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1. PERCEPCJA  

1.1. WSTĘP

Kiedy w ciemnym pokoju zapala się światło źrenice kurczą się z bólem. Analogiczne zjawisko w dziedzinie 
słuchu  i  dźwięku  nazywane  jest  dysonansem.  Światło,  bodziec  drażniący  nerw  jest  dysonansem 
odczuwanym dwojako - jako dysonans sam z siebie oraz mocniej jako dysonans zmiany po poprzedzającym 
konsonansie  ciemności.  Analogicznie  z  muzyką.  Wszystko co  drażni  zmysły  jest  stopniem dysonansu i  
wszystkie bodźce stają się tym intensywniejsze gdy poprzedzone są ciszą. Jest wiele bodźców muzycznych – 
napięć.  Każde  napięcie  posiada  biegun  konsonansowy  i  dysonans,  który  można  przestopniować  i 
wyskalować. Niektóre napięcia mają dwa stopnie - dysonans i konsonans, niektóre trzy i więcej ale niektóre 
nieskończenie  wiele.  Funkcje  wartości  napięcia  z  policzalnym  zbiorem  argumentów  są  liniowe, 
paraboliczne, wykładnicze, hiperboliczne i inne. Gdy zbiór wartości ułożony jest z nierównym odstępem 
napięcia  te  przeskalować  można  na  skalę  wartości  liniowych  z  nierównomiernie  rozłożonym  zbiorem 
wartości.  Skalowanie  to  można  wykonać  w  celu  uzyskania  liniowej  zmiany  napięcia  w  funkcji  czasu. 
Naturalnie  brzmiący  utwór  powinien  stopniować  się  od  dysonansu  do  konsonansu,  kiedy  człowiek 
słuchając muzyki leży bezczynnie. Jego ciało odpoczywa i nerwy stają się z każdą chwilą bardziej wrażliwe 
na bodźce  dochodząc asymptotycznie  do krawędzi  snu,  jeśli  nie  są  pobudzane  żadnym bodźcem.  Jego 
zainteresowanie utworami się rozbudza dostarczyć należy więc coraz bardziej wyszukanych i delikatnych 
zjawisk.  Inaczej  gdy  człowiek słucha  muzyki  będąc  w ruchu,  wtedy  jego  wrażliwość  utrzymuje  się  na 
pewnym  poziomie.  Wtedy,  tak  samo  muzyka  powinna  się  utrzymywać  na  pewnym  poziomie  między 
dysonansem i konsonansem lub stopniować w stronę dysonansu gdy wrażliwość człowieka słabnie w czasie 
wysiłku i hiperwentylacji. Wrażliwość na napięcie muzyczne może być kierowana w stanie relaksu przez 
kompozytora  sterującego  słuchaczem  przez  skojażenia  wywołane  muzyką.  Skojarzenia  nieprzyjemne 
wybudzają ze snu i przywołują uwagę. Z tego powodu można zastosować po momencie nieprzyjemnego 
skojarzenia  dysonans  muzyczny  oprócz  samego  dysonansu  nieprzyjemnego  skojarzenia.  Przykładem 
zupełnie  konsonansowego  dźwięku  może  być  niski  szum  przestrzeni  kosmicznej  lub  kanionu  albo 
mruczenie kota lub niski, cichy pomruk grzmotu. Dźwiękami dysonansowymi mogą być skrzypiące kółka u 
taczki,  metaliczne zgrzyty,  krzyki.  Dysonans w nadmiarze powoduje,  że wrażliwość słuchacza słabnie  i 
głuchnie  on  na  konsonans.  Najlepiej  subiektywnie  wyznacza  się  czułość  nerwu  w  stanie  wywołanej 
bezsenności.  Stanowi temu toważyszy najwyższa czułość i  brak tolerancji  na dysonans.  Hiperwentylacja 
towarzysząca  wysiłkowi  fizycznemu  powoduje  nieczułość  na  konsonans,  podoba  się  raczej  dysonans. 
Odwrotnie  -  niedotlenienie  powoduje,  że  podoba  sie  konsonans  a  dysonans  budzi  fobię.  Dysonans  i 
konsonans można podstawić jako wartości do elementów struktur wymienionych dalej (paragraf 10 strona 
222). Stworzy się wtedy prawidłowo zbudowany utwór, który nie operuje tylko fakturyzacją – pojawieniem 
się kolejnych ścieżek, czy nutami, ale który oddziałuje na percepcję człowieka właściwym bodźcem. Jeśli  
wartości napięcia na skali dysonansu i konsonansu nie można rozstrzygnąć natychmiast, można zmierzyć 
jak długo można słuchać danego dzwięku czy frazy bez znudzenia, czy rozdrażnienia. To jak długo można 
słuchać  frazy  zależy  także  od  innych  niemuzycznych  czynników  np.  nastroju,  zmęczenia  i  kondycji 
psychicznej.  Wpływ  tych  czynników  na  sortowanie  dzwięków  według  dysonanu  i  konsonansu  można 
usunąć oceniając wiele dzwięków jeden po drugim w krótkim czasie i  za jednym posiedzeniem. Wtedy 
wszystkie mają to samo zakłócenie, które się redukuje gdy porównujemy dowolne dwa z nich grane jedno 
po drugim i wtedy zakłucenie to nie ma znaczenia  na sortowanie. Konsonans buduje klimat utworu. Źle 
brzmią na przykład wysokie i ciągłe alikwoty. Stanowią one dysonans. Oprócz samego konsonansu dobrze 
brzmi tylko jeden dysonans w otoczeniu konsonansowym. Niektóre, szczególnie silne dysonanse wymagają 
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poprzedzenia muzyczną zapowiedzią, lub pauzą. Dźwięk, który gra długo powoduje dysonans dwa razy, 
raz na krótko gdy udeża i  drugi raz gdy gra za długo. Tworzą to zjawisko dwa dysonanse – dysonans 
gwałtownej zmiany głośności i dysonans długiego dźwięku. Gdy dźwięk ustaje daje się zauważyć zjawisko 
habituacji, czyli pojawienie się bodźca o przeciwnym natężeniu. Mówiąc prościej głośna muzyka ogłusza. 
Oddziaływanie na percepcję można także wykożystać do układania utworów w playliście. Tak jak dysonans 
można wykożystać do określania położenia nut tak równie dobrze ogólne, średnie zjawisko dysonansu dla 
całego utworu może się przydać do określenia kolejności utworów. Aby ustawić utwory oddziałując na 
percepcję można posłużyć się metodą sekwencjonowania utworów w playliście z narastającym kontrastem 
między  utworami.  Sortuje  się  utwory  od  najbardziej  dysonansowego  do  najbardziej  konsonansowego  i 
układa się  je  na  zmianę  od końca w playliście,  zaczynając  konsonansowym a potem dysonansowym z 
drugiego końca posortowanych utworów. Potem następny od konsonansowego końca, potem kolejny od 
końca dysonansowego i tak dalej na zmianę aż do średnich, mało różniących się od siebie utworów, które  
ułożone  jako  ostatnie  grane  będą  jako  pierwsze.  Podobnie  playlistę  można  ułożyć  sortując  utwory  od 
najbardziej dysonansowego do najbardziej kononansowego i wybierając utwory zaczynając od najbardziej 
dysonansowego na zmianę ze średnio dysonansowym. Każdy nowy jest ustawiany w nowej playliście na 
zmianę  z  następnym  z  innego  miejsca  niż,  przeciwnie,  środek  lub  początek  w  stronę  utworów 
konsonansowych.  Uzyskuje  się  w  ten  sposób  playlistę  utworów  dysonansowych  przeplatanych 
konsonansowymi  a  całość  z  utworu  na  utwór  staje  się   coraz  bardziej  konsonansowa.  Cisza  miedzy 
utworami symbolizuje sen a trwanie utworu przebieg dnia album symboizuje typowy tydzien czlowieka 
zyjacego  tygodniowo.  Ogólnie  zawsze  dobrze  brzmi  ciekawy  konsonans  kilkunastu  ścieżek  grających 
harmoniczną całość, z których każda brzmi niemal na progu słyszalności. Zmiana każdego z  dysonansów i  
konsonansów w czasie stanowi osobny dysonans gdy odbywa się z konsonansu na dysonans i konsonans 
gdy  odbywa  się  z  dysonansu  na  konsonans.  Także  zmiana  każdego  z  napięć  w czasie  może  stanowić 
dysonans i konsonans w zależności od tempa zmiany. Wolnym zmianom przypożądkowany jest konsonans 
a szybkim dysonans. Także chaos w dziedzinie dysonansu i konsonansu oraz harmonia jako wyważone, 
przewidywalne  współistnienie  dysonansu  i  konsonansu  stanowią  osobne  napięcie.  Wyważone 
współistnienie znaczy przeważnie konsonans z dysonansem w wydzielonych chwilach w utworze. Czas 
trwania  elementu  dysonansowego  wynika  ze  struktury  a  dobór  struktury  zależy  od  wagi  dysonansu 
następująco: gdy zamierza się zastosować lekki dysonans, można dobrać strukturę w której dysonans trwa 
dłużej niż gdyby w strukturze umieszczony byłby mocniejszy dysonans (strukturze którą zastosowanoby do 
mocniejszego dysonansu). Struktury z których wynika dłuższe trwanie punktów dysonansowych przypisuje 
się do utworów w których napięcia skalują się do niedużych dysoansnów. Jeśli mamy do dysozycji struktórę 
z krótkim dysonansem to można ją  przypisać  do utworów które skalują  się  od konsonansu do dużych 
dysonansów. Kluczem do percepcji jest około 60-ciu rodzajów dysonansu i konsonansu. Niektóre napięcia są 
ze sobą sprzężone niektóre nie. Gdy napięcia są sprzężone nie można zmienić jednego bez zmiany drugiego. 
Np.  nie  można zmienić  interwału między dwoma tonami bez zmieniania  ich wysokości  itp.  ale  można 
zmienić tempo i głośność niezależnie. Poniżej prezentuję opis wszystkich rodzajów napięć jakie udało mi się 
wyszczególnić  razem  z  definicją,  zakresem,  najczęściej  spotykaną  wartością,  wzorem  na  współczynnik 
napięcia  i  ilustracją  mierników lub schematycznymi  rysunkami sposobów konstrukcji  dancyh napięć  w 
FLStudio.

1.2. ELEMENTY PERCEPCJI

1.2.1. GŁOŚNOŚĆ

Konsonans cichych i dysonans głośnych dźwięków. Głośność określa się jako rzędną położenia poziomu na 
spektrum dźwięku do którego przylega wykres amplitudy w funkcji częstotliwości. Wykres spektrum może 
być narysowany pod różnymi skosami. Przy pomiarze głośności przyjmuje się poziom -3dB/okt., i do tego 
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skosu powinien być wyekualizowany dźwięk w celu pomiaru. W innym wypadku głośność należy określać 
jako  parę  razem ze  skosem spektrum,  który  stanowi  osobny  element  percepcji.  Głośności  dźwięków o 
różnych skosach nie są porównywalne. Głośność dźwięków o różnym zapełnieniu spektrum nie może być 
zmierzona  prawidłowo,  mimo  liniowej  ekualizacji.  Mimo  tego  przy  sekwencjonowaniu  zaleca  się 
wyrównanie głośności tak jakby spektrum było wypełnione całkowicie. Głośność określa się w decybelach 
poniżej poziomu maksymalnego – 0dB. Zakres głośności alikwotów powinien zawierać się w przedziale od
−∞ do -30dB ze średnią wartością przy -42dB i wartościami cichymi nie mniejszymi niż -57dB. Wyjątkiem 

od tej reguły jest głośność subbasu z dopuszczalnymi wartościami do -16dB. Subbas taki można zastosować 
ponieważ jest to wązka oscylacja sinusoidalna, która nie zajmuje zbyt dużo objętości spektrum. Gdy jest 
głośny subbas, podbić należy jednocześnie dla równowagi okolice 3kHz do ok. -30dB. Bas powinien być 
zrównoważony  z  obszarem 3kHz na  poziomie  -30dB.  Płaskie  spektrum gra  do  -36dB a  sinusoidalne  – 
tyldoidalne, cepstralne do -30db peakiem, czyli górnym wybrzuszeniem sinusoidy jego kształtu. Wartości te 
i wszystkie inne dotyczące spekturm w tym podręczniku są zawyżone o 6dB by odczyty były zgodne z  
pluginem Voxengo SPAN, który podaje wartości sygnału zawyżone o 6dB. Głośność jest jednym z głównych 
elementów percepcji dźwięku.

Na rysunku zaznaczono czerwoną linią średni poziom głośności  równy -42dB. W tym średnio głośnym 
sygnale częstotliwości składowe oplatają dorysowany poziom. Na ilustracji widać także szczyt o wysokości  
3dB przy częstotliwości  6kHz i  wybijający  się  do  -30dB subbas.  Punkt  przecięcia  czerwonej  linii  z  osią 
rzędnych określa jaka jest głośność sygnału.
Wartość współczynnika napięcia dla głośności wynosi:

d=−2750 log n

n=10
d27

50

d – rzędna prostej, którą oplata wykres amplitudy w funkcji częstotliwości odczytana z wykresu, n – wartość 
współczynnika napięcia.
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Illustration 1: Średni poziom głośności -42dB



Table  1.1:  Współczynnik  napięcia  w 
funkcji rzędnej prostej

rzędna prostej
[dB]

współczynnik 
napięcia

-18 1.51
-21 1.32
-24 1.15
-27 1
-30 0.87
-33 0.76
-36 0.66
-39 0.58
-42 0.5
-45 0.44
-48 0.38
-51 0.33
-54 0.29
-57 0.25
-60 0.22
-63 0.19
-66 0.17
-69 0.14
-72 0.13
... ...

-Inf 0

Zazwyczaj  stosuje  się  ścieżki  pogrupowane  w warstwy o  różnych współczynnikach  napięcia  głośności.  
Współczynnik napięcia 1 stosuje się dla solówki, basu i perkusji, współczynnik napięcia 0.5 przypada padom 
i efektom tła.
Głośność modyfikuje się suwakiem gain.

1.2.2. WYSOKOŚĆ

Konsonans  niskich  i  dysonans  wysokich  dźwięków.  Wysokość  dźwięku  określa  się  jako  współczynnik 
kierunkowy  prostej  linii  trendu  częstotliwości  alikwotów.  Linię  trendu  można  znaleźć  metodą 
najmniejszych kwadratów lub wyznaczyć za pomocą linii trendu w Excel'u. W przypadku pojedynczych 
alikwotów  wysokość  jest  określona  częstotliwością  tego  alikwotu  a  w  przypadku  instrumentów 
perkusyjnych  o  wysokości  stanowi  częstotliwość  punktu  spektrum  o  najwyższej  amplitudzie.  Zakres 
wysokości zawiera wartości od 0-22kHz ze średnią wartością przy ok. 300 Hz. Średnią wysokość przybiera 
się różnie zależnie od rodzaju instrumentu i stylistyki utworu. Zakres wysokości subbasu w muzyce drum 
and bass ograniczają wartości od 30-100Hz, ze średnią około 40Hz. Zharmonizowana melodia zawiera się w 
przedziale od 160-500Hz ze średnią ok. 300Hz. Efekty wysokiej częstotliwości oscylują ok. 1kHz w granicach 
500Hz do 10kHz. Transient werbla powinien szczytem znajdować się w przedziale miedzy 100Hz a 200Hz. 
Jego  wyższe  transienty  dobrze  ustawić  na  3-  i  5-cio  krotnej  wartości  częstotliwości  transientu 
podstawowego. Wysokość dźwięku jest jednym z głównych elementów percepcji dźwięku.
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Z rysunku odczytujemy częstotliwości 175, 348, 525 i 872Hz odpowiadające kolejno 1,2,3 i 5-emu alikwotowi 
tonu F3. Stworzenie równania linii trendu daje wynik 174.4Hz.
Współczynnik napięcia w funkcji częstotliwości dany jest wzorem:

n=m/120

m=120n

m=12 log 2
f

16.3515

f =16.3515⋅2
m
12

n= 1
10

log 2
f

16.3515

f =16.3515⋅210n

n – współczynnik napięcia
m – numer MIDI nuty

f - częstotliwość

Tabelaryczne zestawienie częstotliwości i napięć nut jest podane na stronie 343.
Wysokość modyfikuje się pitch shifterem.

- 7 -

Illustration 2: Wysokość tonu pianina



1.2.3. GĘSTOŚĆ

Konsonans  rzadkiego  i  dysonans  gęstego  podziału  rytmicznego.  Gęstość  określa  się  jako  ilość  kolejno 
następujących po sobie zdażeń o tej samej gęstości mieszczącą się w ciągu jednej całej nuty, czyli baru. I tak 
na przykład wyróżniamy całe nuty, półnuty, ćwierćnuty czyli beat, ósemki, szesnastki i tak dalej, choć nut 
gęstszych  niż  szesnastki  zwykle  nie  używa  się.  Gęstość  jest  jednym  z  głównych  elementów  percepcji 
dźwięku.

Rysunek  powyżej  ilustruje  zdarzenia  o  małej  gęstości  i  następujące  po  nich  zdarzenia  dużej  gęstości. 
Pierwsze cztery nuty zasekwencjonowane są z gęstością jednej nuty na 6 kroków, następnie na czas trwania 
ośmiu  kolejnych  nut  gęstość  wzrasta  dwukrotnie  –  do  okresu  trzech  kroków  na  nutę.  Tempo  utworu 
pozostaje przy tym niezmienione.

Dla dwunastu kroków na beat współczynnik napięcia gęstości określa się wzorem:

n=3
s

s=3
n

n – współczynnik napięcia gęstości
s – ilość kroków odstępu między nutami

Oto tabelaryczne zestawienie najczęściej używanych gęstości i odległości między nutami:

Table 1.2: Gęstość w funkcji odległości

odległość między 
nutami

napięcie gęstości

2 1.5
3 1
4 0.75
6 0.5
8 0.38
12 0.25
24 0.13

Gęstość modyfikuje się time stretchingiem.
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Illustration 3: Mała i duża gęstość zdarzeń muzycznych



1.2.4. TRANSIENT

Konsonans narastających i dysonans udeżanych dźwięków. Transient dzieli się na transient złagodzony i 
transient udeżenia. Transient złagodzony określa się przez czas w jakim dźwięk osiąga wartość ustaloną a 
transient udeżenia przez czas po jakim osiąga wartość ustaloną i amplitudę do jakiej się wychylił  przed 
stanem ustalonym. W praktyce sprowadza się to do osobnego klasyfikowania dźwięków zaczynających się 
podjazdem, stanem ustalonym i elementem perkusyjnym jako odpowiednio: konsonansowego, średniego 
napięcia i dysonansowego. Optymalne ustawienie podbicia transientu na bembny to 6dB amplitudy i 40ms 
czasu trwania. Przy tych wartościach uzyskuje się średnie napięcie podbicia równe 0.5. Oprócz tego stosuje  
się minimalne ścięcie gwałtownie narastających amplitud dla którego wartość napięcia ścięcia jest równa 0.5. 

Na rysunku widać transient konsonansowy, średni i dysonansowy.

Jako że napięcia transientu nie skaluje się nie ma potrzeby wyznaczania wzorów ani tabelki dla tego rodzaju 
dysonansu.  Transient  można stosowac  na wszystkie  instrumenty z  osobna ustawiony na podane  wyżej 
wartości napięcia 0.5 dla tłumienia i podbicia lub na wartość zerową. Sztuka nakładania transientu polega 
na wysterowaniu istniejącego już w sposób naturalny w samplu transientu na pożądaną wartość podaną na 
rysunkach. Wartości transientów na rysunkach to odpowiednio 0.25 dla tłumienia, 0.5 dla tłumienia, które to 
ścięcie  jest  ledwo  widoczne,  gdyż  neutralna  wartość  0.5  przypada  na  neutralnie  dla  ucha  brzmiące 
minimalne ścięcia niewidoczne na oscyloskopie. Dalej na rysunku widać podbicie transientu z napięciem 
0.5. Wszystkie transienty obecne w utworze korygować należy w sposób taki aby doprowadzić ich stan do 
wybranej postaci z trzech widocznych na rysunku. Dodatkowo dla padów dopuszcza się dłuższe niż na 
pierwszym rysunku czasy narastania, nie modyfikuje się ich za pomocą transientu lecz używając obwiedni 
amplitudy. Każdy transient można wymodelować oprócz transientu obwiednią lub kompresorem w funkcji 
bramki. Gdy ma się jednak do umieszczenia w utworze serię bardzo wielu różnych lecz podobnych udeżeń 
generowanych  z  syntezatora  (np.  Drumaxx)  albo  nagranie  bembna  akustycznego  i  zachodzi  potrzeba 
umieszczenia wszystkich udeżeń bez zastępowania każdego z nich jednym takim samym za każdym razem, 
czyli  gdy potrzebne jest  obrobienie  transientu na wielu podobnych udeżeniach w serii,  w grę wchodzą 
jedynie metody automatyczne takie jak transient lub kompresor. Transient o wartościach dysonansowych to 
ustawienie bardzo podobne do neutralnego widocznego na drugim rysunku. Jednyna, ledwo zauważalna na 
oscyloskopie różnica polega na tym, że transient dysonansowy rozpoczyna się gwałtownie wskakując na 
wysokie  wartości  w  ciągu  czasów  bliskich  lub  nawet  równych  jednej  próbce.  Powoduje  to  powstanie 
impulsu diraca pierwszej próbki, który jest zamaskowany dalszym ciągiem próbek sampla następującym po 
nim, lecz impuls ten jest tak samo odczuwalny jak pojedynczy trzask samego impulsu.

Orientacyjnie:

Table 1.3: Orientacyjne współczynniki napięć dla transientów

długość tłumienie podbicie
długie (>40ms) 0 0

krótkie (ok. 40ms) 0.25 0.5
króciutkie (ok. 8ms) 0.5 0.9

zerowe (0ms) 1 1

Transient modyfikuje się transientem VST jak Melda Multibant Transient, Flux lub Dominion.
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Illustration 4: Trzy rodzaje transientu



1.2.5. INTERWAŁ

Konsonansowe i dysonansowe interwały. Przez interwał określa się jakość współbrzmienia dwóch tonów. 
Konsonans  i  dysonans  interwału  można  określić  przez  odległość  wspólnego  prążka  dwóch  tonów  do 
pierwszego  alikwotu  niższego  z  tonów.  O  dysonansie  interwałów  można  poczytać  więcej  w  dziale 
HARMONIA i  punkcie  OCENA DYSONANSU  INTERWAŁÓW (Strona  92).  Tak  jak  każdy  dysonans  i 
konsonans i ten rozpatrywać można jako sam w sobie a także jako następstwo poprzedniego konsonansu i 
dysonansu lub następstwo względem miejsca o tej samej wartości napięcia rytmicznego określonej przez 
rekurencyjny ciąg rytmiki patternu. W tych dwóch przypadkach, oprócz współbrzmienia, także następstwo 
tonów decyduje o napięciu interwału a także o dodatkowej kategorii napięcia zmiany konsonansowej w dół 
i dysonansowej w górę. Kategorię napięcia następstwa określa się względem tego samego kryterium oceny 
dysonansu interwałów co w przypadku jednoczesnego współbrzmienia dwóch tonów.

Na rysunku widzimy tony C, G, D, F#, a, C, A#, D, C, F#, g, g# tworzące szereg interwałów o rosnącym 
napięciu współbrzmienia następujących par. Warto zwrócić uwagę, że kolejne dwójki tonów mają coraz 
wyższy  numer  wspólnego  prążka  liczonego  względem  prążka  podstawowego,  niższego  tonu  z  każdej 
dwójki.  Decyduje  to  o współbrzmieniu  interwałów.  Przy kompozycji  albumu należy dopasować koniec 
każdego utworu z początkiem nowego według napięcia interwałów tak aby grały one prymy, kwinty lub 
najwyżej kwarty.
Współczynniki napięcia kązdego z interwałów są podane w liczbach określających dysonans interwałów w 
tabeli  3.7 na stronie  93.  Wybraną liczbę określającą dysonans należy podzielić  przez 10000 aby uzyskac 
współczynnik napięcia.
Zagrany interwał można zmodyfikować tnąc spektralnie sampla filtrem o dużej stromości i składając go raz 
jeszcze.

1.2.6. TEMPO

Konsonans wolnego i dysonans szybkiego tempa. Tempo określa się jako ilość zdażeń tego samego podziału 
rytmicznego w ciągu minuty. Zwykle przyjmuje się ilość beatów, czyli ćwierćnut na minutę – BPM, czyli  
beats  per  minute.  Zakres  tempa mieści  się  zwykle  w granicach 30-200BPM. Średnie  tempo to 120BPM. 
Średnie tempo dla muzyki house to 136BPM a dla drum and bass 176BPM, 80BPM dla reggae.
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Illustration  5: Tony uszeregowane w kolejności napięcia 
współbrzmienia



Na ilustracji  6  widać  sekwencję  nut  udeżanych coraz wolniej.  Powoduje  to  zmianę gęstości  zdarzeń w 
pojęciu stosowanym na codzień, lecz na potrzeby rozróżnienia dwóch zjawisk, osobno definiuje się gęstość 
jako ilość zdarzeń w ciągu jednostki podziału rytmicznego przy takim samym tempie. Zmiana tempa nie 
pociąga  za  sobą  zmiany  gęstości  w  formie  definiowanej  wyżej.  W  stosowanym  tu  pojęciu  gęstość  jest 
elementem struktury podrzędnym tempu. Czyli na przykład, gdy tempo zmienia się co udeżenie ćwierćnuty 
od  100  do  150  BPM,  gęstość  może  jeszcze  dodatkowo w  niektórych  miejscach  tej  sekwencji  zacieśniać 
zdażenia w obrembie jednej ćwierćnuty dwukrotnie, trzykrotnie, itd. Tempo w tym przypadku wzrośnie 
wtedy  faktycznie  o  przyjęty  przyrost  tempa ćwierćnut  i  wielokrotność  zagęszczenia,  jednak  z  powodu 
rozdziału tempa i gęstości na osobne pojęcia przyjmuje się, że w tym przypadku tempo wzrasta wyłącznie  
jak zasekwencjonowane ćwierćnuty a wzrasta osobne pojęcie gęstości. Rozgraniczenie to wprowadza się ze 
względu na zauważalną różnicę w odczuwalnym tempie dwóch utworów o tym samym tempie BPM, gdy 
różnią się one gęstością zdażeń.
Współczynnik napięcia w funkcji tempa określa zależność:

n=0.01b-0.15

b=100n+15

n – współczynnik napięcia
b – ilość BPM

Table 1.4:  Współczynnik napięcia tempa

tempo [BPM] współczynnik napięcia
176 1
160 0.9
140 0.75
120 0.6
100 0.5
80 0.38
60 0.25

Tempo modyfikuje się time stretchingiem.
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Illustration 6: Malejące tempo zdarzeń muzycznych



1.2.7. DYNAMIKA

Konsonans małej rozpiętości między minimalną wartością konsonansu a maksymalną wartością dysonansu i 
dysonans dużej rozpiętości  tego rodzaju. Zwykle rozpiętość głośności powinna wynosić ok. 6dB.  Zakres 
wartości od 0dB do −∞ dB.

Na  przykładzie  ilustracji  przebiegu  oscylacji  dźwięku  w  czasie  trwania  albumu  „Key  To  My  Realm” 
widzimy,  że  wartość  maksymalna  głośności  typu  Peak  wynosi  ok.  0dB  np.  w  46-tej  minucie,  często, 
pomijając transient, utrzymuje się w okolicach -6dB, np. w 19-tej lub 64-tej minucie i równie często oscyluje  
wokół -12dB. Pomijając ciche fragmenty na poziomie ok. -18dB, można powiedzieć, że album ma dynamikę 
12dB  z  poziomem  średnim  -6dB.  Taka  duża  rozpiętość  głośności  albumu  kwalifikuje  go  do  albumów 
dynamicznych. Bez względu na to, czy mierzy się dynamikę głośności typu Peak, czy napięcia głośności w 
sposób opisany na stronie  4,  wartość dynamiki w obu przypadkach zazwyczaj  ma takie same wartości. 
Wyjątkiem od tej  reguły  może  być  przypadek  skorelowanego  ułożenia  faz,  mogący  spowodować  duże 
zmiany w przypadku głośności Peak a brak różnicy w przypadku napięcia głośności zdefiniowanego w 
sposób podany na początku tego działu.

n=1−10
− d

20

d=−20⋅log 1−n

n – współczynnik napięcia
d – rozpiętość dynamiki w decybelach
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Illustration 7: Dynamika albumu Laffik - Key To My Realm



Table 1.5: Napięcie w funkcji 
rozpiętości dynamiki

rozpiętość 
dynamiki  

[dB]

napięcie  
dynamiki

0 0
3 0.29
6 0.5
8 0.6
10 0.68
12 0.75
18 0.87
24 0.94
36 0.98

Dynamikę modyfikuje się kompresorem.

1.2.8. DŁUGOŚĆ SKOKU

Konsonans  małych  i  dysonans  odległych  interwałów.  Długość  skoku  określa  się  przez  ilość  półtonów 
między dwiema nutami. Zakres wartości od 0 do ok. 170 półtonów. Wartość średnia to 3 półtony.

Rysunek  wyżej  pokazuje  nuty  zasekwencjonowane  z  rosnącym  napięciem  skoku.  Kolejno  grane  nuty 
przechodzą  z  jednej  do  drugiej  o  coraz  większą  odległość.  Napięcie  dlugości  skoku  rośnie.  Napięcie 
interwału zmienia się w sposób nieupożądkowany a napięcie kierunku przyjmuje na przemian wartości 
dysonansowe i konsonansowe za ruch w górę skali i w dół.

n=1
4 i

i=16 n2

n – napięcie długości skoku
i – ilość półtonów skoku
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Illustration 8: Rosnące napięcie skoku



Table 1.6: Napięcie skoku 
w funkcji długości skoku

ilość 
półtonów

napięcie  
skoku

0 0
1 0.25
2 0.35
3 0.43
4 0.5
5 0.56
6 0.61
7 0.66
8 0.71
9 0.75
10 0.79
11 0.83
12 0.87
16 1
19 1.09
24 1.22

Długość skoku modyfikuje się pitch shiftingiem.

1.2.9. RYTMIKA

Konsonans prostego i dysonans synkopowanego lub swingowanego rymu. Z prostym rytmem jest związany 
konsonans, ze swingowanym lekki dysonans a z synkopowanym całkowity dysonans. Najczęsciej spotykana 
wartość to rytm prosty. Następny pod względem częstości występowania jest rytm swingowany a ostatni  
synkopowany.

Na  rysunku  widzimy  przykłady  ustawienia  zdarzeń  w  przypadku  rytmiki  prostej,  swingowanej  i 
synkopowanej. Dla wygody i możliwości przełączania zdażeń w trakcie jednego patternu przyjęto podział 
dwunastu kroków na beat.
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Illustration  9:  Rytmika  prosta,  swingowana  i 
synkopowana



Table 1.7: Napięcie rytmiki

rytmika napięcie  
rytmiki

prosty 0
swingowany 0.5
synkopowany 1

Rytmikę modyfikuje się tnąc i przesuwając fragmenty sampla.

1.2.10. KIERUNEK

Konsonans  opadającej  i  dysonans  wznoszącej  progresji  nut.  Wartość  kierunku  może  przybierać  trzy 
wartości.  Wartość  konsonansową przy ruchu w dół,  dysonansową przy ruchu w górę  i  neutralną  gdy 
powtarza się ten sam ton.

Ilustracja powyżej pokazuje na czerwono dysonans wznoszącej progresji nut, napięcie neutralne na zielono i  
niebieską, konsonansową progresję opadającą.

Table 1.8: Napięcie kierunku

kierunek napięcie
wznoszenie 1

podtrzymanie 0.5
opadanie 0

Kierunek modyfikuje się pitch shiftingiem.

1.2.11. GŁOS AKORDU

Konsonans prymy i kwinty i dysonans tercji akordu. Wartość dysonansu głosu akordu określa odstrojenie 
od tonu nierównomiernie temperowanego najbliższego tonowi sprawdzanego głosu.
I tak dla akordu dur i mol:

– dur
– 0   pryma (0)
– 12  pryma w drugiej oktawie (0)
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Illustration 10: Różne kierunki gry



– 24  pryma w trzeciej oktawie (0)
– 36  pryma w czwartej oktawie (0)
– 7   kwinta (0,02)
– 19  kwinta w drugiej oktawie (0,02)
– 31  kwinta w trzeciej oktawie (0,02)
– 26  sekunda w trzeciej oktawie (0,04)
– 11 septyma w pierwszej oktawie (0,12)
– 23  septyma w drugiej oktawie (0,12)
– 4   tercja (0,14)
– 16  tercja w drugiej oktawie (0,14)
– 28  tercja w trzeciej oktawie (0,14)

– mol
– 0   pryma (0)
– 12  pryma w drugiej oktawie (0)
– 24  pryma w trzeciej oktawie (0)
– 36  pryma w czwartej oktawie (0)
– 7   kwinta (0,02)
– 19  kwinta w drugiej oktawie (0,02)
– 31  kwinta w trzeciej oktawie (0,02)
– 51  tercja w piątej oktawie (0,02)
– 26  sekunda w trzeciej oktawie (0,04)
– 3   tercja (0,16)
– 15  tercja w drugiej oktawie (0,16)
– 27  tercja w trzeciej oktawie (0,16)
– 22  septyma w drugiej oktawie (0,18)
– 10 septyma w pierwszej oktawie (0,31)

– diminished
– 0   pryma (0)
– 12  pryma w drugiej oktawie (0)
– 24  pryma w trzeciej oktawie (0)
– 36  pryma w czwartej oktawie (0)
– 19 kwinta w drugiej oktawie (0,02)
– 31 kwinta w trzeciej oktawie (0,02)
– 3 tercja mała (0,16)
– 15 tercja mała w drugiej oktawie (0,16)
– 27 tercja mała w drugiej oktawie (0,16)
– 10 seksta (0,16)
– 6 tryton (0,17)
– 18 tryton w drugiej oktawie (0,17)
– 30 tryton w trzeciej oktawie (0,17)

– augmented
– 0   pryma (0)
– 12  pryma w drugiej oktawie (0)
– 24  pryma w trzeciej oktawie (0)
– 36  pryma w czwartej oktawie (0)
– 19 kwinta w drugiej oktawie (0,02)
– 31 kwinta w trzeciej oktawie (0,02)
– 3 tercja (0,14)
– 16  tercja w drugiej oktawie (0,14)
– 28  tercja w trzeciej oktawie (0,14)
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– 8 kwinta zwiększona (0,14)
– 20 kwinta zwiększona w drugiej oktawie (0,14)
– 32 kwinta zwiększona w trzeciej oktawie (0,14)

W nawiasach podano wartość dysonansu dla każdego z głosów. Jako ciekawostkę można podać, że gdy 
trzeba zagrać akord zmniejszony, wtedy zamiast dysonansowego trzeciego głosu akordu, którym jest tryton, 
można użyć kwinty w wyższej, drugiej oktawie. Eliminuje to zjawisko dysonansowego akordu i zmiany 
tonacji  gdy  grany  akord  minorowy zamiast  leżącego  w  tonacji  akordu zmniejszonego.  Oktawę wyższa 
kwinta znajduje się cały czas w alikwotach akordu z trytonem leżącego w tonacji, mimo że jej głos do tonacji 
nie należy.

Na rysunku widać napięcia konsonansowe narysowane na zielono, neutralne na niebiesko i dysonansowe 
na żółto dla akordów kolejno minor, major, diminished i augmented. Tony ponad akordami są przesunięte o 
jedną oktawę w górę w celu zwiększenia czytelności rysunku.
Ze względu na ostrojenie większości głosów używa się tylko prymy i kwinty. Tercja może się odzywać jako 
zapowiedź zmiany akordu, następuje po niej pryma nowego akordu. Ewentualnie można ją grać na krótkie 
momenty czasu w wydzielonych miejscach  patternu,  np.  pod koniec  każdej  czwórki  przed  początkiem 
nowej.
Układanie  głosów  akordu  tercją  na  solówce  lub  solówki  na  tercji  akordu  tworzy  uroczysty  charakter 
melodii.  Z powodu dysonansu rozstrojenia  głosu akordu zaleca  się  rozszerzenie  alikwotów akordu lub 
solówki w celu usunięcia napięcia.

1.2.12. GŁOSY SPOZA AKORDU

Konsonans  dźwięków  z  akordów  i  dysonans  dźwięków  spoza  nich.  Ten  dysonans  jest  związany  z 
dźwiękami innymi niż pryma, kwinta i tercja akordu. Najmniej dysonansowa jest septyma. Wszystkie inne 
dźwięki spoza akordu wnoszą duży dysonans głosu spoza akordu i mogą być używane tylko żadko i na 
krótki okres czasu, najlepiej tylko przy trylach i w sukcesji od jednego głosu akordu do drugiego. W innych 
przypadkach nie należy używać tego dysonansu. Można go złagodzić usuwając tercję lub kwintę z akordu.
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Illustration 11: Napięcie głosów akordów

Illustration 12: Napięcie głosów spoza akordów



Kolorem zielonym na rysunku zaznaczono tony należące do akordów kolejno minor, major, diminished i 
augmented.  Kolorem  niebieskim  najbardziej  konsonansowe,  spośród  tonów  spoza  akordu,  septymy, 
kolorem żółtym dysonansowe tony spoza akordu nie sąsiadujące z tonami akordu i kolorem czerwonym 
tony bardzo dysonansowe z powodu sąsiedztwa z tonami należącymi do akordu.

Table 1.9: Napięcie głosów akordów

głos akordu napięcie
minor major diminished augmented

pryma, tercja, kwinta 0 0 0 0
sekunda 1 0.75 1 0.75
kwarta 0.75 1 1 0.75

septyma 0.5 0.5 0.75 0.5
seksta 0.75 0.75 0.5 1

1.2.13. DŹWIĘKI SPOZA TONACJI

Konsonans dźwięków z tonacji i dysonans tonów spoza niej. Z dźwiękami spoza tonacji wiąże się dysonans.  
Stosowanie  dźwięków  spoza  tonacji  dopuszcza  się  przy  zmianie  tonacji  w  przypadku  gdy  z  progresji  
akordów  wynika  udeżenie  akordu  dysonansowego  i  zmienia  się  ten  akord  na  odpowiadający  mu 
konsonansowy, lecz nie należący do tonacji. Gdy na przykład mamy progresję nut F i B w tonacji C-dur.  
Pierwsza z nut grana jest z akordem F-dur a druga indukuje użycie akordu B-dim. Akord B-dim można w 
tym przypadku zastąpić akordem B-mol udeżając dysonansowy dźwięk F# spoza tonacji i zmieniając tym 
tonację. Dysonans ten jest lżej odczuwalny niż dysonans akordu B-dim.

Na  zielono  zaznaczono  tony  należące  kolejno  do  tonacj  durowej,  molowej  harmonicznej,  molowej 
melodycznej i molowej węgierskiej. Kolorem czerwonym zaznaczono tony spoza tych tonacji. Wywołują one 
dysonans.

Table 1.10: Napięcie tonów

C C# D D# E F F# G G# A A# B
C major 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0

C harmonic 
minor 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

C melodic 
minor 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0

C hungarian 
minor 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
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Illustration 13: Dźwięki podstawowych tonacji



1.2.14. WIBRATO

Konsonans stabilnego tonu i dysonans wibrata. Dysonans wibrata ma dwa parametry: tempo i amplitudę 
oscylacji. Zakres tempa wynosi od 0.25Hz do 10Hz a amplituda maksymalna to 2 półtony. Wartości średnie  
to tempo 5Hz i amplituda 0.5 półtonu.

Na ilustracji widać narastające liniowo wibrato o częstotliwości 5Hz, trwające 2s i o zakresie 0.5 półtonu w 
punkcie maksymalnej wibracji.

n=0.1fi

f=10n/i

i=10n/f

n – napięcie wibrata
f – częstotliwość wibrata

i – ilość interwałów wibrata

Table 1.11: Napięcie wibrata w funkcji częstotliwości i ilości półtonów

częst./ilość  
półtonów 0 0.25 0.5 1 2.5 5 10

0 0 0 0 0 0 0 0
0.5 0 0.01 0.03 0.05 0.13 0.25 0.5
1 0 0.03 0.05 0.1 0.25 0.5 1

1.5 0 0.04 0.08 0.15 0.38 0.75 1.5
2 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2

Wibrato można skorygować modulatorem np. Waves Mondo Mod.
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Illustration 14: Wibrato



1.2.15. GLISSANDO

Konsonans  stałego  tonu  i  dysonans  glissanda.  Dysonans  glissanda  ma  dwa  parametry:  czas  zmiany  i 
odległość. Zakres glissanda obejmuje odległości od całego zakresu słyszalnego do niewielkich tylko zmian a 
czas mieści się w granicach od ledwo zauważalnych, krótkich wartości do ledwo zauważalnych długich. W 
praktyce stosuje się zakresy od jednego półtonu do całego zakresu słyszalnego i czas od 500ms do kilku 
sekund.

Dodatkową techniką toważyszącą glissandu może być wytłumienie peak filterem częstotliwości tych tonów, 
które brzmią nieczysto a przez które przebiega glissando, np. tonów spoza tonacji lub spoza akordu.
Glissando można skorygować pitch benderem.

n=i/t

t=i/n

i=nt

i – ilość półtonów interwału glissanda
t – czas ześlizgu glissanda

n – napięcie glissanda

Table 1.12: Napięcie glissanda w funkcji czasu trwania i ilości półtonów

czas trwania/ilość  
półtonów

0.5 1 1.5

1 0.5 1 1.5
2 0.25 0.5 0.75
4 0.13 0.25 0.38
7 0.07 0.14 0.21
12 0.04 0.08 0.13
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Illustration 15: Glissando



1.2.16. CIĄGŁOŚĆ AKORDU

Konsonans  akordów  mających  wspólne  tony  i  dysonans  akordów  bez  nich.  Następstwo  akordów  bez 
wspólnych tonów wnosi ze sobą ledwo zauważalny dysonans urwanego kontekstu.  Ma się  wrażenie że 
fragment między akordami został pominięty. Jest to ledwie zauważalny niuans, jednak staje się zauważalny 
po przesłuchaniu dużej liczby utworów z harmonią bez tego dysonansu. Ale nieciągłość akordu stosuje się  
obowiązkowo  po  akordach  zmniejszonych  (dim)  i  zwiększonych  (aug)  przy  przejściu  do  akordów 
konsonansowych.

Na ilustracji 16 widzimy pięć akordów. Pierwsze dwa mają dwa tony wspólne, tworzą więc konsonansową 
ciągłość. Drugi i trzeci mają wspólny tylko jeden ton, podobnie jak trzeci i  czwarty. Czwarty akord jest  
dysonansowy,  następuje  po  nim  więc  akord  konsonansowy,  dodatkowo  nie  mający  z  nim  żadnych 
wspólnych tonów. Nieciągłości nie stosuje się z akordami konsonansowymi. Lepiej jest zagrać ciągły akord 
posiadający nutę w tercji niż akord nieciągły. W przypadku akordów dysonansowych nieciągłość należy 
stosować, jednak najlepiej nie grać akordów dysonansowych wogóle, gdyż jest to rażące.

Table 1.13: Napięcie ciągłości akordu

ilość wspólnych tonów napięcie ciągłości
0 1
1 0.6
2 0.3
3 0

1.2.17. STROJENIE

Konsonans  strojenia  i  dysonans  rozstrojenia.  Z  nastrojonymi  instrumentami  jest  związany  konsonans 
strojenia. Przy odchyłku od stroju o ±2 centyle zauważalny staje się dysonans rozstrojenia. W przypadku 
instrumentów o prostym charakterze oscylacji strojenie można zmierzyć za pomocą równania linii trendu, 
odczytując  częstotliwość  alikwotu,  mierząc  okres  oscylacji  na  oscyloskopie  lub  likwidując  dudnienia 
pojawiające się przy niewielkich odchyłkach strojenia. Im bliżej do harmonicznego stroju tym dłuższy okres 
dudnień.  Do  bardziej  skomplikowanych  dźwięków  jak  np.  dźwięki  o  alikwotach  szumowych  lub 
wzorkowanych stosuje się strojenie na słuch przez równoczesne granie tego samego tonu instrumentem o 
prostym charakterze oscylacji wygenerowanym przez oscylator o zadanej częstotliwości lub nastrojonym za 
pomocą  linii  trendu  lub  odczytu  częstotliwości  ze  spektrum.  Tony  nieharmoniczne  stroi  się  odstępem 
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Illustration 16: Różne rodzaje ciągłości akordów



alikwotów, który wyznacza się za pomocą linii trendu. Mimo, że w tym przypadku tony składowe znajdują 
się w innych częstotliwościach niż w przypadku dźwięku harmonicznego, to o tonie który grają decyduje 
odstęp alikwotów. Warto także rozpatrzeć odstęp alikwotów sumy dźwieków i jego linię trendu. Dźwięki o 
dużej szerokości alikwotów są trudniejsze do dokładnego nastrojenia ale i odchyłki od stroju są bardziej 
tolerowane, gdyż składowe nie są ostre i nie tworzą dudnień i dysonansu rozstrojenia.

W pierwszej połowie rysunku wyżej widać dwa tony nastrojone dokładnie a w prawej części te same tony  
rozstrojone  o  dwa  centyle.  W  tej  części  dają  się  zauważyć  dudnienia  spowodowane  interferencjami 
alikwotów.

Table 1.14: Napięcie strojenia w funkcji strojenia

strojenie [centyle] napięcie strojenia
0 0
>0 1

1.2.18. DŁUGOŚĆ

Konsonans długich i dysonans krótkich dźwięków. Zakres od kilkuset milisekund do kilkunastu sekund. 
Wartość średnia to 0,5s.

Powyżej,  na  oscyloskopie  widać  przebiegi  nut  o  długościach  posortowanych  od  najkrótszych  do 
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Illustration 18: Dźwięki o różnej długości na oscyloskopie

Illustration  17:  Dudnienia 
przy  strojeniu  dwóch 
tonów



najdłuższych.
Dobrze gdy w obrembie jednej linii melodyjnej solówki czy basu dźwięki różnią się długością.
Długość sampla można zmodyfikować time stretchingiem.

Table 1.15: Napięcie długości

długość [s] napięcie długości
0.1 0.9
0.25 0.74
0.5 0.5
1 0.25
2 0.125
5 0.05
10 0.025
20 0.0125

1.2.19. BARWA

Konsonans harmonicznej  i  dysonans nieharmonicznej  barwy.  Barwę można  podzielić  na  harmoniczną  i 
nieharmoniczną.  Harmoniczna  to  ta,  która  posiada  alikwoty  o  częstotliwościach  będących  całkowitą 
wielokrotnością  częstotliwości  tonu podstawowego a  nieharmoniczna to taka,  która  posiada alikwoty o 
częstotliwościach stanowiących  ułamkową wielokrotność  tonu podstawowego.  Do komponowania  barw 
harmonicznych można stosować zasady harmonii klasycznej (strona 85). Zasad tych nie da się zastosować 
do dźwięków o barwie nieharmonicznej z powodu niepokrywających się alikwotów. Można stosować te 
zasady  ale  nie  będą  one  dawać  rezultatów  w  postaci  harmonii  napięć,  lecz  zwracać  efekty  wyłącznie 
dysonansowe.  Powodem  takiej  właściwości  jest  nierównomierny  rozstaw  alikwotów.  W  barwach 
harmonicznych można wyróżnić odrębny konsonans związany z barwą o alikwotach, których częstotliwości 
stanowią  szereg  arytmetyczny  o  różnicy  jednego  alikwotu,  czyli  np.  przebieg  piły  a  także  inne  barwy 
harmoniczne, którym jest przypożądkowany dysonans zależny od odstępu między alikwotami w sposób 
taki jak zależny jest dysonans każdego z alikwotów w barwie o alikwotach w miejascach arytmetycznych. W 
barwach  harmonicznych  rozstaw  alikwotów  jest  zawsze  liczbą  całkowitą  wartości  wielokrotności 
częstotliwości  tonu podstawowego.  Zakres  tego dysonansu mierzy się  w centylach dysonansu drugiego 
alikwotu po podstawowym w kierunku rosnących wartości częstotliwości. Najczęściej spotykane wartości to 
zero dla 12 półtonów dla dźwięku piły i 0.02 dla 19 półtonów dla przebiegu prostokątnego. W kolejności od  
najbardziej kononansowego do najbardziej dysonansowego pierwszych kilka barw ma rozstaw pierwszych 
dwóch alikwotów o 12, 24, 19 i 31 półtonów.
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Na rysunku 19 pokazano osiem rodzajów barw harmonicznych różniących się odstępem alikwotów. Odstep 
alikwotów mozna określić różnicą szeregu numerów ich alikwotów liczonych względem szeregu alikwotów 
o  różnicy  równej  jeden,  czyli  oscylacji  piły.  Różnice  szeregu  arytmetycznego  numerów  alikwotów 
przypożądkowane różnym wartościom napięcia barwy można odczytać z poniższego wzoru i tabelki:

a=100,02508n−1

n=log a1122

n - interwał barwy
a - różnica szeregu arytmetycznego barwy
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Illustration 19: Różne rodzaje barw harmonicznych



Table 1.16: Różnica szeregu arytmetycznego w funkcji dysonansu barwy  

Barwę można zmodyfikować frequency shifterem.

1.2.20. PERKUSJA

Konsonans melodyki i dysonans charakteru perkusyjnego.
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0 1 12
0 3 24
0 15 48
0 7 36

0.02 23 55.02
0.02 11 43.02
0.02 5 31.02
0.02 2 19.02
0.02 18 50.98
0.04 17 50.04
0.04 8 38.04
0.05 16 49.05
0.06 26 57.06
0.12 14 46.88
0.12 29 58.88
0.14 4 27.86
0.14 9 39.86
0.14 19 51.86
0.27 24 55.73
0.28 22 54.28
0.29 20 52.71
0.3 28 58.3

0.31 6 33.69
0.31 13 45.69
0.31 27 57.69
0.41 25 56.41
0.41 12 44.41
0.45 30 59.45
0.49 10 41.51
0.49 21 53.51

Dysonans barwy Różnica szeregu Interwał barwy



Na powyższym rysunku widać fragment melodii jako kreski poziome i wsuwającą się w prawej połowie 
sekcję rytmiczną w postaci linii pionowych.

1.2.21. KSZTAŁT ALIKWOTU

Konsonans alikwotu szumowego, średnie brzmienie alikwotu wzorkowanego i dysonans alikwotu pełnego. 
Kształt alikwotu można zmodyfikować przez unison, layer, chorus, flanger, phaser lub przez resyntezę z 
szumu, np. Ogunem. Można też ścieżki audio użyć jako modulatora na szumie w vocoderze i uzyskać w ten 
sposób jej  szumowy odpowiednik.Można także zastosować  konwolwer  z  krótkim impulsem,  który  gdy 
szumowy wprowadzi do alikwotów pogrubienie i wzorek - 6.11.8 - CONVOLVE IMPULSEM ZBLIŻONYM
DO IMPULSU DIRACA - 168.

Na ilustracji przedstawiono alikwot ciągły, wzorkowany i szumowy. Ich napięcie kształtu stopniuje się od 
dysonansowego do konsonansowego.
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Illustration 21: Różne rodzaje alikwotów

Illustration 20: Melodia i sekcja rytmiczna



Kształt alikwotu można zmodyfikować chorusem, Ogunem, vocoderem, Harmorem, flangerem, phaserem.

1.2.22. KWANTYZACJA

Konsonans  kwantyzowanego  i  dysonans  niekwantyzowanego  sekwencjonowania.  O  wartości  tego 
dysonansu decyduje odchyłka od kwantyzowanej pozycji liczona względem gęstości zdażeń. Zakres wynosi 
od zera do kilku procent.

Na ilustracji widzimy cztery pierwsze nuty o skwantyzowanych pozycjach i cztery następne o pozycjach 
nieskwantyzowanych.
Kwantyzację można poprawić stosując cięcie i przesuwanie fragmentów klipu audio.

1.2.23. RUCH GŁOSÓW

Konsonans zgodnego i dysonans przeciwnego kierunku ruchu na skali. Kryterium to określa kierunek ruchu 
linii melodycznych względem siebie. Ruch może być zgodny lub przeciwny. Zgodny jest wtedy gdy obie 
melodie zawierają w danym obszarze interwały rosnące lub opadające. Ruch przeciwny występuje wtedy 
gdy jedna z melodii zawiera interwały rosnące a druga opadające.
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Illustration  23:  Trzy  możliwe  ruchy  dwóch  głosów 
względem siebie

Illustration  22:  Skwantyzowane  i  nieskwantyzowane 
pozycje



Kolorem  zielonym  zaznaczono  kierunki  zgodne  tworzące  wrażenie  konsonansowe,  niebieskim  relację 
neutralną a czerwonym kierunki rozbierzne budujące dysonans.

1.2.24. PRIORYTET PROGRESJI

Konsonans  ustawionej  i  dysonans  dodanej  progresji.  Istnieje  zauważalna  różnica  pomiędzy  progresją 
ustawioną  jako  pierwszą  w  warstwie  z  improwizacją  po  tonach  akordów  a  progresją  dodaną  do 
improwizacji bez dyktowanych akordów. Z progresją akordów ustawioną najpierw związany jest zwykle 
konsonans gdyż akordy są zazwyczaj ustawione równomiernie i wyczuwalna intencja twórcy przejawia się 
właśnie w doborze stopni gamy. Natomiast gdy progresja akordów dodana jest do solówki jest ona zwykle 
mniej regularna i zmienia się z pozoru chaotycznie. Związany jest z nią dysonans.

Na  rysunku  kolorem  niebieskim  zaznaczono  elementy  ułożone  jako  drugie,  w  ustawieniu  których 
dominującą funkcję pełnią elementy zielone. Elementy niebieskie dopasowują swoją pozycję do najbliższych 
możliwych położeń nie zmieniających elementów zielonych.  Usłyszeć się  daje tendencja i  regularność w 
ułożeniu zielonych nut i nieregularność w ułożeniu nut niebieskich dopasowanych jako drugie do zielonych. 
Elementy zielone są w przypadku akordów ułożone regularnie na zasadzie koła kwintowego – zawsze 
kwinta w prymę, co grane w regularnych odstępach czasu tworzy konsonansowe wrażenie. W przypadku 
nut  zaznaczonych  na  zielono  słychać  liniową,  konsonansową  tendencję.  Elementy  niebieskie  brzmią 
najczęściej chaotycznie, gdyż są dopasowane do zielonych na zasadzie kompromisu. Gdyby zbalansowac 
kompromis  elementów  zielonych  i  niebieskich  możnaby  uzyskać  bardziej  zrównoważone  napięciowo 
współbrzmienie  melodii  i  akordów,  jednak  kosztem  przewodzenia  i  wykonywania  na  żywo  przez 
człowieka.

1.2.25. REKURENCYJNE MIEJSCE W TAKCIE

Rytmika patternu jest ustawiona rekurencyjnie pod względem dysonansu i konsonansu. Rozstawienie to 
wynika ze współżędnych rekurencyjnych. Konsonansowe miejsca występują w dużej odległości od siebie i 
dystans między nimi poprzeplatany jest mniej konsonansowymi miejscami. Rozkład dysonansu w funkcji 
następujących po sobie kroków jest podany w dziale rytmika. Rekurencyjny rozkład rytmiki rozciąga się na 
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Illustration  24: Tendencja i przypadkowość w progresji i 
melodii



cały album. Album też ma swoje dysonansowe i konsonansowe miejsca podobnie jak takt.

Na  powyższym  rysunku  przedstawiono  rozkład  napięcia  w  takcie  o  rytmice  prostej,  swingowanej  i 
synkopowanej.
Współżędne rekurencyjne mogą nam wyjść bokiem gdy ustawimy dysonansowy interwał dwóch tonów 
odległych od siebie na przykład o tryton w miejscach w patternie, które różnią się tylko o niewielką wartość 
na rozkładzie  rekurencyjnego napięcia  w takcie.  Na przykład gdy pierwszy pattern zaczyna się  od  a a 
następny pattern od d#. Oba tony mogą należeć do tonacji (np. G-harmonic minor) i być sharmonizowane 
dobrą progresją akordów a zagrać fałszywie gdy występują w melodii.  Stąd gdy sprawdza się  napięcie 
elementu należy sprawdzić napięcie jego samego, napięcie względem współistniejącego elementu, który gra 
w tym samym czasie razem z nim oraz napięcie względem bezpośredniego poprzednika i tego który razem 
z nim gra a także napięcie względem elementu, który ma taką samą lub bliską wartość we współżędnych 
rekurencyjnych odczytanych z rozkładu rekurencyjnego rytmiki patternu. Czyli sprawdzić należy jeszcze 
jak grana nuta brzmi z nutą grającą takt temu, cztery takty temu (czyli pattern temu) cztery patterny temu na 
dwa segmenty temu, itd. 
Miejsce w takcie można zmienić przesuwając pocięte fragmenty klipów audio, bądź nuty.

1.2.26. NASTĘPSTWO

Osobną kategorią konsonansu i dysonansu jest następstwo konsonansu i dysonansu. Istnieją cztery możliwe 
kombinacje  następstw  konsonansu  i  dysonansu.  Konsonans  w  następstwie  konsonansu  który  tworzy 
konsonansową zmianę. Dysonans w nastepstwie konsonansu tworzący zmianę dysonansową. Konsonans w 
następstwie dysonansu tworzący zmianę konsonansową oraz dysonans w następstwie dysonansu tworzący 
zmianę konsonansową.

Na  ilustracji  widać  pierwsze  dwie  nuty  w  dysonansowym  natępstwie  skoku  w  górę  i  trójkę  par  w 
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Illustration 26: Dysonans i konsonanse następstw

Illustration  25:  Rozkład  rekurencyjnego  napięcia 
rytmicznego w takcie



konsonansowych  następstwach  dwóch  dysonansów,  dysonansu  i  konsonansu  i  dwóch  konsonansów. 
Ilustracja  pokazuje napięcie następstwa na przykładzie wysokości  nuty,  lecz następstwo może dotyczyć 
każdego rodzaju omawianego tu napięcia.

1.2.27. WYPEŁNIENIE CISZY MIĘDZY UTWORAMI

Przerwę  między  utworami  można  wypełnić  ciszą  lub  tłem.  Przerwa  wypełniona  ciszą  daje  wrażenie 
konsonansowe natomiast utwory połączone łącznikiem tworzą dysonans. Długość ciszy między utworami 
może się skalować w długości według wzoru na napięcie dysonansu rytmicznego patternu zastosowanego 
w większej skali przerw między utworami. Wzór ten można zastosować w przybliżeniu stosując przerwy 
między utworami o równej długości z wyjątkiem co np. piątej o dłuższym niż inne czasie trwania.

Na ilustracji wyżej widać utwór otoczony dwiema pauzami – jedną poprzedzającą bez łącznika przy 19:55 i 
drugą następującą z łącznikiem w 23:55.

1.2.28. OKRES MIĘDZY ZMIANAMI

Konsonans długiego i dysonans krótkiego elementu struktury. Podobnie jak długość pojedynczej nuty lub 
dźwięku tak i długość elementu struktury stwarza napięcie muzyczne tym niższe im dłuższy jest element 
struktury. Długi element struktury tworzy konsonans a krótkie, częstsze zmiany tworzą dysonans. Okres 
między zmianami z dysonansu na konsonans jest dysonansowy gdy jest krótki. Zazwyczaj przyjmuje duże 
wartości  z  powodu  tego,  że  zmysł  percepcji  dźwięku  ma  cechę  rozmywania  wrażenia  dysonansu  i 
konsonansu. Zbyt krótkie okresy między zmianami z dysonansu na konsonans i spowrotem powodują że 
zmysł  percepcji  odbiera je  jako nieistniejące  a  blok zmieniający  się  w ten sposób interpretuje jako  stale 
dysonansowy lub o zwiększonym poziomie dysonansu w stosunku do konsonansowej podstawy. Blok taki  
jest konsnonansowy pod względem zmiany konsonansowo dysonansowej i brzmi jednolicie. Najszybszym 
tolerowanym okresem zmiany jest okres ok. 30-tu sekund. Najczęściej spotykanym jest okres ok. 1-ej minuty. 
Są to stosunkowo krótkie okresy czasu które planując utwór dobrze wydłużyć nawet do kilku minut, czy 
wręcz  do  zróżnicowania  tylko  z  utworu  na  utwór.  Dobrze  wydłużyć  je  ze  względu  na  konsonans 
powszechności  krótkich  zmian  w  muzyce  popularnej.  Zmiany  tego  okresu  tak  jak  i  wszystkie  inne 
dysonanse  i  konsonanse  można  stosować  rekursywnie,  czyli  w obrębie  konsonansu przed dysonansem 
można zastosować częstsze zmiany na drobniejszy dysonans przed wskoczeniem na wyższy pułap zmiany 
na dysonans wyższego żędu. Osobnym pojęciem jest gwałtowność tej zmiany. 
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Illustration 27: Przerwy między utworami z pauzą i bez



Na rysunku widać zmiany z tonów niskich na wysokie nastpujące rzadziej w przypadku konsonansowym i 
częściej w przypadku dysonansowym.

1.2.29. GWAŁTOWNOŚĆ ZMIANY

Zmiana z dysonansu na konsonans lub z konsonansu na dysonans może się odbywać w różnym tempie. 
Może  być  gwałtowna  lub  łagodna.  Z  gwałtowną  zmianą  jest  związany  dysonans  ze  zmianą  łagodną 
konsonans.  Skala  gwałtowności  jest  rozmaita  zależnie  od  rodzaju  dysonansu  i  konsonansu  i  ilości 
możliwych  progów  kwantyzacji  takowych.  Słusznie  przyjęło  się  nie  używać  najwyższego  progu 
gwałtowności,  czyli  nie  przeskakiwać  natychmiast  z  konsonasu na  dysonans  bez poprzedzenia  zmiany 
przynajmniej przednutką jeśli już nie stopniowaniem. Przykładowo nowa warstwa nie powinna zwiększać 
gęstości utworu więcej niż dwukrotnie w miejscu jej początku.

Na  rysunku  widać  zmiany  zachodzące  gwałtownie,  czyli  dysonansowo   i  coraz  łągodniej,  czyli  coraz 
bardziej konsonansowo.

1.2.30. SEPARACJA

Konsonans  konsonansu i  dysonansu rozseparowanego w czasie  i  dysonans  wspołistnienia  dysonansu i 
konsonansu. Różnego rodzaju dysonanse i konsonanse mogą współistnieć w czasie lub następować jedne po 
drugich.  Ogółem  sprowadza  się  to  do  stosowania  w  danej  chwili  albo  wyłącznie  konsonansów  lub 
dysonansów albo do mieszania jednych i drugich na kilku ścieżkach tak aby grały jednocześnie. Ten typ 
separacji może tworzyć wzruszające wrażenia np. walki żywiołów, przemocy w przyrodzie, piękna na tle 
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Illustration  28:  Żadkie  i  częstsze  zmiany  wysokich  i 
niskich tonów

Illustration 29: Gwałtowne i coraz łagodniejsze zmiany



szpetoty  i  ogółem  konfrontacji  dwóch  niezrównoważonych  sił  zwłaszcza  w  przypadku  gdy  występuje 
permutacja  scen  ich  występowania.  Czyli  na  przykład  najpierw  słyszymy  łagodny  chóralny  motyw  z 
toważyszącym szumem wiatru symbolizujący las.  W drugiej  bezpośrednio następującej  scenie słyszymy 
dźwięki użądzeń maszynowych i  technicznych jak piły, spychacze i  ładowarki.  Następnie w permutacji 
następuje konfrontacja, czyli głośniejsze dźwięki chóralne z maszynowymi w scenie imitującej walkę i aby 
kombinatoryce stało się zadość następna scena ilustrująca nicość, czyli pozostałości po starciu frontów w 
postaci dźwięku tylko samego już wiatru. Pozostałość po starciu frontów może także być zilustrowana nie  
na  końcu  a  na  początku permutacji.  Pozostałe  sceny  są  realizowane  wtedy  jako  nastepujące,  w  formie 
wspomnienia wydażenia z przeszłości. To podręcznikowy przykład separacji i współistnienia dysonansu i 
konsonansu.  Taki  przykład  to  utwór  „Gorecki”  zespołu  Lamb.  Subtelny  i  delikatny  wokal  kobiety  z 
toważyszącym  pianinem  w  segmencie  konsonansu  ustępuje  gwałtownej  sekcji  rytmicznej  w  segmencie 
dysonansowym. W trzecim segmencie syntezy słyszymy kontynuację industrialnego, metalicznego beatu i  
poruszony dynamiką zdażenia śpiew wokalistki.

1.2.31. RÓŻNORODNOŚĆ

Konsonans  następstwa  konsonansu  i  dysonansu  lub  dysonansu  i  konsonansu  tego  samego  rodzaju  i 
dysonans konsonansu i  dysonansu lub dysonansu i  konsonansu różnych rodzajów. Zjawisko występuje 
wtedy gdy niektóre kategorie dysonansu lub konsonansu nieoznaczone dla granego dźwięku są mierzalne 
dla dźwięku następującego po nim. Na przykład dysonans konsonansu opadającej, jednogłosowej progresji  
nut i następującego po nim, wraz z wprowadzeniem nowego głosu, dysonansu przeciwnego kierunku ruchu 
dwóch głosów, gdy nowy głos wznosi się w górę.

Na ilustracji  widać konsonansowe i  dysonansowe przykłady napięcia  różnorodności.  Dwa dwudźwięki 
zaznaczone na zielono w czasie gry nie wnoszą nowego napięcia. Przez cały czas ich gry występują tylko  
napięcia interwału dwudźwięku i wysokości tonu. W przypadku zilustrowanego na czerwono przykładu 
dysonansu różnorodności napięcie interwału współbrzmienia dwudźwięku nie jest kontynuowane w ciągu 
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Illustration 31: Następstwa takich samch i różnych napięć

Illustration  30:  Konsonans  i  dysonans  rozseparowany  i 
współbrzmiący 



dźwięków  grających  po  nim.  Udeża  jednak  jednogłosowo  ciąg  krótkich  dźwięków,  co  powoduje 
różnorodność w dziedzinie kontynuacji napięcia interwału.

1.2.32. GŁĘBIA

Konsonans  wielu  poziomów  wartości  w  dziedzinie  konsonansu  i  dysonansu  oraz  dysonans  dwóch 
poziomów lub nawet jednego, czyli  tylko konsonansu albo dysonansu rozciągającego się  na cały utwór. 
Niemal każdego rodzaju napięcie można przestopniować w dziedzinie dysonansu i konsonansu od jednej 
wartości skrajnej do drugiej.

Przykładem utworu o jednopoziomowej głębi jest „Waiting for Cousteau” Jean-Michel Jarre'a.
Albumem  o  kompozycji  dwupoziomowej  jest  na  przykład  „Division  Bell”  Pink  Floyd.  Poza  ostatnim 
epickim utworem, cały album przeskakuje gwałtownie z konsonansu na dysonans kilkanaście razy w ciągu 
swojego trwania.

Przykładem utworu o strukturze trzypoziomowej jest „Shown Yet Hidden”. Elementy tej struktury można 
wyznaczyć  w  chwilach  -  0:00-1:00,  1:24-1:48,  2:14-2:36,  3:48-4:16  i  4:40-5:04  gdzie  gra  scena  pierwsza 
(niebieski) oraz 1:00-1:24, 1:48-2:14 i 4:16-4:40 jako scena druga (czerwony) i jako scena trzecia 2:36-3:48 oraz 
5:04-6:16 (zielony).

Utwór o strukturze czteropoziomowej to na przykład „Poison” The Prodigy. Utwór posiada urozmaiconą 
kompozycję i więcej elementów niż cztery w jej budowie, lecz zasadniczo wyróżnić można cztery główne 
części  – acidowy subbas od 0:30,  beat  od 1:08, pad przy 2:50 i  solo na bembnach przy 3:25, po którym 
wracają spowrotem poprzednie elementy struktury. Gdy włączyć jeszcze w strukturę nagranie ze studio 
wmontowane w utwór jako intro, utwór ma pięć elementów.

Utwór  z  pięcioelementową  strukturą  to  np.  „Time”  Pink  Floyd.  Można  tą  strukturę  traktować  jako 
sześcioelementową jeśli włączyć w nią także wstęp z zegarami.

Utwór  posiadający  sześć  elementów  nie  licząc  jako  osobne  powtórek  i  modyfikacji  to  na  przykład 
„Chronologie part 2” Jean-Michel Jarre'a.

Przykładem utworu o złożonej strukturze o ilości elementów większej niż 6 jest „Jonques De Pęcheurs Au 
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Illustration 32: Elementy struktury trzypoziomowego utworu „Shown Yet Hidden”



Crépuscule”  z  albumu  Les  Concerts  en  Chine  Jean-Michel  Jarre'a.  Utwór  posiada  wiele  elementów 
powtarzających się kilkakrotnie w czasie trwania wraz z łagodnymi przejściami od jednego elementu do 
drugiego i modyfikacjami elementów gdy już użyte wcześniej w utworze.

1.2.33. KSZTAŁTKI

Konsonans  ciągłości  kształtek  i  dysonans  negujących  się  kształtek.  Kształtka  jest  to  obwiednia  filtru 
częstotliwości  nałożona  na  dźwięk  wyekualizowany  płasko.  Wprowadza  ona  łagodne  wybrzuszenia  i 
wklęsłości  na skali  częstotliwości.  Zazwyczaj  kształtki  ciągną się  konsonansowo, nie zmieniając swojego 
położenia  przez  cały  utwór,  lecz  mogą  też  stworzyć  dysonansowe wrażenie  nieciągłości  kształtki,  gdy 
zmienia się  je  w kluczowych momentach utworu na kształtki o innym wzorze,  nawet na takie które w 
miejscach wybrzuszeń poprzedniczek wprowadzają wklęsłości  i  vice versa.  Dobrym pzykładem zmiany 
kształtek  są  blachy  w utworach  The  Prodigy  z  singli  z  epoki  przed  "Experience"  lub  rytm perkusyjny 
obfitujący w bas i  wysokie częstotliwości  w „Chronologie 8” Jarre'a  następujące  po fragmencie  muzyki  
organowej grającej środkiem spektrum.

Na  sonogramie  wyżej  widać  kontrastową  zmianę  kształtek  w  środkowej  części  zakresu  częstotliwości  
wzdłuż osi czasu.
Kształtki modyfikuje się ekualizerem.

1.2.34. KONTYNUACJA

Konsonans kontynuacji i dysonans nowego wątku. Konsonansowe wrażenie kontynuacji tworzy granie tej  
samej nuty i tworzenie takiego samego formantu nawet przy użyciu innego instrumentu. Nuta i formant są  
dwoma  koniecznymi  i  wystarczającymi  warunkami  kontynuacji.  Jako  dysonans  mozna  stosować 
dysonansowe następstwo nie tych samych, lecz uzupełniających się kształtek przy zachowaniu nuty lub bez 
oraz odwrotnie - nieciągłość nuty przy zachowaniu kształtki.
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Illustration 33: Kształtki na sonogramie The Prodigy „Everybody in the Place”



Na ilustracji  widać sonogram czterech par dźwięków. W każdej parze alikwoty ostre są wymieniane na 
alikwoty szumowe. Pierwsza para tworzy konsonans kontynuacji. Ton obu dźwięków wchodzących w ich 
skład i kształtka są takie same. Dźwięki tworzą kontynuację mimo różnych rodzajów alikwotów. W drugiej  
parze ton jest ten sam, ale kształtki różne co tworzy dysonansową kontynuację. Trzecia para ma różne tony 
lecz tą samą kształtkę. W tym przypadku także kontynuacji  niema. W czwartym przypadku nie ma ani 
kontynuacji kształtki ani kotynuacji tonu. I w tym przypadku jest to dysonansowe napięcie kontynuacji.

Inaczej zachowanie ciągłości można zilustrować jako powlekanie sonogramu cienką folią, która szczelnie 
przylepia  się  do  niego.  Nie  można  zmienić  wysokości  fragmentu  audio,  jego  formantu  ani  głośności 
gwałtownie w wymiarze geometrycznym, gdyż grozi to rozerwaniem folii.

Kontynuację można zmodyfikować używając pitch shiftingu i equalizacji.

1.2.35. POWRÓT

Konsonans rozpoczęcia w takim samym miejscu faktury po przerwie i dysonans różnych miejsc. Przerwą w 
tym przypadku może być na przykład refren. Konsonans powrotu wytworzy się wtedy gdy po refrenie  
zacznie  się  kontynuacja  elementu  następującego  bezpośrednio  przed  nim,  a  dysonans  gdy  po  refrenie 
nastąpi nowy wątek.
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Illustration  34:  Konsonansowe  i  dysonansowe  napięcie 
kontynuacji



Na przykładzie sonogramu Jean-Michel Jarre'a „Equinoxe 4” zobaczyć można w pierwszej trójce bloków 
przejścia czerwony-zielony-czerwony jako konsonansowy powrót do czerwonego elementu granego już raz 
przed  zielonym  i  dysonansowy  skok  do  niebieskiego  po  zielonym  poprzedzonym  czerwonym.  Koniec 
zielonego po czerwonym sugeruje powrót do czerwonego lecz w zamian za to otrzymujemy niespotykany 
przedtem niebieski.

1.2.36. TENDENCJA

Konsonans tendencji i dysonans przypadkowości w następstwie konsonansu i dysonansu. Gdy napięcie jest  
wielopoziomowe  w  skali  od  dysonansu  do  konsonansu  zachodzi  możliwość  upożądkowania  napięć 
kolejnych scen według tendencji  lub zorganizowania  ich losowo.  Z przewidywalną tendencją  wiąże  się 
konsonans a z chaosem jak zwykle dysonans. Granica między tendencją a przypadkowością jest zależna od 
słuchacza i jego zdolności poznawczych. Na ogół niezależnie od ilości przyjętych toksyn, stanu między jawą 
a snem itp. itd. słuchacz jest w stanie przynajmniej przewidzieć tendencję liniową lub ogółem monotoniczną 
oraz  odczuć  i  odróżnić  dysonans  nieokreślonego  i  nieprzewidywalnego  sposobu  zmiany  tendencji  
przypadkowej lub zbyt skomplikowanej by rozstrzygnąć od razu regułę zmiany i móc przewidzieć jej dalszy 
ciąg.  Przewidywalność  tendencji  zależy  od  jej  czasowego  wymiaru.  Z  powodu ograniczenia  wyobraźni 
trudno jest określić czego się spodziewamy gdy segmenty są zbyt długie a zmiany w tendencji zaczynają się 
przed momentem do którego sięga wstecz nasza pamięć rozproszona wydażeniami w utworze.

Tendencję  i  przypadkowość  widać  na  rysunku  24 na  stronie  28.  Wprawdzie  niebieskie  elementy  nie 
zmieniają  się  przypadkowo,  lecz  dla  słuchacza  prawie  niemożliwe  jest  określenie  reguły  ich  zmiany 
wyłącznie  słuchając.  Klasyfikowana  jest  ta  zmiana  przez  niego  jako  nieprzewidywalna,  tak  jak 
przypadkowa. Tendencyjnym zmianom podlegają elementy zielone i słuchacz jest w stanie odróżnić je od 
nieprzewidywalnych. Często w przypadku melodii z rymem muzycznym, mimo że melodia jest jeszcze nie 
znana i nieprzewidywalna niektóre jej fragmenty mogą być przewidziane zgodnie z niepisanym kanonem 
często spotykanych zagrań znanych słuchaczowi słuchającemu wielu melodii przez długi czas. Jest to rodzaj 
muzycznego frazesu który łatwo odgadnąć jeszcze przed zagraniem. Podobnie kompozytor w trakcie gry 
może w myśli  usłyszeć kontynuację  melodii  zgodną z często spotykanymi muzycznymi rozwiązaniami. 
Oprócz  standardowych  zagrywek  możliwe  jest  także  by  ubiec  kolejność  zdarzeń  przez  zwykłą 
matematyczną  tendencję  liniową  lub  paraboliczną  itd.  Zasadniczo  słuchacz  spodziewa  się  kontynuacji  
tendencji, którą już słyszy lub słyszał. Jeżeli np. pięć nut miało tendencję spadkową to spodziewa się, że i  
następnych pięć a przynajmniej jedna następna będzie miało tą cechę również.
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Illustration 35: Układ elementów struktury z powrotami



1.2.37. GRATYFIKACJA

Konsonans  i  dysonans  tego  czego  się  spodziewamy  w  stosunku  do  tego  co  dostajemy  w  układzie  
rekursywnego rozkładu napięcia  rytmicznego w patternie.  Struktura utworu ma charakter  rekursywny. 
Rytmika utworu dyktuje takt od jeden do czterech a każde cztery takty tworzą kolejną czwórkę po cztery 
takty.  Następnie  tworzą  się  czwórki  czwórek  i  czwórki  tych  czwórek  itd.  Odbiorca  słucha  nie  nut 
następujących w następstwie bezpośrednio po sobie lecz nut widzianych przez pryzmat nuty znajdującej się 
w tym samym miejscu w poprzedniej czwórce. Czyli na przykład drugą zwrotkę utworu słucha się nie przez 
pryzmat końca refrenu grającego przed chwilą lecz przez przyzmat początku poprzedniej zwrotki. Zauważa 
się w tym przyłożeniu różnice między kolejnymi zwrotkami. Podobnie w węższej dziedzinie, w mikroskali 
nut  melodii  zawierającej  się  w zwrotce.  Nutę  rozpoczynającą  nowy takt  kojarzy się  nie  z  nutą  grającą 
bezpośrednio przed chwilą lecz z nutą rozpoczynającą pierwszy fragment melodii w poprzednim takcie itd. 
Dotyczy  to  także  utworów.  Początek  drugiego  utworu  widzi  się  przez  pryzmat  początku  utworu 
poprzedniego i połowę płyty łączy się z początkiem. W tym rekurencyjnym układzie zauważa się także 
zjawisko tendencji. Gdy kilka zwrotek zaczyna się tak samo można się spodziewać, że i kolejna zacznie się 
identycznie. Gdy następuje wprowadzenie gratyfikacji, spodziewanemu przewidywaniu staje się zadość i 
kolejna  zwrotka  zaczyna  się  tak  samo.  Brak  gratyfikacji  następuje  gdy  po  kilku  taktach  melodi 
rozpoczynającej się tymi samymi dźwiękami, kolejny takt jest  inny. Całe to zjawisko występuje także w 
dziedzinie napięcia muzycznego. Czyli po kilku taktach rozpoczynających się konsonansowo kolejny, gdy 
spodziewany, może się także zacząć konsonansowo i wtedy gratyfikacji staje się zadość (mamy to czego się 
spodziewamy)  lub  może  się  zacząć  dysonansowo  i  wtedy  napięciowe  uczucie  gratyfikacji  nie  zostaje 
spełnione. Zjawisko może dotyczyć rozmaitych napięć od wysokości nut i interwałów przez ilość ścieżek 
stanowiących pattern na napięciu kształtek skończywszy. Zjawisko gratyfikacji  ulega inwersji.  Gdy brak 
gratyfikacji  powtarza  się  wielokrotnie  spodziewamy  się,  że  i  następnym  razem  uczucie  będzie 
niezaspokojone.  W  takim  przypadku  brak  gratyfikacji  występuje  wtedy  gdy  z  kompozycji  wynika 
gratyfikacja przed inwersją a gratyfikacja występuje gdy z kompozycji wynika pierwotny brak gratyfikacji.

Na rysunku  36 przedstawiona jest  struktura multitimbrialna typu 0, 0,  0,  1 z negacją na wartościach jej  
elementów. Elementy tworzą strukturę w sposób jak opisany w dziale STRUKTURA MULTITIMBRALNA 
na stronie 225. Wartości pozycji tej struktury są zanegowane w segmencie jedynki. Daje to w efekcie niejasną 
strukturę, gdzieś między przewidywaniami a przypadkiem. Jej  struktura nie wydaje się harmoniczna na 
pierwszy  rzut  oka,  lecz  słuchając  tej  sekwencji  daje  się  odczuć  przewidywalna  tendencja  mimo 
sporadycznego  braku gratyfikacji.  Pierwsze  trzy  elementy  mają  takie  same wartości  i  tworzą tendencję 
złamaną czwartym, innym elementem. Następnie ta czwórka powtarza się trzy razy i za czwartym razem 
powtarza się podobnie, lecz z negacją wartości elementów całej czwórki. W podobny sposób negowana jest 
każda ostatnia czwórka w każdej serii czterech czwórek. Struktura ta jest dobrym przykładem zawodzenia 
tendencji i tworzenia braku gratyfikacji.

1.2.38. ODLEGŁOŚĆ

Konsonans dużej i dysonans małej odległości od ostatniego takiego samego elementu. W drugim wymiarze 
tego napięcia znajduje się podobieństwo elementów.
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Illustration 36: Struktura multitimbrialna z negacją



Na ilustracji  widać trzy powtarzające  się  elementy.  Element czerwony powtarza się  najczęściej.  Tworzy 
dysonansowe napięcie odległości wraz z konsonansem podobieństwa elementów, gdyż co drugi z nich jest 
przetransponowany o 6 półtonów w górę. Następnie dwa razy rzadziej pojawiają się elementy zielone z 
dokładnym napięciem podobieństwa i elementy białe z dużym konsonansem odległości i dużym napięciem 
podobieństwa.

1.2.39. NOWOŚĆ

Konsonans dodania nowego i dysonans powtórki już użytego elementu struktury (zwrotki, rereny) lub nuty. 
Paradoksalnie  nowy  element  wiąże  się  z  konsonansem.  Dysonans  należy  raczej  do  powtórki,  gdyż 
powoduje ona zniecierpliwienie i poczucie straty czasu niewypełnionego niczym nowym, choć powszechne 
i  silne  jest  tu  zjawisko  inwersji  zależne  od  cech  psychicznych  słuchacza.  Często  spotyka  się  odczucie 
konsonansu związane z powtarzanym dobrze znanym elementem a dysonans związany z nowym jeszcze 
nie dokładnie zbadanym zjawiskiem dźwiękowym.

Na rysunku 37 konsonans nowości przypada na element pierwszy, drugi i czwarty. Pozostałe elementy są 
dysonansowe pod względem nowości, gdyż już użyte.

1.2.40. ESTETYKA

Konsonans i dysonans estetyczny. Estetyka w przypadku tej kategorii dotyczy estetyki wykonania utworu. 
Estetyka w sensie skojarzenia estetycznego z dźwiękiem jak np. przywodzony na myśl obraz, zapach, bądź 
sytuacja  i  estetyka  takowych  stanowi  osobne  zagadnienie   omawiane  kilka  punktów  niżej.  Utwór 
konsonansowy estetycznie to utwór wykonany czysto i schludnie, nagrany dobrej jakości użądzeniami w 
przypadku  utworów  akustycznych  oraz  wykonany  bezbłędnie  w  przypadku  akustycznych  i 
nieakustycznych nagrań.  Kluczowy jest  w tym przypadku także dobry montaż,  synchronizacja  ścieżek, 
właściwe zastosowanie efektów, klarowność utworu, czytelność, wyważenie głośności instrumentów, brak 
zakłuceń, niepożądanych dudnień itp. Dysonansem w tej kategorii jest ogólnie traktowany lo-fi razem ze 
swoim szumiąco-dudniącym wdziękiem, niepodręcznikowe użycie efektów oraz celowo zaniedbane, bądź 
wręcz umyślnie spowodowane błędy wykonawcze, realizacyjne, itd.
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Illustration 37: Różne odległości dla różnych stopni podobieństwa



1.2.41. MODA

Konsonans oryginalności i dysonans powszechności.  Każdy element utworu muzycznego posiada wśród 
opublikowanych  już  utworów  swojego  sobowtóra  z  różnym  stopniem  podobieństwa.  Są  elementy 
identyczne z tymi które już zdażają się w utworach granych powszechnie jak i takie które to co powszechne 
przypominają tylko w stopniu wręcz dosłownie, lub prawie zerowym, czyli oryginalne. Podobnie jak w 
przypadku napięcia nowości często występuje tu zjawisko inwersji. Słuchacz odbiera konsonansowo utwór 
który  jest  jednym  z  tysiąca  podobnie  brzmiących  utworów  a  dysonansowo  to  co  nowe  i  oryginalne.  
Zazwyczaj jednak gdy zakupuje się utwór muzyczny oczekuje się nowego produktu, gdyż nikt nie płaci za 
ten sam utwór kilka razy. Wyłączyć należy tu sytuacje kiedy płaci się wielokrotnie za utwór aby przekazać 
pieniądze tą drogą na inny cel, gdyż zakupiony utwór nie jest w tym przypadku zakupywanym towarem a 
jednynie cegiełką na inny fundusz. Dlatego konsonans wiąże się z nowo zakupionym produktem i co za tym 
idzie  zupełnie  oryginalnym  brzmieniem  a  dysonans  z  tym  co  wtórne.  Przekrój  mody  -  przegląd  scen 
amatorskich  muzyki  elektronicznej  -  fora  w  postaci  albumu  którego  rdzeniowe  elementy  sa  imitacją 
elementów często występujących na scenie a dodatkowe własne

1.2.42. KULTURA

Konsonans  muzyki  "dla  każdego"  tzw.  easy-listening  lub  klasycznej  i  dysonans  muzyki  słuchanej  jako 
symbol buntu, np. punk czy rock, w której muzyka stanowi tło przekazu werbalnego myśli "nieuczesanych" 
i skutkiem tego jest odbierana jako dysonansowa nawet osbono od tekstu.

1.2.43. SKOJARZENIA

Konsonans miłych i dysonans nieprzyjemnych skojarzeń przywołanych dźwiękami:
– zapachów
– obrazów
– sąsiadujących dźwięków
– wrażeń
– sytuacji
– miejsc
– okresów życia  (konsonansowy okres  dzieciństwa,  dysonans okresu dorastania i  synteza obu jak 

symbol okresu dorosłego)
– aktywności

Każde z tych skojarzeń może być dodatkowo:
– popularne lub
– prywatne

Kategorie skojarzeń obejmują:
– sąsiedztwo – śpiew ptaków kojarzy się z szumem wiatru, gdyż często występują razem
– następstwo – dysonans kojarzy się z następującym po nim konsonansem
– podobieństwo – dźwięki silnika samochodu i motoru
– przynależność – bicie serca kojarzy się z człowiekiem bo jest w nim zamknięte
– zawartość – człowiek kojarzy się z dźwiękiem bicia serca bo w nim jest ono zamknięte

 1.2.43.1 FETYSZ
Fetysz jest elementem, obiektem, który toważyszy stosunkowi seksualnemu a nie jest obiektem seksualnym. 
Gdy  fetysz  pojawia  się  poza  stosunkiem  może  nastąpic  przeniesienie  popędu  seksualnego  na  fetysz. 

- 39 -



Znaczenie  fetyszu  w  muzyce  przejawia  się  w  postaci  napięcia  seksualnego  toważyszącego  utworowi 
zawierającego fetysz. Fetysz może mieć cechy indywidualne i masowe podobnie jak napięcie skojażenia. W 
istocie  fetysz  jest  rodzajem  napięcia  skojażenia,  które  oddziałuje  sekusalnie.  Fetyszem  jest  wszystko  co 
preferują  zakochani.  Innego  rodzaju  fetyszem,  lecz  także  fetyszem  jest  wszystko  co  można  znaleźć  w 
burdelach. Atmosfera miesięcy miodowych razem z hotelami, Majorkami itp., itd. Fetysz mogą stanowić 
ozdoby  kobiet,  dźwieki  bransoletek.  Napięcie  fetyszystyczne  rozciąga  się  od  konsonansu  dźwięków 
niekojażonych seksualnie do napięcia dźwięków kojażonych seksualnie.

 1.2.43.2 POTRZEBA
Potrzeba jest napięciem toważyszącym sytuacji w której pojawia się element potrzebny od dłuższego czasu.  
Powszechnie wiadomo że niema pieniędzy, każdy lekko nie ma. Niema spokoju, żyjemy w czasach zamętu. 
Niema  piękna,  żyjemy  w  świecie  szpetoty.  Napięcie  potrzeby  występuje  gdy  obserwujemy  pożądane 
elementy w postaci dźwięków  w utworze. napięcie skoaluje się od konsonansu żeczy niepotrzebnych do 
dużego napięcia żeczy upragnionych.

 1.2.43.3 FILIA
Filia dotyczy skojażeń z elementami ulubionymi i może mieć rozmaite podłoże. Napięcie rozciąga się od 
konsonansu żeczy obojętnych do napięcia żeczy bardzo ulubionych.

 1.2.43.4 FOBIA
Fobia jest napięciem skojażenia z przedmiotami i sytuacjami toważyszącymi torturom i sytuacjom w których 
występuyje ból i strach. Fobia działa na zasadzie odruchu zaobserwowanego w doświadczeniu Pawłowa, 
lub  w  myśl  zasady  „bitemu  psu  tylko  kij  pokazać”.  Jest  zjawiskiem  występowania  strachu  i  odruchu 
obronnego gdy pojawia się element kojażący się z uprzednią sytuacją w której wystąpił ból i strach. Napięcie 
fobii jest tym bardziej spotęgowane gdy sytuacja w której powstała fobia była długotrwała. Napięcie fobii 
skaluje się  od konsonansu małych napięć dźwięków nie toważyszących torturze do napięcia dysonansu 
elementów  z  nią  skojażonych.  Do  dobrego  humoru  należy  profanacja  wszelkich  nażędzi  tortury  – 
szczególnie miła krzywdzonym nimi. Sranie na koła, mówienie że taki pas to ciocia nosi na dupie itp.

 1.2.43.5 WRÓG
Wiadomo że jest się wrogim temu kto kłamie kalumnie na matkę, kto szarga to co ma wartość ideową lub 
materialną, tego kto grozi, kto prześladuje, kto nawołuje do wojny, kto zagraża mieniu, kto kpi z tego co  
boli,  kto  wporwadza w błąd.  Skojażenie  z  wrogiem powoduje  powstanie  napięcia  wrogości.  Zakres  od 
konsonansu napięć obojętnych do dysonansu napięć dźwięków kojażonych z wrogiem.

 1.2.43.6 TRESURA – UWARUNKOWANIA
Mechanizm  odruchu Pawłowa może  mieć  także  przejaw w uwarunkowaniach  wytrenowanych torturą.  
Kluczem uruchamiającym uwarunkowanie może być także skojażenie przywołane dźwiękiem. Mogą istnieć 
dźwięki,  które  podobnie  jak  np.  gesty  i  rozkazy  mogą  uruchomić  potrzebę  wykonania  wytrenowanej 
czynności.

1.2.44. ŁĄCZNIK

Konsonans  ciszy  między  utworami  i  dysonans  łącznika  harmonicznego.  Dodatkowo  w  przypadku 
stosowania łącznika utwory odbierane są jako konsonansowe a łącznik jako dysonans z powodu trudnej 
struktury harmonicznej kolejnych akordów łączących akord początkowy nowego utworu i ostatni akord 
utworu poprzedniego.
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1.2.45. TONACJE

Konsonans tonacji durowej i dysonans tonacji molowych, ogółem tonacji z nierównomiernym rozkładem 
tonów.

1.2.46. KOŁA KWINTOWE I TERCJOWE

Akordy  nie  zmieniające  się  tworzą  konsonans  pierwszego  rzędu.  Akordy  zmieniające  się  według  kół 
tercjowych  (tercja  nowego  akordu  w  prymę  poprzedniego  lub  odwrotnie)  tworzą  konsonans  drugiego 
rzędu.  Konsonans trzeciego rzędu,  bardziej  dysonansowy, jest  tworzony przez akordy należące do koła 
kwintowego.  Akordy  przechodzące  poza  regułami  tych  kół  tworzą  całkowity  dysonans.  Najczęściej 
spotykane i polecane jest bardziej dysonansowe brzmienie koła kwintowego.

Koło kwintowe: C, G, D, A, E, B, F#, C#, G#, D#, A#, F, C
Koła tercjowe durowe: C, E, G#, C; C#, F, A, C#; D, F#, A#, D; D#, G, B, D#
Koła tercjowe minorowe: C, D#, F#, A, C; C#, E, G, A#, C#; D, F, G#, B, D;

Ustawienie akordów według kół kwintowych jest dobre na refren, tzw. chorus. Czasem chorus trudno jest 
zakończyć, gdyż słuchacz zawsze spodziewa się następnego akordu z koła. Rozwiązaniem tego problemu 
jest zagranie akordu zmienionego z dur na mol i  vice versa w miejscu w którym ma przypadać koniec 
chorusa. Takie zagranie akordu można poprzedzić zmianą kierunku ruchu koła kilka akordów wcześniej.  
Gdy ułożona jest progresja chorusa najlepiej jest dosekwencjonować, dogenerować lub doimprowizować do 
niej melodię – rozdział 2 - MELODIE, strona 64.

1.2.47. STRÓJ

Konsonans stroju równomiernie temperowanego i dysonans strojów nierównomiernie temperowanych.

1.2.48. ORGANUM

Konsonans  unisonu  i  dysonans  organum.  Organum  paralelne  tworzy  dysonans.  Najbardziej 
konsonansowym  organum  jest  organum  oktawy  i  dwóch  oktaw,  jako  następne,  bardziej  dysonansowe 
wymienić należy organum 19-tu półtonów oraz zagęszczające odstęp alikwotów organum 7-iu półtonów.

1.2.49. POLIFONIA

Konsonans  jednego  i  dysonans  wielu  głosów.  Napięcie  to  występuje  w  przypadku  dwudźwięków  i 
wielodźwięków oraz kilku melodii granych jednocześnie np. melodia razem z kontrapunktem.
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1.2.50. JASNOŚĆ

Konsonans mrocznego i dysonans jasnego brzmienia. Dźwięki z małą ilością alikwotów odbiera sie jako 
konsonansowe i ciemne a dźwięki z dużą ilością alikwotów jako jasne i dysonansowe. Minimalna wartość to 
jeden  alikwot  dla  gwizdania  i  kilkadziesiąt  dla  dźwięków  jaśniejszych  jak  pady  na  przykład.  Średnia 
wartość to ok. 8-iu.

Napięcie jasności można skorygować equalizerem.

1.2.51. SKOS SPEKTRUM

Konsonans stromego i opadającego i dysonans poziomego i wznoszącego skosu spektrum. Ogółem skosy 
mniejsze niż -3dB/okt uważa się za konsonansowe a wyższe skosy za dysonansowe. Zjawisko występuje ze 
względu  na  zawartość  wysokich  składowych  oscylacji,  które  ze  względu  na  dużą  częstotliwość  mają 
charakter dysonansowy.

Na rysunkach widać skos konsonansowy, neutralny i dysonansowy. Wszystkie skosy zmierzono względem 
punktu odniesienia -3db/okt dla skosu neutralnego.
Na przykładzie skosów spektralnych można zbudować utwór sekwencjonując elementy o dwóch skrajnie 
różnych skosach, np. 0dB/okt i  -6dB/okt razem ze skosem neutralnym -3 dB/okt. Lub 3dB/okt i -9dB/okt z 
tym samym skosem neutralnym -3dB/okt.
Skos spektum można skorygowac equalizerem.
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Illustration 38: Barwy różnej jasności

Illustration 39: Konsonansowy, neutralny i dysonansowy skos spektrum



1.2.52. WYPUKŁOŚĆ SPEKTRUM (AMPLITUDA)

Konsonans  płaskiego  i  dysonans  wypukłego  spektrum.  Wyekualizowane  spektrum  dźwięku  brzmi 
konsonansowo gdy jest płaskie na skali amplitudy w funkcji częstotliwości. Wypukłości wnoszą dysonans. 
Konsonansowy  jest  łagodny  kształt  krzywizny  spektrum  o  dużych,  kolistych  promieniach  i  dużej 
amplitudzie zagięć.

Wypukłość spektrum można skorygować equalizerem.

1.2.53. SZEROKOŚĆ ALIKWOTU

Konsonans szerokiego, pełgającego alikwotu o szumowym kształcie lub alikwotu wzorkowanego i dysonans 
wązkiego, sztywnego alikwotu. Napiecie związane z szerokością alikwotu zależy od szerokości przedziału 
częstotliwości pobudzającego zmysł słuchu i tego czy pobudzenie ma uporczywy stały charakter amplitudy 
i  częstotliwości.  Konsonans  szerokiego  alikwotu uniewaznia  dysonans  interwalu.  Szerokimi  alikwotami 
można grać nawet interwały tercji zachowując jej brzmienie konsonansowe jak kwinty.

Szerokość  alikwotu  można  zmodyfikować  stosując  precyzyjną  equalizację,  używając  Oguna,  Harmora, 
vocoder, phaser, flanger lub chorus.
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Illustration 40: Wypukłość na spektrum

Illustration 41: Alikwoty o różnych szerokościach



1.2.54. SZEROKOŚĆ FORMANTU

Konsonans formantu o  szerokej  dobroci  i  dysonans formantu o wązkim przedziale  wypukłego zakresu 
częstotliwości.  Napięcie  szerokości  formantu  zależy  od  słyszalności  formantu  w  funkcji  szerokości.  
Dysonansowe  formanty  stanowią  różnego  rodzaju  gwizdy  a  formanty  konsonansowe  tworzą  ledwo 
brzmiące zabarwienie koloryzujące dźwięk, lecz nie brzmiące samoistnie.

Powyżej widać formanty o dużej i małej szerokości. Różnica między alikwotem i formantem polega na tym, 
że  formant  jest  kształtem jaki  na  spektrum przybierają  szczyty  alikwotów.  W przypadku podanym  na 
ilustracji formanty są nałożone na biały szum, który stanowi nieskończenie wiele alikwotów blisko siebie o 
nieupożądkowanych oscylacjach i amplitudach. Formant może też określać jak wysoko sięgają szczyty serii 
alikwotów ułożonych obok siebie jak w przypadku np. dźwięków harmonicznych. Ogółem formant jest to 
obwiednia filtru nałożona na dźwięk wyekualizowany do poziomu a kształt i szerokość alikwotu dotyczy 
tylko szerokości jednego prążka danej częstotliwości zawierającego się w formancie. Wysokość alikwotów w 
danym  obszarze  tworzy  formant  będący  cechą  rezonatora,  np.  krtani,  czy  rezonatora  trąbki,  pod  linią 
którego  ułożone  są  alikwoty  decydujące  o  wysokości  tonu.  O  szerokości  formantu  decyduje  promień 
krzywizny spektralnej. Dysonans występuje gdy w krzywej amplitudy w funkcji częstotliwości występują 
drobne załomy i konsonansowe gdy załomy są duże. Mikroskopijne załomki są niezauważalne,  dopiero 
załomy o średnicy 500Hz do 1kHz i amplitudze 4dB zaczynają byc dysonansowe. Większe promienie ciągle 
stanowią dysonans, lecz ok. 5kHz szerokości i 6dB wysokości zaczynają byc konsonansowe. Większe zalomy 
są  także  konsonansowe.  Zasadniczo  duży,  gładki  załom  brzmi  lepiej  niż  płaszczyzna  i  dużo  lepiej  niż 
powierzchnia chropowata.
Szerokość formantu można skorygować equalizerem.

1.2.55. KORELACJA PANORAMY

Konsonans  zerowej  i  dysonans  jedynkowej  korelacji  faz  lewego  i  prawego  kanału.  Najbardziej 
konsonansowym i neutralnym stanem jest przesunięcie fazowe lewego kanału względem prawego o 90° i 
270°, czyli brak korelacji kanałów – korelacja o zerowym współczynniku. Stany skrajnie dysonansowe to 
współczynniki korelacji +1 i -1 czyli 0 i 180°. Miernik do korelacji faz kanałów jest zamieszczony w pluginie 
SPAN VST napisanym przez Voxengo.
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Illustration 42: Formanty o dużej i małej szerokości



Panoramę koreluje się efektem delay lub pokrętłem panoramy.

1.2.56. PANORAMA

Konsonans środka i dysonans strony panoramy. Najbardziej konsonansowym położeniem w słuchawkach 
jest środek panoramy. Skrajne lewe i prawe pozycje brzmią dysonansowo.
Panoramę modyfikuje się pokrętłem panoramy.

1.2.57. CIĄGŁOŚĆ RYTMICZNA

Konsonans ciągłości rytmicznej werbla (następstwo scen z dwukrotnie wolniejszym tempem). Gdy rytm jest 
przynajmniej dwupozycyjny, czyli gdy występuje stopa i werbel oraz gdy akcent rytmu przypada na werbel 
nie na stopę, jak np. w muzyce drum and bass, warto, w przypadku gdy w przerwie zmienia sie tempo na 
dwa razy wolniejsze, zachować ciągłość chwil udeżeń werbla utrzymaną poza momentem zmiany tempa. W 
tym celu trzeba wyciąć pierwszą stopę poza zmianą i przesunąć pozostałe instrumenty wstecz,  tak aby 
pierwszy werbel po zmianie udeżył w momencie w którym udeżyłby gdyby nie było zmiany tempa. Takie  
zagranie jest konsonansowe, gdyż nie wybija słuchacza z rytmu gdy słucha werbla. Bez zastosowania tej  
techniki,  słuchając werbla zauważa się dysonansową nieciągłość. Werble od drugiego po zmianie tempa 
powtarzają się  z dwa razy wolniejszym tempem. Podobnie gdy sekwencjonuje się  powrót do dwa razy 
szybszego tempa należy dosekwencjonowac pauzę długości czasu trwania od stopy do werbla po zmianie  
tempa ustawionego wraz z całym patternem w miejscu w którym by zagrał gdyby nie było zmiany tempa. 
Jeśli jesteśmy zwolennikami pauz, pauzę można też wstawić przy zmianie z tempa szybszego na wolniejsze  
pomijając jedną pozycję,  w której znalazłby się  werbel gdyby nie było zmiany i ustawiając pierwszy po 
zmianie w miejscu, w którym znajdowałby się drugi werbel gdyby ciągle grało stare tempo.
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Illustration 43: Przesunięcia fazowe kanałów lewego i prawego o 90 i 180°



Na ilustracji widać następstwo scen z dwukrotnie wolniejszym tempem. Granica scen wypada w miejscu 
kursora zaznaczającego pozycję odtwarzania. Werble po zmianie tempa znajdują się w takich miejscach aby 
czerwone kropki znajdujące się na werblach ustawionych w pierwszej i drugiej scenie przez całą ciągłość 
utworu znajdowały się w równych odległościach mimo zmiany gęstości sekwencjonowania werbli w drugiej 
połowie.  Oprócz  tego,  że  zmienia  się  częstość  udeżeń  werbla,  zmienia  się  także  jego  offset,  czyli 
przesunięcie, tak aby każde jego udeżenie znalazło się po zmianie tempa tam, gdzie oczekuje go rozpędzona 
nieuwaga słuchacza, czyli w miejscach zaznaczonych przez czerwone kropki. W przykładzie tym kropki 
przypadają na drugie udeżenie werbla w każdej czwórce. Byłoby lepiej gdyby kropka i udeżenia werbla 
przed  i  po  zmianie  wypadało  na  pierwsze  werble  w  czwórce.  Rozwiązanie  takie  byłoby  bardziej 
konsonansowe.

1.2.58. POGŁOS

Konsonans braku i dysonans pogłosu. Dźwięk grany w pogłosie jest odbierany jako bardziej dysonansowy z 
powodu sugerowanej dużej głośności. Głośność wydaje się na tyle duża, że w pomieszczeniu wzbudza się  
pogłos. Dźwięk bez pogłosu wydaje się konsonansowy i cichszy niż w pogłosie.
Pogłos modyfikuje się wtyczką do pogłośu lub odejmuje się przez kompresor.

1.2.59. OBWIEDNIA

Konsonans gładkiej obwiedni amplitudy w czasie i dysonans chrupania. Chrupanie jako dźwięk składający 
się z nieciągłości jest dysonansowy, gładka obwiednia jest konsonansowa.
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Illustration 44: Następstwo scen z dwukrotnie wolniejszym tempem



Obwiednię poprawia się przez edytor obwiedni i LFO.

1.2.60. STRES BASU

Konsonans niskiego i dysonans wysokiego basu (względnie według niskiego basu). Wysoki bas (ok. 100-
150Hz) kojarzy się z zestresowanym głosem kogoś, kogo głos jest zazwyczaj niski i sprawia dysonansowe 
wrażenie z powodu skojarzenia z nadzwyczajnym zdenerwowaniem.

1.2.61. SYMULTANICZNOŚĆ

Napięcie symultaniczne powstaje wtedy, gdy ścieżki bembnów, basu i harmonii udeżają jednocześnie po 
przerwie.  Powstaje  wtedy  dysonans  symultaniczności.  W przypadku  udeżenia  rozłożonego  w  krótkich 
odległościach w jednym miejscu, w obrembie ok. ćwierćnuty powstaje konsonans.

1.2.62. NAWRÓT DYSONANSU

Dysonans  nawrotu  dysonansu występuje  gdy  ten  sam  rodzaj  dysonansu  powraca  po  długo  trwającym 
konsonansie a konsonans nawrotu dysonansu występuje gdy ten sam dysonans powraca po czasie krótkim.

1.2.63. NASTĘPSTWO TEMP

Tempa w następstwie prostej wielokrotności np. 80 i 120BPM tworzą konsonans, wielokrotności bardziej 
skoplikowane tworzą dysonans. Przy ustalaniu tempa następnego utworu najłatwiej jest pomnożyć tempo 
porzednika przez prostą, małą liczbę całkowitą i podzielić przez inną prostą i małą liczbę całkowitą, taką 
aby wynik dał zgodnie z oczekiwaniami tempo wolniejsze lub szybsze i znajdujące się w konsonansowym 
następstwie tempa z poprzednikiem.

Table 1.17: Następstowo temp

3/2 4/3 1/1 3/4 2/3
120 106,666 80 64 53,333
135 120 90 80 60
180 160 120 90 80
240 200 160 120 106,666

Następstwo temp może być modyfikowane przez time stretching.
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Illustration 45: Obwiednia gładka i poszarpana



1.2.64. MUTING

Konsonans ubytku alikwotów i  dysonans obecności  alikwotu.  Muting redukuje napięcie tworzone przez 
niskie alikwoty. Muting powinien być połączony z key trackingiem aby odcinana była za każdym razem ta 
sama ilość alikwotów. Muting powoduje ochłodzenie dźwięku. Wartością średnią jest ubytek pierwszego 
alikwotu, zakres obejmuje od dysonansu wszystkich alikwotów obecnych do konsonansu ubytku ok. 7-ciu.  
Mutować można więcej  lecz z powodów praktycznych nie wycina się  więcej  niż pierwszych 7,  tak aby 
pierwszy niemutowany alikwot był 3 oktawy wyżej niż ton podstawowy.
Muting wykonuje się equalizerem.

1.2.65. EKSPOZYCJA

Napięcie  ekspozycji  polega  na  tym,  że  w  wybranych  obszarach  spektrum  dźwięk  wypełnia  spektrum 
całkowicie i tworzy w ten sposób dysonans. Gdy w wybranych obszarach dźwięk jest sekwencjonowany na 
z mianę z ciszą tworzy on konsonans ekspozycji. Dźwięk w tym przypadku jest dobrze wyeksponowany, 
np. werbel, gra w zakresie średnich częstotliwości ok. 1kHz wyłącznie solo tworząc krótkie obszary dźwięku 
na zmianę z ciszą, która powoduje, że dźwięk staje się bardziej wyeksponowany przez kontrast z ciszą. 
Zjawisko to nie występuje w przypadku zasekwencjonowania ściany dźwięku, czyli obszaru bez żadnych 
dziur.

1.2.66. ROZMIAR SKOJAŻENIA

Napięcie rozmiaru jest częścią napięcia skojarzenia. Kosonans tworzy się przez zastosowanie niższego niż 
zwykle stroju wybranego typu instrumentu, dynsonans powoduje ustawienie stroju lub formantu wyżej niż 
zwykle się ustawia dla wybranego rodzaju dźwięku. Z napięciem rozmiaru skorelowany jest muting. W 
przypadku  dźwięku  o  usuniętych  dolnych  alikwotach  dźwięk  wydaje  się  mniejszy  z  powodu 
powszechności  braku  niskich  alikwotów  w  dźwiękach  generowanych  przez  przedmioty  o  małych 
rozmiarach, np. żaby, bałałajka, gwizdanie na butelce, małe rezonatory itp. Dźwięki o usuniętym dolnym 
alikwocie  wydają  się  także  mniejsze  ze  względu  na  zjawisko  zanikania  niskich  częstotliwości  wraz  z 
odległością i jednoczesną zmianę wyglądu wraz z przesunięciem w dal w perspektywie.

1.2.67. ROZMIAR

Rozmiar  dźwięku  można  określić  precyzyjniej  przez  podwójną  całkę  amplitudy  po  częstotliwości  i  po 
czasie. By określić to w praktyce wystarczy określić dźwięk jako krótki, dłuższy (długości nuty), czy długi  
(długości kilku nut i więcej) oraz powieżchnię, którą zajmują jego aliwoty o maksymalnych amplitudach 
oraz posortować iloczynem jednego i drugiego. Te operacje zostały w uproszczeniu wykonane by spożądzić 
poniższą  tabelkę.  Kolumnę  'rozmiar'  po  odjęciu  od  21  i  przeskalowaniu  na  procenty  jedności  można 
potraktować  jako  procentowy  współczynnik  napięcia  rozmiaru.  Prościej  -  im  wyższa  liczba  określająca 
rozmiar,  tym  mniejsze  napięcie  rozmiaru  danej  kategorii  dźwięku.  Użycie  tego  napięcia  określone  jest 
ogólnym napięciem fragmentu utworu, lub typem samego utworu. W dysonansowych utworach w typie 
hitu można zastosować  dźwięki  o  wszystkich  rozmiarach,  lub o wszystkich rozmiarach z  wyłączeniem 
najbardziej konsonansowych.  W utworach łagodnych – w typie improwizacji  lub ambientu, najlepiej  się 
sprawdzą dźwięki wyłącznie konsonansowe a dźwięki o mniejszych rozmiarach będą odbierane jako zbyt 
rażące, by zamieścić je w takim utworze.
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Table 1.18: Rozmiary dźwięków o różnym charakterze

charakter dźwięku jego rozmiar
krótkie, kilka cienkich alikwotów 1
krótkie, kilka grubych alikwotów 2

krótkie, kilka cienkich i kilka grubych 
alikwotów

3

dłuższe, kilka cienkich alikwotów 4
dłuższe, kilka grubych alikwotów 5

dłuższe, kilka cienkich i kilka grubych 
alikwotów

6

krótkie, dużo cienkich i kilka grubych 
allikwotów

7

krótkie, dużo cienkich i dużo grubych alikwotów 8
krótkie, całe spektrum cienkich alikwotów 9
krótkie, całe spektrum grubych alikowtów 

(pełne)
10

długie, kilka cienkich alikwotów 11
długie, kilka grubych alikwotów 12

długie, kilka cienkich i kilka grubych alikwotów 13
dłuższe, dużo cienkich i kilka grubych  

alikwotów
14

dłuższe, dużo cienkich i dużo grubych alikwotów 15
dłuższe, całe spektrum cienkich alikwotów 16
dłuższe, całe spektrum grubych alikowtów 

(pełne)
17

długie, dużo cienkich i kilka grubych allikwotów 18
długie, dużo cienkich i dużo grubych alikwotów 19

długie, całe spektrum cienkich alikwotów 20
długie, całe spektrum grubych alikowtów 

(pełne)
21

1.2.68. DOMYSŁ

Napięcie tego co się dzieje w domyśle w czasie pauzy, gdy np. solówka kończy nisko a po pauzie zaczyna 
wysoko mamy w domyśle dysonans gwałtownego przeniesienia ręki wykonawcy z dołu do góry. Napięcie 
to jest określone przez wyobraźnię słuchacza ilustrującą wykonywanie utworu.

1.2.69. SIŁA

Konsonans i  dysonans siły gry na instrumencie.  Wiedza o grze na instrumencie określa jak wykonawca 
słyszanej frazy traktuje instrument w czasie odgrywania nuty. Czy stosuje pobudzenia mocne czy delikatne. 
Wiedza o grze na instrumencie odgrywa tu zasadniczą rolę. Bez niej słuchacz nie zdaje sobie sprawy z tego  
jakie siły powodują daną ekspresję. Napięcie to przenosi przez nagranie informację o przemocy stosowanej  
wobec instrumentu a przez to informację o emocjach targających grającym w kontekscie tła tworzonego 
przez  instrumenty  akompaniujące.  Tło  ilustruje  środowisko  akcji,  które  oddziaływuje  emocjonalnie  na 
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grającego. Grający pod wpływem otoczenia nabiera stosunku do instrumentu ujawniającego go słuchaczowi 
przez nagranie.  Słuchacz odbiera ekspresję  instrumentu przenoszącą informację o traktowaniu go przez 
grającego w sytuacji  ilustrowanej przez tło.  Relacja tło-grający-instrument może odzwierciedlać stosunek 
dwojga ludzi  do siebie w społeczeństwie.  Tlo społeczne powoduje  emocje w człowieku-grającym, który 
oddaje je swojemu partnerowi-instrumentowi. Czasem relacja ulega odwróceniu i tło społeczne reaguje na 
zagrania czlowieka grającego na swoim instrumencie. Jest to identyczna dwubiegunowość jak w przypadku 
zwrotki i refrenu, kiedy to gra na instrumencie pociąga za sobą akompaniujące instrumenty (temat) lub 
akompaniament  wymusza  zagrania  solisty  (refren).  Napięcie  to  przyjmuje  wartości  od  konsonansu 
instrumentów  traktowanych  delikatnie,  którego  obecnie  generalnie  brakuje,  do  napięcia  dysonansu 
instrumentów stymulowanych silnym pobudzieniem. Większość instrumentów przekłada sile stymulacji na 
ekspresję  instrumewntu.  Wyjątek  tu  stanowi  gitara  elektryczna  i  organy  kościelne,  które  nawet  lekkiej  
stymulacji instrumentu przez grającego histerycznie przypożądkowują głośne jasne dźwięki.

1.2.70. WEJŚCIE

Napięcie wejścia jest związane z ilością segmentów w jednym zagnieżdżeniu struktury (rozdział  10.1.9 - 
ILOŚĆ SEGMENTÓW JEDNEGO ZAGNIEŻDŻENIA STRUKTURY, strona 224). Najbardziej konsonansowe 
wejścia to na cztery i osiem, średnio konsonansowe to wejście na sześć i dysonansowe wejścia na trzy i na  
pięć.

1.2.71. ILOŚĆ WYSTĄPIEŃ

Napięcie ilości wystąpień jak sama nazwa wskazuje jest określone przez ilość pojawień się danego elementu 
(dźwięku w utworze). Filozoficznie rozważyć można tu i rozdzielić dźwięki, które się poprostu tak samo 
powtarzają i dźwięki, które powtarzają się z modyfikacją, np. różne nuty grane przez ten sam instrument. 
Kiedy nuty są różne lecz jest przez podobieństwo jednych do drugich przekazana informacja do jakiej grupy 
należą i można rozpoznać że mimo różnych wysokości tonów wszystkie nuty gra bas, to wtedy zalicza się  
każdą nutę jako osobne wystąpienie tego samego elementu. Jeżeli natomiast nuty sa na tyle różne że nie  
udaje się  rozpoznać faktu,  że każda z nut  grana jest  przez ten sam instrument,  to  w takim przypadku 
wystąpienie każdej z nut spośród kilku rozróżnialnych grup nut tego instrumentu zlicza się osobno dla 
każdego wystąpienia jednej nuty. Dylemat ten nie istnieje jeżeli każde wystąpienie dźwięku jest takie samo. 
Jednakże  w obu przypadkach  o  napięciu  decyduje  ilość  powtóżeń.  Kiedy  ilość  powtóżeń sest  mała  to  
napięcie  ilości  wystąpień  jest  małe,  konsonansowe.  Kiedy  liczba  powtóżeń jest  duża,  to  napięcie  ilości 
wystąpień jest dysonansowe. Ważna jest także dobra dystrubucja tego napięcia w utworze, czyli istotne jest  
aby  pojawiały  się  dźwięki  które  występują  żadko,  średnio  często  i  często.  Lub  by  ilość  tych  grup 
częstotliwości  była  jeszcze  większa,  czyli  aby  każdy  pojawiający  się  dźwięk  miał  swoją  własną 
niepowtażalną ilość wystąpień i aby rozkład częstości wystąpień wszystkich dźwięków w utworze był np. 
liniowy, lub wykładniczy, np. gdy występuje pięć instrumentów ciekawie by było gdyby jeden pojawił się 
tylko raz, następny dwa, kolejny cztery inny osiem, inny szesnaście. Dystrybucja ważna jest właściwie dla 
każdego napięcia, więc:
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1.2.72. DYSTRYBUCJA

Napięcie  dystrybucji  to  rozkład  wystąpień  wartości  napięcia  w  utworze.  Kiedy  rozkład  jest  liniowy  i 
równomierny mamy doczynienia z konsonansem dystrybucji. Gdy rozkład jest nierównomierny mówimy o 
dysonansie dystrybucji. W dobrej dystrubucji napięcia w utworze, istotne jest aby pojawiały się dźwięki  o  
napięciach małych, średnich, większych i dużych z ilością wystąpień odpowiednio dużą, większą, średnią, i 
małą. Lub by ilość tych grup częstotliwości była jeszcze większa, czyli aby każdy pojawiający się dźwięk 
miał swoją własną niepowtażalną wartość napięcia i aby rozkład częstości wystąpień wszystkich napięć w 
utworze był np. liniowy, lub wykładniczy.

1.2.73. GŁADKOŚĆ

O gładkości  decyduje  promień krzywizny spektrum.  Drobne  i  średnie  załomy są  dysonansowe,  duże i 
gładkie  obwiednie  sinusoidalne  i  paraboliczne   tworzą  konsonans.  By  wygładzić  dźwięku  używa  się 
ekualizacji  tyldoidalnej  -  6.6.31 -  EKUALIZACJA  TYLDOIDALNA  -  CEPSTRALNA,  strona  152.  Do 
automatycznego wygładzania obiedni spektralnej służy lifter przyepuszczający kształty o dużym promieniu 
a wygładzający krzywizny o małym promieniu. Lifter wygładza spektrum dynamicznie, można go nałożyć 
na loopa lub na ścieżkę master i każdy punkt czasu trwania loopa będzie posiadał tylko załomy o dużym 
promieniu. Z powodu niedostępności liftera w wersji VST można posłużyć się dwiema instancjami Ozona i  
wygładzić każdego pojedynczego  sampla wchodzącego w skład perkusji jak to opisano w punkcie 6.6.34 - 
WYGŁADZANIE  SPEKTRUM,  na  stronie  154.  Oprócz  tego  każde  udeżenie  perkusji  można  wygładzić 
ręcznie za pomocą Parametric Equalizera i analizatora Voxengo SPAN. Nadać im kształt sinusoid o dużym 
okresie  lub  ogólnie  dowolnych,  gładkich  kształtów  o  dużym  promieniu  krzywizny  widocznych  na 
podwójnym logarytmicznym wykresie amplitudy w funkcji częstotliwości. W przypadku instrumentów z 
alikwotami w gładki kształt sinusoidy układamy szczyty alikwotów. Gładkość spektrum brzmi doskonale 
na każdym typie instrumentu, nie tylko na perkusji. Gdy nie ma się spektrogramu obowiązkowo należy 
stosować sprzetowy audioskop, już rozdzielczość 1/3 oktawy daje dobre rezultaty.

1.2.74. KEPSTRUM

Kepstrum jest pomysłem zdefiniowanym równolegle przez A. Kołmogorowa w ZSRR i B. P. Bogerta w USA. 
Kepstrum jest spektrum logarytmu spektrum. Jeden, niski, i średnio głośny alikwot kepstralny o niezerowej 
częstotliwości kepstralnej tworzy konsonansowe napięcie kepstrum i soniczny komfort.  Utrzymanie tego 
napięcia  na  niewielkim  poziomie  sprowadza  się  do  gładkiego  wyekualizowania  dźwięków  w  kształt 
sinusoid wypełniających spektrum obiegiem 1,5-2,5 okresu funkcji  sinus.  Ułożenie sinusoidy w zakresie 
słyszalnym można poprawić skalując sinusoidę w poziomie by zerowe punkty znalazły się poza zakresem 
częstotliwości  słyszalnych.  Można  stosować  strukturalny  zabieg  grania  części  zasadniczych  wypukle  a 
refrenów płasko.  Najlepiej  jest  stosować więcej  niż  12dB głębokości  (wysokości  amplitudy sinusoidy na 
spektrum)  w  ekualizacji  cepstralnej  –  wprowadza  to  konsonans  i  ściemnia  dźwięki  by  brzmiały  one 
łagodniej i bardziej interesująco.

1.2.75. NAPIĘCIE TEMPA Z CZASEM

Podobnie  jak  interwały  można  uszeregować  tempa  utworu  i  tempo czasu  pod względem  napięcia  ich 
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synchronizacji. Tabela napięć Table 7.3: Tempa o rosnących napięciach z czasem, umieszczona jest na stronie 
180 w rozdziale 7.1.4 - WYJŚCIOWE TEMPA.

1.2.76. NAPIĘCIE ZŁOŻONOŚCI MATEMATYKI DŹWIĘKU

Daje się zauważyć sprzężenie dysonansu dźwięku z komplikacją matematyki użytej do jego syntezy. Prosta 
matematyka daje częściej gładkie funkcje z małą ilością detali, punktów przegięć i punktów w jakikolwiek 
sposób  szczególnych  które  mogą  przykłuć  uwagę.  W  miarę  rośnięcia  zagnieżdżeń  funkcji  lub  stopnia 
wielomianów ilości wyrazów szeregu rośnie ilość detali dźwięku, zmniejsza się jego gładkość, pojawiają się 
ostre  punkty  przegięcia  i  inne  elementy  powodujące  że  dźwięk  jest  bardziej  dysonansowy  przez 
komplikację,  ilość  detalu  i  inne  cechy  jak  jasność,  barwę  wymienione  w  poprzednich  punktach  tego 
rozdziału.

1.3. POWIĄZANIA

Napięcia  dodatkowo  się  wiąże  przyjmując  zasady  powiązania  aby  stworzyć  spójną  konstrukcję  napięć 
muzycznych. Przykładowe napięcia to:

1.3.1. GWAŁTOWNOŚĆ Z WARTOŚCIĄ NAPIĘCIA

Skrajne wartości napięć, czyli maksymalny dysonans lub konsonans można powiązać z dużą gwałtownością 
zmiany. Średnie wartości napięć można powiązać ze zmianami łagodnymi, czyli gdzie napięcie osiąga duże 
wartości dzieje się to w krótkim czasie, natomiast tam gdzie napięcie utrzymuje się w wartościach średnich 
zmiana zachodzi łagodnie.

1.3.2. DŁUGOŚĆ Z WARTOŚCIĄ NAPIĘCIA

Duże napięcia grają krótko, małe napięcia grają długo.

1.3.3. TEMPO Z TRANSIENTEM

Powiązanie szybkiego tempa z ostrym transientem - wolne tempo gładki transient.

1.3.4. GĘSTOŚĆ Z AMPLITUDĄ

Powiązanie odwrotnie proporcjonalne, czyli na=1/ng,, gdzie na - napięcie głośności, ng - napięcie gęstości. 
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Według wzoru im mniejsze napięcie gęstości tym większa dopuszczalna amplituda i odwrotnie im gęściej  
grają nuty tym ciszej powinny grać aby nie grać trylów za głośno.

1.3.5. ROZMIAR Z TEMPEM SEKWENCJONOWANIA I DŁUGOŚCIĄ

Dźwięki  o  dużym  rozmiarze  grają  wolniej  niż  dźwięki  o  małym  rozmiarze.  Uwarunkowane  to  jest  
porządkiem świata i zasadą zachowania pędu. Duże zwierzęta poruszają się powoli a gryzonie szybko, nie  
wspominając o owadach,  które są bardzo ruchliwe.  Chociaż duże zwieżęta przebywają szybciej  dłuższą 
drogę mniejsze  zwieżęta muszą się  więcej  nabiegać by przebyć tą samą drogę i  mimo że poruszają  się  
wolniej ze swej natury żyją w ciągłej gonitwie odwrotnie niż zwierzęta duże które choć łatwiej przebywają 
dłuższe  drogi  zwykle  nie  robią  tego  w  pośpiechu  lecz  raczej  powoli  na  ich  możliwości.  Podobnie 
instrumenty basowe i głośne udeżane są wolniej i dłużej a wysokie i ciche szybciej i krócej.

1.3.6. SPRZEZENIE NAPIECIA DROGI I KADENCJI

W drodze pod górę lub z góry stosuje się podobne napięcia drogi i interwału kadencji. Dysonansowe drogi 
dla dysonansowych skoków i konsonansowe drogi dla konsonasowych skoków.

1.4. SPRZĘŻENIA

Sprzężenia są to powiązania, które istnieją naturalnie i których nie można zmienić osobno.

1.4.1. INTERWAŁ ZE SKOKIEM

Nie można zmienić napięcia interwału nie zmieniając jednocześnie napięcia skoku.

1.5. CZAS TRWANIA NAPIĘĆ

1.5.1. ZWYCZAJOWY CZAS TRWANIA NAPIĘĆ

Napięcia  mogą  być  posortowane  długością  trwania  w  utworze  między  zmianami  z  dysonansu  na 
konsonans. Zwyczajowo przyjmuje się jedną czwartą czasu trwania dysonansu na trzy czwarte długości 
konsonansu. Można też przyjąć proporcej jeden do ośmiu. Wystąpienie napięcia na poniższej liście oznacza 
że  w przybliżeniu  jego  wystąpnienie  w  danej  skali  jest  ukreślone  bramką z  okresem  rónym skali  i  ze 
współczynnikiem wypełnienia ok. ¼ dla nieprzepuszczania. Jeżeli jakiś element występuje kilka razy to jego 
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występowanie  w utworze  określa  kilka  gate'ów o  okresach  czasowych równych skalom w których  jest 
wymieniany. Np. perkusja nie występuje w kilku utworach w skali albumu, bo jest wymieniona w skali 
albumu oraz nie występuje w kilku fragmentach utworu, bo jest wymieniona w skali utworu.

 1.5.1.1 NAPIĘCIA TRWAJĄCE NAJKRÓCEJ (SKALA KILKU NUT – Z NUTY NA NUTĘ)
– 1.2.1 - GŁOŚNOŚĆ - strona 4
– 1.2.2 - WYSOKOŚĆ - strona 6
– 1.2.3 - GĘSTOŚĆ - strona 8
– 1.2.5 - INTERWAŁ - strona 10
– 1.2.8 - DŁUGOŚĆ SKOKU - strona 13
– 1.2.10 - KIERUNEK - strona 15
– 1.2.11 - GŁOS AKORDU - strona 15
– 1.2.12 - GŁOSY SPOZA AKORDU - strona 17
– 1.2.13 - DŹWIĘKI SPOZA TONACJI - strona 18
– 1.2.14 - WIBRATO - strona 19
– 1.2.15 - GLISSANDO - strona 20
– 1.2.16 - CIĄGŁOŚĆ AKORDU - strona 21
– 1.2.18 - DŁUGOŚĆ - strona 22
– 1.2.23 - RUCH GŁOSÓW - strona 27
– 1.2.25 - REKURENCYJNE MIEJSCE W TAKCIE - strona 28
– 1.2.26 - NASTĘPSTWO - strona 29
– 1.2.28 - OKRES MIĘDZY ZMIANAMI - strona 30
– 1.2.29 - GWAŁTOWNOŚĆ ZMIANY - strona 31
– 1.2.31 - RÓŻNORODNOŚĆ - strona 32
– 1.2.33 - KSZTAŁTKI - strona 34
– 1.2.34 - KONTYNUACJA - strona 34
– 1.2.35 - POWRÓT - strona 35
– 1.2.36 - TENDENCJA - strona 36
– 1.2.37 - GRATYFIKACJA - strona 37
– 1.2.38 - ODLEGŁOŚĆ - strona 37
– 1.2.39 - NOWOŚĆ - strona 38
– 1.2.41 - MODA - strona 39
– 1.2.42 - KULTURA - strona 39
– 1.2.43 - SKOJARZENIA - strona 39
– 1.2.46 - KOŁA KWINTOWE I TERCJOWE - strona 41
– 1.2.50 - JASNOŚĆ - strona 42
– 1.2.51 - SKOS SPEKTRUM - strona 42
– 1.2.52 - WYPUKŁOŚĆ SPEKTRUM (AMPLITUDA) - strona 43
– 1.2.53 - SZEROKOŚĆ ALIKWOTU - strona 43
– 1.2.54 - SZEROKOŚĆ FORMANTU - strona 44
– 1.2.56 - PANORAMA - strona 45
– 1.2.58 - POGŁOS - strona 46
– 1.2.59 - OBWIEDNIA - strona 46
– 1.2.60 - STRES BASU - strona 47
– 1.2.62 - NAWRÓT DYSONANSU - strona 47
– 1.2.64 - MUTING - strona 48
– 1.2.66 - ROZMIAR SKOJAŻENIA - strona 48

 1.5.1.2 NAPIĘCIA TRWAJĄCE KRÓTKO (SKALA TAKTU – CO KILKA NUT)
– 1.2.1 - GŁOŚNOŚĆ - strona 4
– 1.2.2 - WYSOKOŚĆ - strona 6
– 1.2.3 - GĘSTOŚĆ - strona 8
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– 1.2.8 - DŁUGOŚĆ SKOKU - strona 13
– 1.2.10 - KIERUNEK - strona 15
– 1.2.11 - GŁOS AKORDU - strona 15
– 1.2.14 - WIBRATO - strona 19
– 1.2.16 - CIĄGŁOŚĆ AKORDU - strona 21
– 1.2.18 - DŁUGOŚĆ - strona 22
– 1.2.23 - RUCH GŁOSÓW - strona 27
– 1.2.26 - NASTĘPSTWO - strona 29
– 1.2.28 - OKRES MIĘDZY ZMIANAMI - strona 30
– 1.2.29 - GWAŁTOWNOŚĆ ZMIANY - strona 31
– 1.2.31 - RÓŻNORODNOŚĆ - strona 32
– 1.2.33 - KSZTAŁTKI - strona 34
– 1.2.34 - KONTYNUACJA - strona 34
– 1.2.35 - POWRÓT - strona 35
– 1.2.36 - TENDENCJA - strona 36
– 1.2.37 - GRATYFIKACJA - strona 37
– 1.2.38 - ODLEGŁOŚĆ - strona 37
– 1.2.39 - NOWOŚĆ - strona 38
– 1.2.41 - MODA - strona 39
– 1.2.43 - SKOJARZENIA - strona 39
– 1.2.46 - KOŁA KWINTOWE I TERCJOWE - strona 41
– 1.2.49 - POLIFONIA - strona 41
– 1.2.50 - JASNOŚĆ - strona 42
– 1.2.51 - SKOS SPEKTRUM - strona 42
– 1.2.52 - WYPUKŁOŚĆ SPEKTRUM (AMPLITUDA) - strona 43
– 1.2.53 - SZEROKOŚĆ ALIKWOTU - strona 43
– 1.2.54 - SZEROKOŚĆ FORMANTU - strona 44
– 1.2.56 - PANORAMA - strona 45
– 1.2.58 - POGŁOS - strona 46
– 1.2.59 - OBWIEDNIA- strona 46
– 1.2.60 - STRES BASU - strona 47
– 1.2.62 - NAWRÓT DYSONANSU - strona 47
– 1.2.64 - MUTING - strona 48
– 1.2.66 - ROZMIAR SKOJAŻENIA - strona 48

 1.5.1.3 NAPIĘCIA TRWAJĄCE ŚREDNIO (SKALA ZWROTKI – Z TAKTU NA TAKT)
– 1.2.1 - GŁOŚNOŚĆ - strona 4
– 1.2.2 - WYSOKOŚĆ - strona 6
– 1.2.3 - GĘSTOŚĆ - strona 8
– 1.2.8 - DŁUGOŚĆ SKOKU - strona 13
– 1.2.9 - RYTMIKA - strona 14
– 1.2.11 - GŁOS AKORDU - strona 15
– 1.2.14 - WIBRATO - strona 19
– 1.2.16 - CIĄGŁOŚĆ AKORDU - strona 21
– 1.2.18 - DŁUGOŚĆ - strona 22
– 1.2.19 - BARWA - strona 23
– 1.2.21 - KSZTAŁT ALIKWOTU - strona 26
– 1.2.23 - RUCH GŁOSÓW - strona 27
– 1.2.26 - NASTĘPSTWO - strona 29
– 1.2.28 - OKRES MIĘDZY ZMIANAMI - strona 30
– 1.2.29 - GWAŁTOWNOŚĆ ZMIANY - strona 31
– 1.2.30 - SEPARACJA - strona 31
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– 1.2.31 - RÓŻNORODNOŚĆ - strona 32
– 1.2.33 - KSZTAŁTKI - strona 34
– 1.2.34 - KONTYNUACJA - strona 34
– 1.2.35 - POWRÓT - strona 35
– 1.2.36 - TENDENCJA - strona 36
– 1.2.37 - GRATYFIKACJA - strona 37
– 1.2.38 - ODLEGŁOŚĆ - strona 37
– 1.2.39 - NOWOŚĆ - strona 38
– 1.2.41 - MODA - strona 39
– 1.2.43 - SKOJARZENIA - strona 39
– 1.2.45 - TONACJE - strona 41
– 1.2.46 - KOŁA KWINTOWE I TERCJOWE - strona 41
– 1.2.48 - ORGANUM - strona 41
– 1.2.49 - POLIFONIA - strona 41
– 1.2.50 - JASNOŚĆ - strona 42
– 1.2.51 - SKOS SPEKTRUM - strona 42
– 1.2.52 - WYPUKŁOŚĆ SPEKTRUM (AMPLITUDA) - strona 43
– 1.2.53 - SZEROKOŚĆ ALIKWOTU - strona 43
– 1.2.54 - SZEROKOŚĆ FORMANTU - strona 44
– 1.2.58 - POGŁOS - strona 46
– 1.2.60 - STRES BASU - strona 47
– 1.2.62 - NAWRÓT DYSONANSU - strona 47
– 1.2.64 - MUTING - strona 48
– 1.2.66 - ROZMIAR SKOJAŻENIA - strona 48

 1.5.1.4 NAPIĘCIA  TRWAJĄCE  DŁUGO  (SKALA  UTWORU  –  ZE  ZWROTKI  NA 
ZWROTKĘ)
– 1.2.1 - GŁOŚNOŚĆ - strona 4
– 1.2.3 - GĘSTOŚĆ - strona 8
– 1.2.6 - TEMPO - strona 10
– 1.2.7 - DYNAMIKA - strona 12
– 1.2.8 - DŁUGOŚĆ SKOKU - strona 13
– 1.2.9 - RYTMIKA - strona 14
– 1.2.19 - BARWA - strona 23
– 1.2.20 - PERKUSJA -  strona 25
– 1.2.21 - KSZTAŁT ALIKWOTU - strona 26
– 1.2.22 - KWANTYZACJA - strona 27
– 1.2.24 - PRIORYTET PROGRESJI - strona 28
– 1.2.26 - NASTĘPSTWO - strona 29
– 1.2.28 - OKRES MIĘDZY ZMIANAMI - strona 30
– 1.2.29 - GWAŁTOWNOŚĆ ZMIANY - strona 31
– 1.2.30 - SEPARACJA - strona 31
– 1.2.31 - RÓŻNORODNOŚĆ - strona 32
– 1.2.33 - KSZTAŁTKI - strona 34
– 1.2.34 - KONTYNUACJA - strona 34
– 1.2.35 - POWRÓT - strona 35
– 1.2.36 - TENDENCJA - strona 36
– 1.2.37 - GRATYFIKACJA - strona 37
– 1.2.38 - ODLEGŁOŚĆ - strona 37
– 1.2.39 - NOWOŚĆ - strona 38
– 1.2.40 - ESTETYKA - strona 38
– 1.2.41 - MODA - strona 39
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– 1.2.42 - KULTURA - strona 39
– 1.2.43 - SKOJARZENIA - strona 39
– 1.2.45 - TONACJE - strona 41
– 1.2.46 - KOŁA KWINTOWE I TERCJOWE - strona 41
– 1.2.48 - ORGANUM - strona 41
– 1.2.49 - POLIFONIA - strona 41
– 1.2.50 - JASNOŚĆ - strona 42
– 1.2.51 - SKOS SPEKTRUM - strona 42
– 1.2.52 - WYPUKŁOŚĆ SPEKTRUM (AMPLITUDA) - strona 43
– 1.2.53 - SZEROKOŚĆ ALIKWOTU - strona 43
– 1.2.54 - SZEROKOŚĆ FORMANTU - strona 44
– 1.2.57 - CIĄGŁOŚĆ RYTMICZNA - strona 45
– 1.2.58 - POGŁOS - strona 46
– 1.2.60 - STRES BASU - strona 47
– 1.2.61 - SYMULTANICZNOŚĆ - strona 47
– 1.2.62 - NAWRÓT DYSONANSU - strona 47
– 1.2.63 - NASTĘPSTWO TEMP - strona 47
– 1.2.64 - MUTING - strona 48
– 1.2.65 - EKSPOZYCJA - strona 48
– 1.2.66 - ROZMIAR SKOJAŻENIA - strona 48

 1.5.1.5 NAPIĘCIA  TRWAJĄCE  NAJDŁUŻEJ  (SKALA  ALBUMU  –  Z  UTWORU  NA 
UTWÓR)
– 1.2.1 - GŁOŚNOŚĆ - strona 4
– 1.2.3 - GĘSTOŚĆ - strona 8
– 1.2.6 - TEMPO - strona 10
– 1.2.7 - DYNAMIKA - strona 12
– 1.2.8 - DŁUGOŚĆ SKOKU - strona 13
– 1.2.9 - RYTMIKA - strona 14
– 1.2.19 - BARWA - strona 23
– 1.2.20 - PERKUSJA -  strona 25
– 1.2.21 - KSZTAŁT ALIKWOTU - strona 26
– 1.2.22 - KWANTYZACJA - strona 27
– 1.2.24 - PRIORYTET PROGRESJI - strona 28
– 1.2.26 - NASTĘPSTWO - strona 29
– 1.2.27 - WYPEŁNIENIE CISZY MIĘDZY UTWORAMI - strona 30
– 1.2.28 - OKRES MIĘDZY ZMIANAMI - strona 30
– 1.2.29 - GWAŁTOWNOŚĆ ZMIANY - strona 31
– 1.2.30 - SEPARACJA - strona 31
– 1.2.31 - RÓŻNORODNOŚĆ - strona 32
– 1.2.32 - GŁĘBIA - strona 33
– 1.2.34 - KONTYNUACJA - strona 34
– 1.2.35 - POWRÓT - strona 35
– 1.2.36 - TENDENCJA - strona 36
– 1.2.37 - GRATYFIKACJA - strona 37
– 1.2.38 - ODLEGŁOŚĆ - strona 37
– 1.2.39 - NOWOŚĆ - strona 38
– 1.2.40 - ESTETYKA - strona 38
– 1.2.41 - MODA - strona 39
– 1.2.42 - KULTURA - strona 39
– 1.2.43 - SKOJARZENIA - strona 39
– 1.2.44 - ŁĄCZNIK - strona 40
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– 1.2.45 - TONACJE - strona 41
– 1.2.46 - KOŁA KWINTOWE I TERCJOWE - strona 41
– 1.2.47 - STRÓJ - strona 41
– 1.2.48 - ORGANUM - strona 41
– 1.2.49 - POLIFONIA - strona 41
– 1.2.50 - JASNOŚĆ - strona 42
– 1.2.51 - SKOS SPEKTRUM - strona 42
– 1.2.52 - WYPUKŁOŚĆ SPEKTRUM (AMPLITUDA) - strona 43
– 1.2.53 - SZEROKOŚĆ ALIKWOTU - strona 43
– 1.2.54 - SZEROKOŚĆ FORMANTU - strona 44
– 1.2.57 - CIĄGŁOŚĆ RYTMICZNA - strona 45
– 1.2.58 - POGŁOS - strona 46
– 1.2.60 - STRES BASU - strona 47
– 1.2.61 - SYMULTANICZNOŚĆ - strona 47
– 1.2.62 - NAWRÓT DYSONANSU - strona 47
– 1.2.63 - NASTĘPSTWO TEMP - strona 47
– 1.2.64 - MUTING - strona 48
– 1.2.65 - EKSPOZYCJA - strona 48
– 1.2.66 - ROZMIAR SKOJAŻENIA - strona 48

1.5.2. WAŻONA WARTOŚĆ KONSONANSÓW

Wartość  zupełnego  konsonansu  każdego  z  napięć  jest  odbierana  inaczej.  Każdy  słuchacz  ma  swoją 
organizację  posortowanych  napięć  według  tego,  które  gdy  konsonansowe  jest  bardziej  komfortowe  od 
innych  napięć.  Np.  gdyby  zaniedbać  skos  spektrum  i  ustawić  je  na  jaśniejszą  wartość  a  w  to  miejsce  
zastosować  konsonans  ciągłości  rytmicznej,  której  by  nie  było  przed  zmianą  to  ogółem zamiana  ta  nie 
wyszła  by na dobre gdyż dla większości  słuchaczy bardziej  komfortowy jest  opuszzony skos spektrum 
nawet  kosztem  ciągłości  rytmicznej,  która  choć  wprowadza  konsonans  to  jest  to  konsonans  ledwo 
wyczuwalny  i  ustępuje  we  wprowadzaniu  komfortu  słuchania  skosowi  spektrum,  który  gdy  ciemny 
stwarza  miłe  wrażenie,  gdy  natomiast  jaśniejszy  powoduje  dużo  większy  dysonans  niż  brak  ciągłości 
rytmicznej  przy  zmianie  tempa.  I  tak  proponowana  lista  napięć  których  konsonanse  są  najbardziej  
komfortowe i na tyle miłe że można a nawet należy stosować je w każdym utworze jako standard to:

– gładkość spektrum – wygładzone spektrum o bardzo niskich alikwotach kepstralnych i kształcie fali 
sinusoidy  na  spektrum,  bez  załomów  o  małej  średnicy  –  obowiązkowy  do  każdego  rodzaju 
dźwięków; gładkość spektrum wprowadza ujemne ważone napięcie  – napięcie to  jest  mniej  niż 
obojętne w stronę niższego napięcia – jest pożądane – każdy dźwięk zyskuje na brzmieniu gdy jego 
spektrum jest bardzo gładkie w formancie – zawsze stosować jako standard

– wysokość – konsonans niskiego strojenia – każdy dźwięk zyskuje na atrakcyjności gdy jest  niski 
choć gdy nie jest gładki nie zawsze jest przyjemny, dlatego podlega gładkości – lepszy wysoki ale 
gładki niż niski ale nie wygładzony spektralnie – stosować jako standard razem z gładkością

– niska  odchyłka  skosu  spektrum  od  -3dB/okt  –  za  nisko  niedobrze  za  wysoko  też  źle  i  gdy 
zaniedbana, czyli odchylona, przyćmiewa inne konsonanse

– rozmiar – duże dźwięki
– szerokość alikwotu

1.5.3. WAŻONA WARTOŚĆ DYSONANSU

Podobnie jak konsonanse można poszeregować dysonanse pod względem tego, który z nich jest bardziej 
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przykry w odbiorze:
– strojenie – mimo że obojętne i neutrale gdy konsonansowe, jest bardzo niemiłe gdy dysonansowe – 

już odchyłka +/- 2 centyli wdaje się we znaki
–

1.5.4. WAŻONY CZAS TRWANIA NAPIĘĆ

1.6. ESTETYKA

1.6.1. PIĘKNO

Piękno jest wyłącznie konsonansem we wszystkich elementach percepcji w każdym elemencie kompozycji. 
Aby  skomponować  coś  pięknego  należy  zbudować  strukturę  której  wszystkie  elementy  i  ona  sama  są 
konsonansowe dla percepcji we wszystkich jej elementach wymienionych w poprzednim paragrafie. Piękny 
utwór  składa  się  z  elementów,   z  których  każdy  oddziałuje  na  każdy  spośród  wymienionych  wyżej  
elementów percepcji  z  napięciem mniejszym lub  mniej  więcej  równym połowie  maksymalnej  wartości.  
Umiejętność rozgraniczenia wartości napięć nazywa się poczuciem piękna. Idealny konsonans to cisza a jej 
ilustracja to pustka lub cos co jest prawie pustką, np. kosmos. Komponując ze sobą w konsonansowy sposób 
konsonansowe elementy w mikroskali, nawet bez oglądu i planu na kompozycję, czyli skalę makro uzyskuje 
się  piekny utwór. Innym sposobem zdefiniowania tego smego piękna jest  powszechna zasada gładkości 
czyli usunięcia wszelkich załomów i krzywizn o małym promieniu tam tylko gdzie to możliwe. Poszechność 
tej zasady oznacza że stosuje się ją w każdym elemencie percepcji. Oznacza to gładkość sygnału w czasie, w 
częstotliwości, stukturze i każdym napięciu. Oznacza to że napięcia aby dawać gładkie sygnały muszą mieć 
stosunkowo niewielkie wartości i do tych niewielkich wartości dochodzić łągodnie – gładko.

Przykłady pięknych dźwięków:
– pomruk cichego grzmotu
– mruczenie kota
– niski szum wiatru w pustym kanionie
– szum przestrzeni kosmicznej znany z filmów S. F.
– bicie serca
– burczenie w brzuchu
– chór śpiewający murmurando
– gwar tłumu w pogodny dzień
– „Mezzanine” Massive Attack

By skomponować piękną stukturę pięknych dźwięków konstruuje się krzywe izonapięciowe i przemieszcza 
się stan utworu po nich a sporadycznie bardzo powoli między nimi.
Na ogół utwory jak i cały album powinny znajdować się w obszarze piękna konsonansu, z wyjątkiem kilku 
dysonansów,  które  nadają  utworowi  charakter.  Najlepiej  aby  w  danej  chwili  istniał  tylko  jeden  rodzaj 
dysonansu, którego czas trwania jest przerywany zupełnie konsonansowymi segmentami. Dysonansu nie 
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należy  utrzymywać  w  zakresie  maksymalnych  napięć,  dobrze  utrzymywać  go  w  obszarze  łatwo 
tolerowanych wartości. Do pięknych dźwiękow zaliczyć można wszystko co brzmi nastrojowo, tajemniczo i  
enigmatycznie.
Ogółem piękne są dźwięki, utwory, albumy, które są jednocześnie:

– ciemne – rozdział 1.2.50 - JASNOŚĆ, strona 42
– niskie – rozdział 1.2.2 - WYSOKOŚĆ, strona 6
– grube  –  rozdział  1.2.53 -  SZEROKOŚĆ  ALIKWOTU,  strona  43 i  rozdział  1.2.21 -  KSZTAŁT

ALIKWOTU, strona 26
– długie – rozdział 1.2.18 - DŁUGOŚĆ, strona 22
– gładkie – rozdział 1.2.73 - GŁADKOŚĆ, strona 51
– wolne – rozdział 1.2.3 - GĘSTOŚĆ, strona 8
– harmonijne – rozdział 1.2.5 - INTERWAŁ, strona 10

1.6.2. SZPETOTA

Szpetota,  brzydota  czyli  odczucie  będące  zaprzeczeniem  piękna  stanowi  kompozycja  której  elementy 
oddziałują  na  percepcję  wyższymi  niż  połowiczna  wartościami  napięć  muzycznych  we  wszystkich 
elementach  percepcji.  Szpetota  w  wymiarze  muzycznym  jest  tolerowana  przez  gust  człowieka,  w 
odróżnieniu  np.  od  zapachów  czy  smaków.  Dźwięki  szpetne  można  przemienić  w  piękne  stosując 
konsonansowianie dysonansowych dźwięków. Służą do tego celu różne efekty VST.

1.6.3. WZRUSZENIE

Wzruszające wrażenie można wywołać na słuchaczu prezentując mu skomponowane piękno ze szpetotą, 
czyli np. przerażające zestawienie pięknego elementu (takiego, który na wszystkie elementy percepcji działa 
niewielkim napięciem) na tle groźnej szpetoty, czyli takich elementów, które oddziałują dużym napięciem 
na  wszystkie  elementy  percepcji.  Odwrotne  zestawienie  powoduje  rozbawienie,  czyli  ochydny  szpetny 
element  na tle  konsonansowym w każdym z elementów percepcji,  np.  odgłos  skrzypiącej  taczki  na tle  
dźwięków ilustrujących ciszę poranka. W przypadku muzyki śpiewanej funkcja elementu kontrastującego z 
tłem przypada  wokaliście  dlatego  ważna  jest  jego  silna  osobowaość,  aby  nie  dał  się  ponieść  muzyce  i  
kontrastował z jej tłem.

1.7.  GRANICE

1.7.1. FILOZOFIA GRANIC

Zagadnieniem stoważyszonym z konsonansem jest pojęcie granicy. Tam, gdzie znajduje się konsonans jest  
też zupełny spoczynek i brak energii. Tam gdzie spoczynek i brak energii tam granica. Poza granicą nie 
może znajdować się  stan subenergetyczny deficytu energii,  gdyż zjawiska deficytu w znaczeniu energii 
niema. Przeciwieństwem konsonansu jest dysonans, czyli stan wysokiej energii, w którym niema granicy, 
gdyż tam gdzie energia, zawsze zgromadzić można jeszcze więcej energii. Brak granicy powoduje wieczny 
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sport i wyścig w oddalaniu się od bezpiecznego schronienia w granicy. Każdy z punktów w dziale  41.2 - 
ELEMENTY PERCEPCJI można zinterpretować przez pryzmat energii i umieścić jego konsonans w punkcie 
granicy a dysonans w nieskończoności  lub w stanie  energetycznym. Stan dysonansu często z przyczyn 
technicznych w dziedzinie algebry komputerowej, czy sprzętowej jest także ograniczony, lecz w przypadku 
świata zewnętrznego, rzeczywistego ograniczenie to nie istnieje. Granice fizyczne:

– cisza
– ciemność
– temperatura zera na skali Kelvina
– spoczynek kinetyczny (prędkość zerowa)
– potencjał zerowy pól
– zerowa długość odkształcenia sprężystego
– ogółem energia zerowa każdego innego typu

Na zerową energię granicy  ciszy mają  wpływ dwa składniki:  zerowa częstotliwość i  zerowa amplituda 
drgania mechanicznego. Nie wyczerpują one całego pola percepcji  ale niektóre jej  składniki takie jak na 
przykład jasność, czy skos spektrum dają się sprowadzić do obliczenia energii drgania mechanicznego, jego 
odległości od ciszy a co za tym idzie natężenia oddziaływania na percepcję zmysłu słuchu.

1.7.2. POEZJA GRANIC

Punkt zbiegu wszystkich granic fizycznych ma swoją poezję i stanowi miejsce ucieczki odwiecznych tęsknot 
człowieka.  Głębia  oceanu,  przestrzeń kosmiczna,  antarktyda,  jaskinie,  las  nocą w każdym z tych miejsc 
obecne jest istnienie jednej lub kilku granic. W okół nich gromadzi się spokój tych odwiecznych, pewnych i 
stabilnych miejsc. Do tąd prowadzą drogi ucieczki z punktów o wyższej energii. Drogi te mają swój rytuał  
odbywania podróży i całą jej fabułę przejściowego elementu kompozycji między stanem wysokiej energii a 
miejscem spoczynku. Mają też zmianę scenerii wzdłuż drogi od jednego punktu do drugiego i to ilustruje 
ambient.

1.7.3. AMBIENT

Ambient jest ilustracją dźwiękową i nagraniem otoczenia. Dźwięki ilustrują,  podkreślają i oddają nastrój 
miejsca  widziany  oczami  i  doświadczany  zmysłami.  Nagranie  jest  zapisem  tego  co  słyszą  uszy.  Długi 
ambientowy utwór ilustruje podróż do miejsca zerowej energi ze stanów energii umiarkowanej.

1.8. MOTLEY

Współistnienie  napięć  z  różnych  krańców  skali  jest  dane  regułą  opisaną  w  punkcie  10.1.4 -  ZASADA
JEDYNKI, na stronie 223. Może nie jest to do końca określone dokładnie tym wzorem, lecz w każdym razie 
leży gdzieś blisko niego. Niedopuszczalne jest istnienie dysonansu i konsonansu w równych proporcjach 
czasu. Warto zauważyć, że gdy napięcia n1 i n2 przyjmują przeciwne wartości jak np. 0.1 i 0.9 to proporcje ich 
czasów są takie same, czyli  w tym przypadku 1:9.  Istnienie dysonansu i  konsonansu w tylko ilościowo 
zrównoważonych objętościach jest przesycone dysonansem – pstrokate (motley).

– Ambient - konsonans
– konsonans z dysonansowym detalem
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– Motley
– dysonans z konsonansowym detalem
– dysonans

Motley jest uosobieniem wszechobecnej medialnej ochydy wszystkiego co jest jazzy. Bardziej pożądane jest 
brzmienie  konsonansowe z dysonansowym detalem i  wyłącznie konsonansowe.  Motley to wyraz braku 
wrażliwości  estetycznej.  Równe  odczuwanie  napięcia  dysonansu  i  konsonansu.  Brak  preferencji 
konsonansu.  Niewrażliwość  na  dysonans.  W trakcie  kompozycji  utworu  może  się  zdażyć  że  będziemy 
odciągani w stronę motley od zamieżonego konsonansowego celu. Dzieje się tak z powodu tego, że proces 
sekwencjonowania utworu pociąga za sobą osłuchiwanie układanych fragmentów, często niekompletnych, 
odsłuchiwanie już ułożonych i planowanie mających grać za chwilę. Tego rodzaju sieczka brzmi sama z 
siebie  jak  motley  mimo  że  utwór  układany  może  należeć  do  kategori  bardziej  konsonansowych. 
Odsłuchiwanie fragmentów utworu i ogółem słuchowisko całego procesu twórczego brzmi jak motley, który 
ze swojej dysonansowej natury zagłusza swoim dysonansem konsonans utworu i może spowodować, że 
pod  jego  wpływem  w  zaplanowanym  fragmencie  pojawi  się  motley,  który  zostanie  potem 
zasekwencjonowany.  By  tego  zjawiska uniknąć  ważna  jest  obojętność  na  hałas  i  poczucie  atrakcyjności  
konsonansu. Celowa dążność do stworzenia czegoś cichego. Zadowolenie z ciszy. Kult ambientu. Poranek 
po całonocnym chalniu gdy nie położymy się spać. I takie tam.

1.9. HABITUACJA

Bodziec działający na nerw pozostawia w nim krótkotrwały ślad w postaćj zaniżonej lub nawet zanegowanej 
czułości  nerwu.  Zjawisko  to  nazywa  się  habituacją.  Habituacja  jest  różna  zależnie  od  czynników 
psychicznych, toksyn, miejsca między jawą a snem itp. Oto przykład równania krzywej rejestrowanej przez 
nerw pobudzany skokiem HL.:

h t = a
t
ba

⋅cos  3
2
⋅⋅1− c

t
bc



– h - liczba okreslająca subiektywne natężenie bodźca w chwili t licząc od chwili kiedy zmysł przestał  
być drażniony bodźcem

– a, b, c - stałe określające indywidualne cechy zmysłu, przykładowo a=0.001; b=60; c=0.05 - przy tych  
parametrach krzywa habituacji  przecina oś poziomą skali  i  zwraca wartości  ujemne,  co oznacza 
omawianą wyżej zanegowaną subiektywną wartość natężenia bodźca. Można zauważyć, że krzywa 
habituacji  niezawsze  przecina  oś  zero,  także  czas  jej  opadania  jest  różny  zależy  to  od  cech 
psychologicznych słuchacza

Są  dwa  rodzaje  habituacji,  czyli  bezwładności  zmysłu.  Bezwładność  zanegowana  i  bezwładność.  W 
pierwszym przypadku przykład może wygenerować czerwone migające pole na szarym tle. Po zniknięciu 
czerwonego pola i zastąpieniu go szarym, szare, znajdujące się w miejscu, w którym poprzednio znajdowało 
się  czerwone,  wydaje  się  błękitne,  czyli  w  kolorze  dopełniającym  czerwony  element  do  szarego. 
Bezwładność niezanegowana polega natomiast na tym, że zniknięcie czerwonego pola nie jest zauważalne 
od razu, lecz obserwuje się je stopniowo, w bardzo krótkim przedziale czasu. Habituacja w calości jest sumą 
tych dwóch bezwładności.
Odzwierciedlanie  tego  zjawiska  w  muzyce  przyciąga  uwagę  słuchacza.  Ważne  jest  jednak  by  nie 
naśladować tego zjawiska w skali karykaturalnej, lecz w miarę wiernej. Aby to uzyskać nalezy tak dobierać 
współczynniki  funkcji  subiektywnej  odpowiedzi  zmysłu,  by  jej  przebieg  był  zbliżony  do  oryginalnego, 
subiektywnego postrzegania  zjawiska zmiany bodźca.  W habituacji  najciekawsze jest  to,  że  raz podbity 
element, przyciąga uwagę na dłużej i jest zauważalny, przez jakiś czas jeszcze po wyrównaniu jego poziomu 
do pierwotnego położenia, czy wartości, w której się nie wyróżniał początkowo. Jest to rodzaj mimowolnego 
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koncentrowania się uwagi słuchacza na wybranej ściezce, czy fragmencie spektrum.
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Illustration 46: Sybiektywna wartość bodźca postrzegana przez nerw w skoku HL



2. MELODIE  

Tak  jak  reklama  jest  dźwignią  handlu  tak  dobra  melodia  jest  dźwignią  kompozycji.  Melodię  można 
wymyśleć lub wygenerować. Są też melodie objawione pochodzące z zaświatów, lecz je też zalicza się do 
wymyślonych jako że przychodzą na ziemię za pośrednictwem mózgu kompozytora, który tak czy inaczej, 
mniej  lub  bardziej  świadomie  je  wymyśla.  Melodia  przychodzi  do  głowy w stanie  ducha,  który  warto 
zapamiętać  i  przeanalizować.  Na  pewno  nie  pojawi  się  w  stresie  i  w  trudnych  sytuacjach,  w  których 
człowiek czuje się głupio i nieadekwatnie do sytuacji nucąc pod nosem. Zasadniczo melodie tworzy się jako 
pierwsze  przed  akordami  lecz  można  stworzyć  je  do  istniejących  akordów,  riffów  lub  do  rytmu 
perkusyjnego:

– melodia do akordów ciągłych
– melodia  do  riffów  (rozróżnia  się  riffy,  czyli  rytmiczne  akordy  i  akordy  ciągłe  ze  względu  na 

obecność rytmu w riffach i jego brak w akordach ciaglych)
– melodia w ciszy
– melodia do perkusji
– melodia do melodii (do basu np.)
– akordy w ciszy
– akordy do perkusji
– sekwencjonowane melodie wypełniające pauzy melodi improwizowanych

Czyli ogólnie:
– perkusja – melodia - akordy – inne melodie
– perkusja – akordy – melodia – inne melodie
– cisza - akordy – melodia – inne melodie – perkusja
– cisza - melodia – akordy – inne melodie – perkusja

Konsonas i dysonans każdej melodii ustawionej tymi metodami zależy od tonów zawartych w melodii.
Dobrze jest gdy solówki mają zmienny charakter wzdłóż albumu. Charakter określają permutacje cech:

– wysoki - średni - niski
– szybki - sredni - wolny
– kombinacje dysonansów i konsonansów kadencji i drogi

2.1. JAZZ

2.1.1. GWIZDANIE

Czasem zdaża się  coś  zagwizdać bezwiednie,  coś  co jest  niepowtarzalne i  niespotykane nigdzie  indziej. 
Toważyszy  temu  stan  zapomienia  i  spontaniczności.  Taką  gwizdaną  melodię  można  nagrać  zanim  się 
zapomni i zamienić na nuty programem WIDI lub innymi konwerterami wav2midi albo na piechotę. Ważne 
żeby mieć nagranie które można potem przeanalizować i  zagrać aby umieścić je  w sekwencerze. Mając  
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gotową  melodię  najlepiej  przejść  do  jej  harmonizacji  –  rozdział  3.1.1,  pod  tytułem  „PROGRESJA
AKORDÓW”, na stronie 85.

2.1.2. GRA

Innym  sposobem  na  melodię  jest  zagranie  melodii  na  instrumencie.  Czasem  udaje  się  to  zupełnie 
spontanicznie bez przygotowania gdy słuchając ustawionej progresji  akordów druga ręka rozwija wolny 
pasaż  po  tonach  akordów.  Mózg  działa  wtedy  przez  moment  w  sprzężeniu  zwrotnym  nasłuchując 
współbrzmienia  melodii  z  akompaniamentem  i  wybiera  nuty  bazując  na  doświadczeniu  i  intuicji 
podpowiadającej  te  tony,  które  współbrzmią  lepiej,  balansując  na  krawędzi  między  dysonansem  a 
konsonansem. Kompozytor w trakcie tego sprzężenia gra i  słucha w myśli  tego co zagrał przed chwilą 
odgrywając nowe tony pasujące do tych przebrzmiałych. Podobnie działa granie melodii gdy improwizuje 
się w tym trybie akordy i melodię jednocześnie. Jest to uczucie kiedy ręce same rozwijają nieznany temat 
podczas gdy umysł znajduje się  w stanie biernej kontemplacji  sąsiadującej z teraźniejszością przeszłości. 
Można ten tryb nazwać trybem ekstrapolacji. Z tego punktu można przeżucać się w trakcie gry w bardziej  
pogodny tryb dopasowywania nuty która będzie pasować do tej właśnie granej. Można to nazwać trybem 
prognozy.  Tryb  prognozy  jest  pogodniejszy  z  powodu  mniejszej  przewidywalności  i  większej  ilości  
niespodzianek. Kontekstem do wyboru nuty jest tylko nuta grana w bierzącej chwili. W trybie ekstrapolacji  
bierze się pod uwagę przeszłość w kontekście kilku nut i na tej podstawie decyduje się o nowej nucie. Oba 
tryby, lecz zwłaszcza tryb ekstrapolacji to bardzo unikatowe zjawiska, które zdażyły mi się dotąd nie więcej  
niż cztery razy. Mając gotową melodię najlepiej przejść do jej  harmonizacji  – rozdział  3.1.1, pod tytułem 
„PROGRESJA AKORDÓW”, na stronie 85.

2.1.3. ŚNIENIE – JAZZ ONIRYCZNY

Melodia może się przyśnić. Bez kitu. Po obudzeniu się należy jak najszybciej melodię nagrać. Cenna rzecz.  
Melodie przyśnione zaliczam także do jazzu, gdyż nie są one efektem przemyślanej intencji i podobnie jak 
spontaniczna improwizacja pozostają niezależne od rozsądku. Mając gotową melodię najlepiej przejść do jej 
harmonizacji – rozdział 3.1.1, pod tytułem „PROGRESJA AKORDÓW”, na stronie 85.

2.1.4. BEATBOX

Beatbox tworzy długie spontaniczne, technicznie doskonałe frazy perkusji lub linii basowej, także melodii. 
Można taką sekwencję nagrać i  stworzyć jej  imitację  syntezatorami. Metoda ta ma niepowtarzalny flow. 
Mając  gotową melodię  najlepiej  przejść  do  jej  harmonizacji  –  rozdział  3.1.1,  pod tytułem „PROGRESJA
AKORDÓW”,  na  stronie  85.  Gdy  mamy  gotowy  bas  można  dosekwencjonować,  dogenerować  lub 
dojazzować bembny. Gdy mamy bembny można dosekwencjonować, dogenerować lub dojazzować bas.

2.2. SEKWENCJONOWANIE

Metody sekwencjonowane nadają się jako zamienne z melodiami improwizowanymi. Mogą być dostawione 
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do  akordów  ustawionych  w  sekwencerze,  jako  krótkie  zagrywki  wypełniające  pauzy  w  melodiach 
improwizowanych lub jako melodie prowadzące.

2.2.1. SAFE-LOCK METHOD

Melodię można także ułożyć w sposób żmudny na instrumencie grając pierwszą nutę i rozwijając następne 
metodą prób i błędów, nuta po nucie, grając za każdym razem fragment melodii od nowa. Przypomina to 
łamanie zamka szyfrowego i jazz w trybie ekstrapolacji w którym grana nuta zależy od przeszłości kilku nut 
wstecz. Nie jest to jednak jazz wykonywany na żywo lecz przemyślany dokładniej i sekwencjonowany nuta 
po nucie z naprzemiennym z sekwencjonowaniem odsłuchiwaniem tego co już zasekwencjonowane.

2.2.2. PRESET

Melodię można także ustawić od razu w sekwencerze, ustawiając fragment i po każdorazowym odsłuchaniu 
modyfikując  go  według  uznania,  tak  aby  brzmiał  dobrze.  Po  ułożeniu  fragmentu  układa  się  dalszy 
fragment. Można także wpisać do sekwencera melodię która chodzi po głowie, z uprzednim zagraniem na 
klawiszach komputera bez nagrywania lub nawet w niektórych przypadkach bez uprzedniego grania. Przy 
ustawianiu  melodii  w  ten  sposób,  gdy  nie  mamy  szczególnego  pomysłu,  można  naśladować  metody 
generujące  melodię  na  piechotę.  Preset  i  safe-lock  method  różnią  się  telko  wymaganiami  objętości  
wyobraźni. Są dni kiedy nie udaje się rozwinąć w umyśle więcej niż kilka nut i wtedy przydatna jest metoda 
safe-lock.  Są  dni,  kiedy  wyobraźnia  ma  większe  wymiary  i  wtedy  można  zadziałać  metodą  preset. 
Zasadniczo safe-lock ustawia się melodie, których się nie słyszy w wyobraźni a preset ustawia się gdy się je  
słyszy. Słyszenie w wyobraźni jest formą fałszywego wspomnienia melodii, której sie nie słyszało a która 
pozostaje  jako  ślad  po  odsłuchaniu  wielu  innych  meodii  lub  jako  imitacja  dźwięków  niemuzycznych 
stanowiących natchnienie.

2.2.3. PRESET ZE WSPÓLNYM PRĄŻKIEM

Melodię można także ustawić zachowując wspólny prążek na spektrum. W metodzie tej chodzi o to aby 
dobierać takie interwały, które nie wynoszą nas poza tonację i powodują, że nowo grana nuta ma dużo 
wspólnych alikwotów z poprzednią i tony są tak dobrane aby wspólny prążek utrzymywał się przez wiele  
nut jedną ciągłą linią na spektrum. Przez „dużo” rozumiem więcej wspólnych prążków niż co szósty, dłużej 
niż  trzy  nuty  i  z  zachowaniem  zasady,  że  ten  który  ma  więcej  wspólnych  alikwotów  jest  bardziej  
konsonansowy. Ustawiając taką melodię można operować rozkładem konsonansu i  dysonansu w czasie 
trwania  solówki,  tworząc  konsonansową  melodię  z  dysonansowymi  przerywnikami  lub  dysonansową 
melodię z przerywnikami konsonansowymi. Ta metoda dobra jest do układania linii basowych. W drodze 
wyjątku można przyjąć pojedyncze wyjścia poza tonację by uzyskać interwał skrajnie konsonansowy lub 
skrajnie dysonansowy. Dobrze jest takie wyjście zaznaczyć akompaniamentem, przez pauzę lub narastający 
dysonans przed tym zdażeniem.
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2.2.4. „TIMELINE”

Timeline,  jest  arpeggio  symbolizującym  upływ  czasu,  świetnie  oddającym  nastrój  filmów  time  lapse. 
Uzyskuje się je udeżając pierwszy ton na prymie obranego akordu a pozostałe tony chaotycznie spośród 
tonów wszystkich akordów mających ton wspólny z pierwszym tonem na prymie, starając się aby tony 
miały kierunek ruchu na skali i aby co czwarty lub trzeci wybrany ton znajdował się w konsonansowym 
interwale kwinty lub prymy z poprzednio wybranym na taki właśnie konsonans a pierwszy spośród tych 
tonów  był  w  konsonansowym  interwale  z  pierszym  tonem  arpegia.  Arpegio  takie  daje  się  zazwyczaj 
scharmonizować  jednym  akordem  zbydowanym  na  pierwszej  nucie  jako  prymie  akordu.  Doskonałe  z 
pływającymi  padami  (rozdziały  6.6.13 -  PEAK  FILTER  NA  PADZIE,  strona  148 albo  6.6.14 -  SKOS
SPEKTRUM NA PADZIE, strona  149) i  sporadycznym basem grającym prymę i kwintę z transientem – 
rozdział 6.11.22 - TRANSIENT NA BASIE, strona 175.

2.3. GENEROWANIE

2.3.1. GÓRY

Ciekawą metodą są melodie dwuwarstowe, mające wyraźnie zaakcentowane długością nuty kadencje oraz 
szybsze nuty, pasaże, między kadencjami, stanowiące łączniki. Można także wstępnie naszkicować przebieg 
melodii w sekwencerze składający się z kilku nałożonych na siebie przebiegów sinusoidalnych o różnych 
długościach w zakresie kilku bitów do kilku taktów. Tego rodzaju melodie wypadają  dobrze w funkcji  
hymnów i różnego rodzaju uroczystych pieśni. Progresja akordów zmienia się w tym przypadku tylko na 
kadencje a łączniki są dobrane tak aby nie przeciągać dysonansu wynikającego z grania tonów spoza akordu 
zbyt  długo.  Kadencje  można  ustawić  tak  aby  w  miejscach  o  tych  samych  wartościach  rekurencyjnego 
rozkładu  dysonansu  rytmiczego  patternu  znajdowały  się  tony  tworzące  interwały  konsonansowe  lub 
dysonansowe  z  tonami  w  innych  miejscach  o  tych  samych  wartościach  rekurencyjnego  rozkładu.  Na 
przykład w tych kadencjach w których rozkład ma wartości zerowe ustawiamy tylko tony zmieniajace sie co 
kwintę,  tam  gdzie  jedynki  co  kwartę,  tercje  na  dwójki  itd.  Lub  odwrotnie  -  dysonansowe  kadencje  w 
konsonansowych  miejscach  a  konsonansowe  tony  na  dysonansowe  wartości  rekurencyjnego  ciągu 
dysonansu rytmiczengo w patternie. Góry można także nakreślić rysując iteracyjnie sinusoidy. Czyli małymi 
połówkami sinusoidy narysowanymi kilkoma nutami kreśląc większe połówki sinusoid bądź całe sinusoidy.

2.3.2. METODA SKOKÓW JEDNOSTKOWYCH

Inną ciekawą metodą ustawiania melodii w sekwencerze jest metoda skoków jednostkowych. Ustawia się  
melodię tnąc długą nutę na kilka części i transponuje się te części o duże, konsonansowe interwały, w górę 
lub w dół, np. oktawę kwintę i kwartę. Następnie każdą z części tnie się na mniejsze części i ponownie się  
transponuje o mniejsze bardziej dysonansowe interwały, np. o tercję, na końcu tnie się jeszcze raz i jescze raz 
transponuje się fragmenty o niewielkie interwały sekundy. Daje to w efekcie przyjemnie brzmiące melodie. 
Nie wszystkie fragmenty trzeba transponować. Fragmenty leżące na krańcach przedziałów nie muszą być 
transponowane aby pozostawić  konsonansowe interwały w melodii.  Jako wariant  drugi można zmienić 
dysonans  i  konsonans  transpozycji  fragmentów,  czyli  przy  pierwszych  dłuższych  podziałach  stosować 
mniejsze, dysonansowe interwały a przy mniejszych podziałach – większe, konsonansowe. Metoda ta różni 
się od iteracyjnego generowania melodii nierównomiernym podziałem i dowolnie przyjętymi interwałami.
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2.3.3. KURZ CANTORA (DZIDA BOJOWA)

Oprócz kompozycji o charakterze improwizowanym i ustawianym, jak powyżej, melodie można stworzyć 
także przez metody algorytmiczne czyli różnego rodzaju generowanie. Na przykład przy użyciu fraktali.  
Melodie fraktalne można stworzyć przy użyciu kurzu Cantora czyli inaczej zwanej dzidy bojowej. Metoda ta 
polega na podziale bardzo długiej nuty na krótsze odcinki i podział tych odcinków na jeszcze krótsze w tych 
samych proporcjach długości, z transpozycją dzielonych fragmentów w obrębie wybranej tonacji. Niektóre 
podziały mogą modyfikować tonację, inne akord z tonacji a drobniejsze mogą modyfikować numer tonu z 
akordu. Można także użyć tylko najdrobniejszego podziału odcinka jako nut solówki a wszystkich etapów 
podziału jako przesunięcia w obrębie jednego akordu.

2.3.4. DRZEWKO WARUNKÓW

Rekursywną metodą otrzymywania muzycznych fraktali jest także metoda drzewka warunków. Tworzy się 
drzewko znane z probabilistyki z określoną ilością rozgałęzień i iteracji. W węzłach rozgałęzień umieszcza 
się nuty i gra się je kolejno wędrując przez wyszystkie możliwe drogi przejścia przez drzewko. W węzłach 
można  umieścić  także  interwały  i  grać  nuty  określane  przez  interwały  liczone  względem  pierwszej 
ustawionej nuty.

Rozwijając takie drzewko po gałęziach od góry do dołu i od lewej do prawej a następnie transponując o 5 
półtonów chromatycznych w górę każdą trójkę z każdej z czwórek liczonych po cztery nuty, otrzymuje się 
temat Time At Fractal Format. Pad do tła uzyskuje się z algorytmu harmonizacji programem MidiGenerator 
albo  według  zamieszczonych  w  tym  podręczniku  tabelek  harmonizacji  melodii  (strona  85).  Drzewka  i 
rekurencje  stosuje  się  po  to  by  uzyskać  system  powtórzeń.  Grane  nuty  powtarzają  się  tworząc  rym 
muzyczny. Komponyjąc utwór tak, aby najpierw przed wprowadzeniem tematu zagrany był pad, będący 
zharmonizowaną melodią, uzyskuje się efekt "szlagieru", tj. słuchacz ma wrażenie, że już to gdzieś słyszał,  
gdy  grany  jest  temat.  To  prawda,  to  wrażenie  nie  myli,  słyszał  temat  uwikłany  wśród  dźwięków 
poprzedzającego temat padu grającego przed chwilą.

2.3.5. KADENCJE I DROGI

W trakcie jednej melodii można zastosować konsonansowe drogi do konsonansowych i dysonansowych 
kadencji oraz dysonansowy drogi do konsonansowych i dysonansowych kadencji.
Granie napięciem kadencji i drogi sprowadza się do stosowania interwałów 5ciu, 4ech i 3ech półtonów dla 
kadencji  i  dróg  konsonansowych  i  2ch  i  1go  półtonu  dla  dróg  i  kadencji  dysonansowych.  Dla 
dysonansowych kadencji, lecz nie dla takich dróg można także dodatkowo stosować dysonansowy tryton 
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6ciu półtonów i septymę 11tu półtonów, lecz brzmi to bardzo specyficznie. Dla konsonansowych kadencji 
lecz nie dla takich dróg można dodatkowo użyć kwinty 7iu półtonów.
Oto kilka wskazówek przydatnych przy tworzeniu melodii:

1. Kadencje

Dobrze kiedy melodia zawiera pauzy na nucie – kadencje, czyli nuty dłuższe niż inne nuty. Dobrze też kiedy 
niektóre  kadencje  są  dłuższe  niż  inne  i  występują  co  kilka  krótszych  kadencji.  Pomiędzy  krótszymi  i  
dłuższymi kadencjami znajdują się nuty wypełniające przestrzeń o podobnej, niewielkiej długości. Ogółem 
więc wygląda to w ten sposób:

nnnc nnnc nnnC  nnnc nnnc nnnC ... i tak dalej - (n - nuta, c – krótka kadencja, C – długa kadencja)

Dobrze to rozmieścić rytmicznie z nutami na bitach.

#2 – Stopniowanie napięcia interwałów
Jest kilka grup napięcia akustycznego interwałów, które są następujące:

1: 0, 12
2: 7, 5
3: 3, 4, 10, 9, 8
4: 2, 1
5: 6,11

Stopniowanie polega na wykożystaniu interwałów w grupach 2-4 w kolejności  2,  3,  4 lub 4, 3,  2.  To są 
interwały wyłącznie  między kadencjami.  Nuty odzielające  kadencje  stopniują  się  według ich pozycji  na 
klawiaturze, nie ich interwałów, więc są one raczej krótkimi pasażami interwałów 1, 2 lub 3 półtonów raczej 
niż grą interwałów, podobnie jak granie skali  'cdefgabc'.  Nuty mogą także formować permutacje wokół 
kadencji następującej lub poprzedzającej lub mogą formować połączenie między kadencjami w postaci linii.
Nie są one słyszane jako interwały, lecz raczej jako nuty, ponieważ są krótkie.
I nuty i interwały muszą się znajdować w skali.
Grupa 1 jest nie wykożystywana do tworzenia kadencji z powodu powtażalności interwału 0 półtonów i  
zbyt dużej odległości interwału 12 półtonów. W ten sam sposób grupa 5 jest nie wykożystywana z powodu 
dysonansu interwału trytonu (6 półtonów) i septymy (7th - 11 półtonów)

 2.3.5.1 KONSONANSOWA DROGA DO DYSONANSOWYCH KADENCJI
Ciekawe rezultaty otrzymuje się sekwencjonując melodie metodą podążania do dysonansowych kadencji 
drogą konsonansową. Opiszę tą metodę przykładem:

Przykład 1. Dana jest tonacja C-Dur. Oto tabela interwałów tej tonacji:

Table 2.1: Interwały w tonacji C-Dur

c d e f g a b c d e f g a b c d e f g a b c
c 12 10 8 7 5 3 1 0 2 4 5 7 9 11 12 14 16 17 19 21 23 24
d 14 12 10 9 7 5 3 2 0 2 3 5 7 9 10 12 14 15 17 19 21 22
e 16 14 12 11 9 7 5 4 2 0 1 3 5 7 8 10 12 13 15 17 19 20
f 17 15 13 12 10 8 6 5 3 1 0 2 4 6 7 9 11 12 14 16 18 19
g 19 17 15 14 12 10 8 7 5 3 2 0 2 4 5 7 9 10 12 14 16 17
a 21 19 17 16 14 12 10 9 7 5 4 2 0 2 3 5 7 8 10 12 14 15
b 23 21 19 18 16 14 12 11 9 7 6 4 2 0 1 3 5 6 8 10 12 13
c 24 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 3 1 0 2 4 5 7 9 11 12

   0   0  - 512
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   1  12 - 1024
   2   7  - 1500
   3   5 - 2000
   4   4  - 2750
   5   9 - 2750
   6   3 - 3000
   7  10 - 3750
   8   8 - 4000
   9   2 - 4750
  10   6 - 9000
  11  11 - 9000
  12   1 – 9500

jako konsonansowe należy przyjąć mniejsze niż 4000 jednostek
jakoi dysonansowe interwały do budowy kadencji należy przyjąć większe niż 4000

Interwał dysonansowy to np. tryton (6 półtonów) od f do b.
sześć półtonów można zapisać jako kombinację konsonansowych interwałów:

– 7-5+4
- f, c+, g, b (7-5+4)
- b, e, a, f (-7+5-4)

– 10-4
- f, g-, b- (-10+4)
- b, a+, f+ (10-4)

– 3+3
- f, d, b- (-3-3)
- b,d+, f+ (3+3)

Inny  interwał  dysonansowy  tej  tonacji  to  sekunda  mała  e-f.  Dojść  do  niej  można  na  przykład  takimi  
konsonansowymi interwałami:

– 12-7-4
- e, e+, a, f (12-7-4)

– 5-4
- e, a, f (5-4)
- e, c, f (-4+5)

Interwał trytonu podróżuje w tonacjach i ich tabelach interwałów. W C-dur jest obecny tylko na stopniu f,  
natomiast  w  następnych  omawianych  dalej  tonacjach  C-melodic  minor  powstaje  dodatkowy  tryton  na 
stopniu d#, ten sam tryton jest obecny w tonacji c-harmonic minor na stopniu d, by w tonacji c-napolitan  
minor przejść na stopień c# i stopień c w tonacji c-hungarian minor.

Tonacje molowe lepiej nadają się do układania melodi, bo prawdopodobieństwo wylosowania każdego z 
interwałów  jest  bardziej  zrównoważone  w  stosunku  do  innych  interwałów  w  tonacjach  molowych.  W 
durowych brakuje dysonansów.

Przykład 2. Dana jest tonacja C-Harmonic Minor. Oto tabela interwałów tej tonacji:
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Table 2.2: Interwały w tonacji C-harmonic minor

c d d# f g g# b c d d# f g g# b c d d# f g g# b c
c 12 10 9 7 5 4 1 0 2 3 5 7 8 11 12 14 15 17 19 20 23 24
d 14 12 11 9 7 6 3 2 0 1 3 5 6 9 10 12 13 15 17 18 21 22
d# 15 13 12 10 8 7 4 3 1 0 2 4 5 8 9 11 12 14 16 17 20 21
f 17 15 14 12 10 9 6 5 3 2 0 2 3 6 7 9 10 12 14 15 18 19
g 19 17 16 14 12 11 8 7 5 4 2 0 1 4 5 7 8 10 12 13 16 17
g# 20 18 17 15 13 12 9 8 6 5 3 1 0 3 4 6 7 9 11 12 15 16
b 23 21 20 18 16 15 12 11 9 8 6 4 3 0 1 3 4 6 8 9 12 13
c 24 22 21 19 17 16 13 12 10 9 7 5 4 1 0 2 3 5 7 8 11 12

W tej tonacji interesujący jest tryton d – g#.
Można go zrealizować np przez całkiem konsonansowe dwie tercje małe:

– 3, 3
- d, f, g#
- d, b-, g#-

lub przez tercję małą i sekstę:
– 9, 3

- d, b-, g#
- d, b, g#
- d, f-, g#-
- d, f, g#-

Przez dłuższe drogi trytonową kadencję można zrealizować z pominięciem odległej oktawy, kwinty i seksty 
następująco:

– 5, 5, 4
- d, g, c+, g#
- d, g, d#, g#

– 3, 4, 5
- d, b-, d#, g#
- d, g, b, g#

oraz dłuższa droga w dół z pominięciem oktawy, kwinty i seksty (jedna możliwość):
– 3, 5, 4

- d, f, c, g#-

Przykład 3. Dana jest tonacja C-Melodic Minor. Oto tabela interwałów tej tonacji:

Table 2.3: Interwały w tonacji C-melodic minor

c d d# f g a b c d d# f g a b c d d# f g a b c
c 12 10 9 7 5 3 1 0 2 3 5 7 9 11 12 14 15 17 19 21 23 24
d 14 12 11 9 7 5 3 2 0 1 3 5 7 9 10 12 13 15 17 19 21 22
d# 15 13 12 10 8 6 4 3 1 0 2 4 6 8 9 11 12 14 16 18 20 21
f 17 15 14 12 10 8 6 5 3 2 0 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 19
g 19 17 16 14 12 10 8 7 5 4 2 0 2 4 5 7 8 10 12 14 16 17
a 21 19 18 16 14 12 10 9 7 6 4 2 0 2 3 5 6 8 10 12 14 15
b 23 21 20 18 16 14 12 11 9 8 6 4 2 0 1 3 4 6 8 10 12 13
c 24 22 21 19 17 15 13 12 10 9 7 5 3 1 0 2 3 5 7 9 11 12

Wyjątkowy dla tej tonacji jest tryton od d# do a.

Przykład 4. Dana jest tonacja C-Neapolitan Minor. Oto tabela interwałów tej tonacji:
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Table 2.4: Interwały w tonacji C-neapolitan minor

c c# d# f g g# b c c# d# f g g# b c c# d# f g g# b c
c 12 11 9 7 5 4 1 0 1 3 5 7 8 11 12 13 15 17 19 20 23 24
c# 13 12 10 8 6 5 2 1 0 2 4 6 7 10 11 12 14 16 18 19 22 23
d# 15 14 12 10 8 7 4 3 2 0 2 4 5 8 9 10 12 14 16 17 20 21
f 17 16 14 12 10 9 6 5 4 2 0 2 3 6 7 8 10 12 14 15 18 19
g 19 18 16 14 12 11 8 7 6 4 2 0 1 4 5 6 8 10 12 13 16 17
g# 20 19 17 15 13 12 9 8 7 5 3 1 0 3 4 5 7 9 11 12 15 16
b 23 22 20 18 16 15 12 11 10 8 6 4 3 0 1 2 4 6 8 9 12 13
c 24 23 21 19 17 16 13 12 11 9 7 5 4 1 0 1 3 5 7 8 11 12

Ciekawy dysonans tutaj to np. tryton od c# do g.

Przykład 5. Dana jest tonacja C-Hungarian Minor. Oto tabela interwałów tej tonacji:

Table 2.5: Interwały w tonacji C-hungarian minor

c d d# f# g g# b c d d# f# g g# b c d d# f# g g# b c
c 12 10 9 6 5 4 1 0 2 3 6 7 8 11 12 14 15 18 19 20 23 24
d 14 12 11 8 7 6 3 2 0 1 4 5 6 9 10 12 13 16 17 18 21 22
d# 15 13 12 9 8 7 4 3 1 0 3 4 5 8 9 11 12 15 16 17 20 21
f# 18 16 15 12 11 10 7 6 4 3 0 1 2 5 6 8 9 12 13 14 17 18
g 19 17 16 13 12 11 8 7 5 4 1 0 1 4 5 7 8 11 12 13 16 17
g# 20 18 17 14 13 12 9 8 6 5 2 1 0 3 4 6 7 10 11 12 15 16
b 23 21 20 17 16 15 12 11 9 8 5 4 3 0 1 3 4 7 8 9 12 13
c 24 22 21 18 17 16 13 12 10 9 6 5 4 1 0 2 3 6 7 8 11 12

Przykład 6. Tonacja C Dorian

Table 2.6: Interwały w tonacji C-dorian

c d d# f g a a# c d d# f g a a# c d d# f g a a# c
c 12 10 9 7 5 3 2 0 2 3 5 7 9 10 12 14 15 17 19 21 22 24
d 14 12 11 9 7 5 4 2 0 1 3 5 7 8 10 12 13 15 17 19 20 22
d# 15 13 12 10 8 6 5 3 1 0 2 4 6 7 9 11 12 14 16 18 19 21
f 17 15 14 12 10 8 7 5 3 2 0 2 4 5 7 9 10 12 14 16 17 19
g 19 17 16 14 12 10 9 7 5 4 2 0 2 3 5 7 8 10 12 14 15 17
a 21 19 18 16 14 12 11 9 7 6 4 2 0 1 3 5 6 8 10 12 13 15
a# 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 3 1 0 2 4 5 7 9 11 12 14
c 24 22 21 19 17 15 14 12 10 9 7 5 3 2 0 2 3 5 7 9 10 12

Dla konsonansowych kadencji można wykreślić drzewka przejść między tonami używając konsonansowych 
interwałów z powyższej  tabelki.  Takie  kadencje  można  połączyć  konsonansowymi  lub  dysonansowymi 
drogami. Podobnie można wykreślić drzewka przejść dla dysonansowych tonów i połączyć je jako kadencje  
konsonansowymi i dysonansowymi drogami.

Na przykład dla tonacji c-dorian, tonu wyjściowego i konsonansowych interwałów 7 i 5 można wykreślić 
następujące drzewko konsonansowych kadencji:
    c
   / \
  f   g
  |   |
  a#  d
 / \  
d#  f
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drzewko to można zagrać
c, f, a#, d#
c, f, a#, f
c, g, d

lub

c, f, a#, d#, a#, f
c, g, d

wstawiając między te tony traktowane jako kadencje konsonansowe i dysonansowe drogi.

Konsonansowa droga do dysonansowych kadencji jest jak los człowieka, który robiąc w życiu dobrze wpada 
w tarapaty.

Układanie melodii z tych dróg polega na zwykłym ich ułożeniu jedna po drugiej tak aby ostatni ton drogi, 
czyli nowa kadencja był za razem pierwszym tonem nowej drogi.

Z takiego postępowania wychodzą gotowe melodie.

Aby skomponować je w interesujący sposób można ułożyć kadencje od najbardziej konsonansowych ich 
następstw do najbardziej dysonansowych i wypełnić je konsonansowymi, dysonansowymi, bądź również 
stopniwanymi, w tym samym lub odwrotnym, kierunku, drogami.

Najwygodniej w celu wyszukiwania dróg do kadencji użyć programu:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    int j; // losowany interwał
    int s; // losowany kierunek odmierzania interwału - w górę czy w dół
    int a; // suma interwałów
    int i; // losowana długość drogi
    int t; // licznik pętli długości drogi
    int o; //wylosowany interwał
    int d; // dysonansowy interwał kadencji
    int w[8]; // lista interwałów drogi
    int scale[12]; //definicja skali
    scale[0]=1;
    cout << "c  - i.e. 1 - ";
    cin >> scale[0];
    scale[1]=0;
    cout << "c# - i.e. 0 - ";
    cin >> scale[1];
    scale[2]=1;
    cout << "d  - i.e. 1 - ";
    cin >> scale[2];
    scale[3]=1;
    cout << "d# - i.e. 1 - ";
    cin >> scale[3];
    scale[4]=0;
    cout << "e  - i.e. 0 - ";
    cin >> scale[4];
    scale[5]=1;
    cout << "f  - i.e. 1 - ";
    cin >> scale[5];
    scale[6]=0;
    cout << "f# - i.e. 0 - ";
    cin >> scale[6];
    scale[7]=1;
    cout << "g  - i.e. 1 - ";
    cin >> scale[7];
    scale[8]=1;
    cout << "g# - i.e. 1 - ";
    cin >> scale[8];
    scale[9]=0;
    cout << "a  - i.e. 0 - ";
    cin >> scale[9];
    scale[10]=0;
    cout << "a# - i.e. 0 - ";
    cin >> scale[10];
    scale[11]=1;
    cout << "b  - i.e. 1 - ";
    cin >> scale[11];
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    int init=2; //ton od którego podążamy
    cout << "start tone i.e. 2: ";
    cin >> init;
    int itlwt; //ilość tonów leżących w tonacji
    int twt; //ton w tonacji
    int ss; //licznik pętli
    d=6; // pożądany dysonans
    cout << "kadence interval i.e. 6: ";
    cin >> d;
    int interwaly[6]; // definicja interwałów z których będziemy budować drogi
    interwaly[0]=3; //12
    cout << "interwal1 i.e. 12: ";
    cin >> interwaly[0];
    interwaly[1]=7;
    cout << "interwal1 i.e. 7: ";
    cin >> interwaly[1];
    interwaly[2]=5;
    cout << "interwal1 i.e. 5: ";
    cin >> interwaly[2];
    interwaly[3]=4;
    cout << "interwal1 i.e. 4: ";
    cin >> interwaly[3];
    interwaly[4]=3; //9
    cout << "interwal1 i.e. 9: ";
    cin >> interwaly[4];
    interwaly[5]=3;
    cout << "interwal1 i.e. 3: ";
    cin >> interwaly[0];
    cout << "length i.e. 2: ";
    int lngth;
    cin >> lngth;
    srand( (unsigned)time( NULL ) );
    while (1==1)
    {
     i = rand() % 8;
     if (i==lngth) { // poządana długość drogi +1
     o=0;
     w[0]=0;
     w[1]=0;
     w[2]=0;
     w[3]=0;
     w[4]=0;
     w[5]=0;
     w[6]=0;
     w[7]=0;
     for ( t = 0 ; t <= i ; t = t + 1)
     {
      j = rand() % 6;
      s = rand() % 2;
      s=(s*2)-1;
      a=s*interwaly[j];
      w[t]=a;
      o=o+a;
     };
     if (o==d) {
      //cout << o << "\n";
      twt=init;
      itlwt=0;
      for ( ss = 0 ; ss<=i ; ss = ss + 1)
      {
       //cout << w[ss] << " ";
       twt=twt+w[ss];
       if (scale[(120+twt) % 12]==1) {
        itlwt=itlwt+1;
        //cout << ".";                 
       };
      };
      //cout << " itlwt:" << itlwt << " i:" << i;
      if (itlwt==(i+1)) {
           //cout << "pass\n" ;
      
       twt=init;
       itlwt=0;
       cout << init << " ";
       for ( ss = 0 ; ss<=i ; ss = ss + 1)
       {
        //cout << w[ss] << " ";
        twt=twt+w[ss];
        cout << twt << " ";
        //if (scale[(120+twt) % 12]==1) {
         //itlwt=itlwt+1;
        // cout << ".";                 
        //};
       };
       cout << "\n";
       for ( ss = 0 ; ss<=i ; ss = ss + 1)
       {
        cout << w[ss] << " ";
       };
       cout << "\n\n";
       system("PAUSE");         
       };
      };
     }
    } 
}

konsonansowa droga do konasonansowych kadencji - b major            - 110 bpm - swinged  - po jesieni
5, 7
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  c
 / \
f   g
    |
    d
    |
    a
    |
    e
    |
    b

c, f, c, f,
c, g, d, a,
e, b, e, b,

konsonansowa droga do dysonansowych kadencji   - b neapolitan minor - 110 bpm - straight - po wiosnie
2,3,4

   c
   |
   d#
  /|\
 / | \
c#-f--g
   |  |
   g#-b

c, d#, c#, f
d#, g, b, g#
c, d#, f, g#
b, g, d#, c#
c, d#, g, b
g#, f, d#, c#

dysonansowa droga do dysonansowych kadencji    - b harmonic minor   - 100 bpm - straight - po zimie
2, 3, 4
      c
     / \
    d   d#
    |  / \
    | /   g
    |/
    f
   / \
  g   g#
   \ /
    b

c, d, f, g#
b, g, f, d#
c, d#, g, b

dysonansowa droga do konsonansowych kadencji   - b dorian           - 110 bpm - straight - po lecie
cdorian: (5 i 7)
    c
   / \
  f   g
  |   |
  a#  d
 / \  
d#  f

c, f, a#, d#
c, f, a#, f
c, g, d, g

konsonans - 7 5 4
dysonans  - 2 3 4

 2.3.5.2 DYSONANSOWA DROGA DO KONSONANSOWYCH KADENCJI
Konsonansową kadencję osiąganą dysonansową drogą można zrealizować na dwa sosoby. W pierwszym 
wariancie dodaje się akord do kadencji tak aby następujące po sobie kadencje miały akordy mające tony 
wspólne z poprzednimi i następnie dopoasowuje się akordy do drogi między kadencjami spośród łączników 
miedzy akordami kadencji. W drugim wariancie i kadencje i drogi oprawia się akordem nuta za nutą. W 
dodatkowym wariancie trzecim akordami oprawia się wyłącznie kadencje.

 2.3.5.3 KONSONANSOWA DROGA DO KONSONANSOWYCH KADENCJI
Jak wyżej, adekwatnie do tytułu.

 2.3.5.4 DYSONANSOWA DROGA DO DYSONANSOWYCH KADENCJI
Jak wyżej, adekwatnie do tytułu.
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 2.3.5.5 DYSONANSOWA DROGA DO KADENCJI POD GÓRĘ
Dysonansowa droga do kadencji pod górę to sposób generowania melodii w którym kadencje ustawione 
kolejno na raz, dwa, trzy i cztery są coraz bardziej dysonansowe a zaczynają od kwinty. Czyli kolejno kwinta 
do dwa, kwarta do trzy i tercja do cztery. Może być też nawet kwinta do dwa, kwarta do trzy i tercja do 
cztery, druga tercja do pięć i tryton do sześć. Drogę do tych kadencji stanowi ciąg sekund lub tercji według  
modusu close harmony – rozdział 2.3.6, pt. OBIEKTOWE TWORZENIE MELODII – CLOSE HARMONY, ze 
strony 78. Ogólnie między kadencjami brzmią interwały wybrane po kolei od dysonansu do konsonansu lub 
spowrotem  z  tabeli  Table  3.8:  Grupy  interwałów,  ze  strony  93.  Interwały  te  stanowią  cztery  grupy. 
Najmniejsza  liczba  kadencji  wyczerpująca  wszystkie  grupy  interwałów  to  pięć.  Gdy  zachodzi  potrzeba 
ułożenia mniejszej ilości kadencji, niektóre interwały mogą zostać pominięte, może być także dodana ilość 
kadencji.  Gdy  mamy  daną  zbyt  wielką  ilość  kadencji  i  ilość  grup  interwałów  nie  mieści  się  między 
kadencjami można użyć kilku interwałów z jednej grupy lub powtórzyć grupy jedna po drugiej lub para 
grup po parze grup, np. dysonansowe, niewielkiego dydonansu, dysonansowe, niewielkiego dysonansu, 
konsonansu  z  niewielkim  napięciem  i  konsonansu.  Zwróćmy  uwagę,  że  mozna  użyć  kadencji  między 
którymi grają interwały 7, 5, 4, 3, 2, które powodują zmniejszanie odległości między tonami jak również 
zwiększanie dysonansu współbrzmienia kolejnych kadencji. Zjawisko to szeżej jest opisane w rozdziale 1.4.1 
- INTERWAŁ ZE SKOKIEM, strona 53 i 3.1.7 - OCENA DYSONANSU INTERWAŁÓW, na stronie 92. Samo 
zagranie tych kadencji jako tony w tonacji chromatycznej brzmi jak znana zagrywak rock'n'roll. Układając 
drogę pod górę najlepiej zacząć od końca, czyli od trytonu, czy innego dysonansowego interwału i podążać 
w dół do początku. Taka metoda postępowania jest skuteczniejsza ze względu na częstość występowania 
interwałów dużą dla  konsonansowych i  żadką dla dysonansowych,  szeczgólnie  dla trytonu.  Gdybyśmy 
zaczęli od konsonansowych interwałów, mogli byśmy potem w ten tryton nie trafić, jako że można go złapać 
tylko najczęściej w dwóch miejscach a kwintę można złapać praktycznie na każdym tonie.

 2.3.5.6 DYSONANSOWA DROGA DO KADENCJI Z GÓRKI
Sytuacja jak wyżej, z tą różnicą, że napięcie kadencji się obniża do kwinty lub oktawy z tercji przez kwartę.  
Zamias  tercji  można  zastosować  bardziej  interesujące  interwały  o  zbliżonym  napięciu  jak  9,  10  lub  8 
półtonów.

 2.3.5.7 DYSONANSOWA DROGA DO KADENCJI POD GÓRĘ I SPOWROTEM
Tony  wybrane  po  kilka  z  grup  interwałów  z  tabeli  Table  3.8:  Grupy  interwałów ze  strony  93 lub 
uszeregowane tony ciągu interwałów 7, 5, 4, 3, 2 mogą posłużyć do ułożenia kadencji idących pod górę a 
potem z górki. Pod górę i z górki oznacza tu kierunek podążania na skali ciągu interwałów 7, 5, 4, 3, 2 a  
nawet 1. Nie oznacza to kierunku podążania na tonach tonacji. Oczywiście można sprzęc jedno i drugie. Na 
przykład tony podążają interwałami w górę (ruch w górę na skali tonów) z coraz większym napięciem, czyli 
coraz krótszym interwałem (ruch w górę na skali interwałów). Następnie, gdy docieramy do końca skali 
interwałów mamy do dysozycji dwie opcje. Możemy dalej podążać tonami w górę a interwałami na skali  
interwałów w dół do coraz bardziej konsonansowych interwałów w górę, lub zacząć podążać w dół tonami 
na skali z także zmniejszającym się napięciem, czyli ruchem w dół na skali interwałów. Potem podążając w 
dół i docierając do końca skali interwałów możemy je zacząć spowrotem zagęszczać (ruch w górę na skali 
interwałów) a  podążać  dalej  w dół  na skali  tonów,  lub zacząć podążać w górę  tonalnie  i  interwałowo 
jednocześnie. Ogólnie możliwe są cztery opcje:

– w górę interwałowo i w górę tonalnie
– w górę interwałowo i w dół tonalnie
– w dół interwałowo i w górę tonalnie
– w dół interwałowo i w dół tonalnie

Osobnym i stoważyszonym zagadnieniem jest ułożenie takich kadencji w skali. Posłużyć tu może algorytm: 
układa się  kadencje po kolei,  gdy jedna musi być ułożona poza skalą transponuje się  ułożone kadencje 
początkiem do następnego tonu skali w której znajdą się wszystkie kadencje łącznie z nową. Jeśli wykożysta  
się wszystkie tony do transpozycji a kadencja lub kadencje dalej nie leżą w tonach skali najwygodniej jest  
spróbować  w innej  skali  jeszcze  raz  podążając  ułożonymi kadencjami  w górę  skali.  Gdy wyczerpią  się 
wszystkie możliwości skali i transpozycji na skalach można popróbowac zmienić tonalny kierunek ruchu na 
przeciwny i spróbować jeszcze raz wszystkich skali i transpozycji w tych skalach.
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 2.3.5.8 INWENCJA
Inwencja to temat, który jest ścieżką kadencji stopniujących się interwałów w grupach 2-4 (paragraf 2.3.5 - 
KADENCJE I DROGI, strona 68) połaćzonych drogą nut między nimi. Druga część inwencji to kontrapunkt 
podobny do tematu, lecz zbudowanych na interwałąch z grup wziętych w przeciwnym kierunku: dla 2, 3, 4 
-  4,  3,  2 i  dla 4,  3,  2 -  2,  3,  4.  Iświetnie kidy interwały wybrane w grupach formują monotoniczny ciąg  
interwałów, jak: 5, 4, 2 półtonów lub 7, 3, 1 albo 2, 4, 7 itd. Daje to gładką sukcesję interwału akordu i jego  
jakości.
Kidy temat i  kontrapunkt jest  gotowy, można zagrać jeszcze raz temat a po nim inny kontrapunkt.  To 
kończy inwencję, wtedy następuje refren. Kiedy melodia jest gotowa dodaje się akompaniament i perkusję.

 2.3.5.9 ROZBUDOWANA INWENCJA
Inwencję można rozbudować w segmenty akcji. W tym celu nalezy zmienić charakter gradacji w każdym z 
segmentów fazy akcji. Fazy to wstęp, rozwinięcie dygresja i zakończenie. Klasyczną inwencję 2.3.5.8 gra się 
w części zasadniczej – rozwinięciu. W fazie dygresji gra się akordy zkoła kwintowego i kół tercjowych z 
kadencjami melodii podążającymi po akordach. Na wstęp przypadają konsonansowe progresje tonalne – 
same  konsonansowe  interwały  a  w  zakończeniach  gra  się  zmodyfikowaną  część  zasadniczą.  W  części 
dygresji mozna też grać kontrapunkt części zasadniczej, czyli przeciwnie ukierunkowane progresje kadencji.

 2.3.5.10 KADENCJE BROWNA
Kadencje browna polegają na zaaplikowaniu róchów Browna do progresji  napięcia interwałów kadencji. 
Wykonuje się je żucając kostką. Ustawia się pierwszy ton i obiera się kierunek zmiany interwału na macierzy 
Premiera (mój skrypt dla Renoise'a) zgodnie z tą listą i wylosowaną liczbą na kostce:

  1. wiersz w gore - minus - wzrost modulo
  2. wiersz w dol - minus - wzrost modulo
  3. wiersz w gore - plus - wzrost modulo
  4. wiersz w dol - plus - wzrost modulo
  5. wiersz w gore - minus - spadek modulo
  6. wiersz w dol - minus - spadek modulo
  7. wiersz w gore - plus - spadek modulo
  8. wiersz w dol - plus - spadek modulo

Jak wyrzucic osemke kostka? Rzucamy cztery razy sumujac wyniki i otrzymana liczbe dzielimy przez trzy 
odrzucajac reszte.
Oto procedura:

1. rzucamy kostka
2. obliczamy liczbe
3. odczytujemy z tabeli
4. klikamy w element macierzy
5. i tak do 1 w kolko

Gdy wypadnie ruch poza macierz – niemozliwy, wtedy losujemy liczbe jeszcze raz tak długo aż wypadnie  
możliwy ruch.

O czasowym rozplanowaniu kadencji w patternie:

1. dysonansowe kadence stoja blisko konsonansowe w wiekszym odstepie
2. droga do dysonansowych kadencji jest dysonansowa
3. droga do konsonansowych kadencji jest konsonansowa (konsonans to interwaly srednie)
4. konsonansowe kadencje stoja w konsonansowych miejscach rytmiki patternu
5. dysonansowe kadencje stoja w dysonansowych miejscach rytmiki patternu

Rozkład rytmiki patternu jest opisany tutaj: rozdział 1.2.25 - REKURENCYJNE MIEJSCE W TAKCIE, strona 

- 77 -



28. Ogółem, konsonansowe interwały ustawiamy podążając kolejno na wysokich słupkach a dysonansowe 
na niskich, trwanie interwału kadencji jest tak długie by sięgało następnego słupka o tym samym napięciu,  
czyli długie dla konsonansowych a krótkie dla dysonansowych.

2.3.6. OBIEKTOWE TWORZENIE MELODII – CLOSE HARMONY

Melodie mogą być także stworzone obiektowo. Tworzy się je z małych obiektów następujących po sobie w 
określonym pożądku, np. jako pierwsze za każdym powtórzeniem podobne obiekty tego samego typu. Jako 
obiekty  występują  grupy  nut  połączone  w  dwójki,  trójki  i  czwórki.  Grupy  rozdzielone  są  pauzami 
pełniącymi funkcję  kadencji.  W skład grupy wchodzą zazwyczaj  interwały  sekundy i  tercji,  lecz  grupy 
rozsunięte sa po skali tak aby kadencje tworzyły większe interwały.
Jako dwójki występują grupy HL i LH czyli interwał sekundy w górę i interwał w dół. oraz dwa tony w 
interwale prymy.
Jako trójki mamy pasaż w górę sekundami i pasaż w dół sekundami. Tercję w górę i sekundę w dół i tercję w 
dół i sekundę w górę. Sekundę w dół i sekundę w górę oraz sekundę w górę i sekundę w dół.
Jako czwórki występują pasaże sekundami w dół i w górę oraz pasaże trech nut w dół i jednej w górę i na 
odwrót. Interwał sekundy w górę, sekundy spowrotem i tercji w górę.
Obiektowe tworzenie melodii doskonale się nadaje do komponowania melodii śpiewanych grupą, różnego 
rodzaji  hymnów  i  uroczystych  pieśni  z  racji  tego,  że  drobne  interwały  prymy  sekundy  i  tercji  pożna 
zaśpiewać bez wysiłku nawet bez wyraźnego uzdolnienia muzycznego a wyższe interwały zdażające się 
żadko i  po  pauzie  są  osiągalne nawet  dla  niewytrenowanego śpiewaka.  Ponadto elementy  obiektów są 
przewidywalne i od razu sprawiają wrażenie dobrze znanych.

2.3.7. GRUPOWE TWORZENIE MELODII

Tworzenie melodii z grup interwałów o tym samym napięciu. Grupy grają inerwał np. sekundy interwałami 
sekundy – droga do kadencji sekundy interwałami sekundy. Itp. tercję gra siękilkoma interwałami tercji lub  
seksty albo septymy małej (8, 9 albo 10 półtonów). Kwarta interwałami kwart. Kwinta inerwałami kwinty. 
Grupy takie gra się w określonym pożądku po kolei przechodząc na grupy o sąsiednim napięciu, w górę 
bądź w dół, bądź w górę i w dół. Grupy transponuje się lub obraca (obrót-odbicie nie zmienia drogi ani 
kadencji  grupy),  tak  aby  ostatni  ton  poprzedniej  grupy  i  nowy  następującej  grały  interwał  grupy 
następującej. Czyli jeśli grupa następująca gra tercje, zaczyna na C a poprzednia konczy też na C, to należy 
grupę grającą tercje przetransponować np. w dół tak aby grała od A. Jeżeli nie wszystkie tony grupy leżą 
wtedy  w  tonacji  to  należy  spróbować  przetransponowac  ją  o  tercję  wielką,  do  G#  albo  o  tercje  górę,  
spróbować obrotów, lub zmienić interwały wewnątrz grupy na tercje wielki itp.

2.3.8. WYSNUCIE MELODII Z PROGRESJI AKORDÓW

By wysnuć melodię z progresji akordów stosuje się jednogłosowe wycinki z nut harmonii akordów i gra się  
je osobno, przyspieszając lub zwalniając, z utrzymaniem ich nut na akcentowanych miejscach taktu. Kilka do 
kilkunastu takich wycinków szereguje się kolejno i zachowuje złożone jako nowy temat, do którego dodaje 
się dalszą harmonię.
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2.3.9. METODY MONTE-CARLO

 2.3.9.1 TABELKI
Melodie  można  także  tworzyć  metodą  losowania.  Np.  metodą  kostki  i  tabelki.  Tworzy  się  progresję  
akordów,  następnie  tworzy  się  tabelkę  z  symbolami  określającymi  skok  w  górę  lub  w  dół  i  różnymi 
długościami  nuty.  Jako  parametr  melodii  określający  dysonans  i  konasonans  całości  dobiera  się 
prawdopodobieństwa  wylosowania  danego  ruchu  i  długości  nuty  powtażając  dany  symbol  w  tabeli.  
Następnie rzucając kostką gra się te tony z progresji które wskazuje tabelka. Można w formie wariantu grać  
tony z gamy zamiast tonów z progresji,  lub ułożyć tony z tonacji  w tabelce, grać te wskazywane przez 
kostkę i dopasować do nich progresję akordów i akompaniament. W metodach losowania zwłaszcza i także 
ogólnie  w  melodiach  dobrze  jest  podkreślać  sekwencjonowanymi  fragmentami  ścieżek  partie  w 
wylosowanych melodiach, które wpadają w ucho lub ogółem wyróżniają się w jakiś niezdefiniowany ale 
zauważalny sposób z ciągu nut wygenerowanych tą samą metodą w jednym ciągu. Wysnuć w ten sposób 
można refreny lub ogółem podnieść kontrast samoistnie stworzonej struktury nut, aby stała się ona bardziej 
zauważalna dla słuchacza.

W tabelkach widać liczby odpowiadające  ilości  kroków pomijanych w sekwencerze po udeżeniu nuty i 
przeskok z nuty na nutę w dół (d) i górę (u). Wartości te są przypożądkowane numerom oczka na kostce. Do 
wyboru jest pięć tabelek dla różnych wartości tempa gry. Można stworzyć i własne tabelki. Metoda polega 
na losowaniu kostką liczby, sekwencjonowaniu nuty, pomijaniu określonej ilości kroków w sekwencerze i  
powtórzeniu czynności na nowo i na nowo dla nuty znajdującej się w pozycji określonej przez tabelkę w 
poprzednim kroku (u lub d). Nuty sekwencjonuje się na tonach gamy lub na tonach akordów ustawinych 
lub zbudowanych na tonach melodii grajacej po tonach gamy. Gdy jest ułożona progresja akordów można ją 
powielić w kilku oktawach i wyciąć w tej ścianie nut krzywiznę rysowaną grubą kreską. Daje to w efekcie 
zagrywkę  podobną  do  pasaży  po  głosach  akordów  lecz  wykonaną  akordami  z  przewrotami,  ogólnie 
wielodźwiękami.
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Table 2.7: Tabelki losowania nut

1 2 1 2 1 6
2 4 2 2 2 6
3 6 3 2 3 6
4 2 d 4 2 d 4 6 d
5 4 d 5 2 d 5 6 d
6 6 d 6 2 d 6 6 d

1 2 1 4
2 2 2 4
3 4 3 6
4 2 d 4 4 d
5 2 d 5 4 d
6 4 d 6 6 d
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 2.3.9.2 RIFF-MACHINE
Innym sposobem na losowanie melodii jest Riff-Machine we FLStudio. Jest to ciekawe podejście do procesu 
kompozycji. Po przesłuchaniu i odrzuceniu wielu nieciekawych melodii może się trafić niezwykła perełka. 
Metoda ta brzmi dobrze z bogatym akompaniamentem, ponieważ generuje raczej riffy niż melodie.

 2.3.9.3 RANDOMIZE
Losowe nuty generuje takrze funkcja Randomize w FLStudio.

2.3.10. METODY ALGORYTMICZNE

 2.3.10.1 HISTOGRAM
Losować można także z użyciem histogramu. Kożystając z wielu ułożonych wcześniej melodii tworzy się 
wielowymiarową  macież  ilości  wystąpień  następnika  pod  warunkiem  wystąpienia  kilku  danych 
poprzedników.  Mając  tak  przygotowany  histogram  gra  się  tony,  których  wystąpienie  jest  najbardziej 
prawdopodobne po wystąpieniu określonych tonów poprzedzających. Wadą tego rozwiązania jest potrzeba 
analizy wielu melodii. Liczba ta jest tym większa im większy jest wymiar macieży, czyli im większa jest ilość 
tonów poprzedzających w analizie grany ton. Z jednego histogramu można wygenerować wiele melodii.

 2.3.10.2 KRZYWE NAPIĘĆ
Wreszcie meloldie można ułożyć generując krzywe w wymiarze konsonansu i dysonansu. W układaniu 
melodii tą metodą chodzi o budowanie dysonansu lub konsonansu tonami, dla których obliczone są jego 
wartości aby utworzyć ciąg tonów dla którego wartość ta zmienia się z każdą nutą o najmniejszą możliwą 
różnicę,  lub o ustawienie  określonego wzoru w dziedzinie  dysonansu i  konsonansu.  Przy generowaniu 
melodii tą metodą powstaje przeszkoda wynikająca z upożądkowania interwałów. Aby ułożyć przestrzeń z 
interwałów,  w  której  będziemy  rysować  krzywe,  musimy  je  posortować,  tak  aby  zmiana  dysonansu 
współbrzmienia i dysonansu odległości między tonami zachodziła monotonicznie. Nie można posortować 
wszystkich interwałów tak aby dysonans współbrzmienia i odległości między tonami zmieniał się w ten 
sposób. Spowodowane jest to tym, że tonom posortowanym, tak aby monotonicznie zmieniał się dysonans 
współbrzmienia odpowiada nieregularna zmiana dysonansu odległości między tonami i odwrtotnie. Aby 
obejść  tą  niedogodność  wybiera  się  spośród  wszystkich  interwałów  tylko  niektóre,  ułożone  w  takiej 
kolejności  aby  zmiana  obu wartości  zachodziła  monotonicznie.  W wymiarze  tak  przyjętych  interwałów 
określa się funkcję zmiany interwału w czasie. Można tą zależność oczywiście zaniedbać i tworzyć jedną 
melodię składającą się z fragmentów w których generuje się tony dobierając monotniczną zmianę interwału 
między nutami, w osobnej części wybierając tony tak aby monotonicznie zmieniała się odległość między 
tonami  a  jako  trzeci  element  jednej  melodii  traktować  nuty  ułożone  z  interwałów  dobranych  tak  aby 
wartości  i  dysonansu  współbrzmienia  i  odległości  między  nutami  zmieniały  się  monotnicznie  dzięki 
opisanej  wyżej  metodzie  wyboru  ciągu  interwałów.  Ciągi  te  podane  są  w  dziale  3.1.7 -  OCENA
DYSONANSU INTERWAŁÓW na stronie 92.

 2.3.10.3 PLAZMA
Początkowo, gdy jeszcze nie wymyśliłem plazmy próbowałem stosować drogi jednego interwału. Miały one 
na celu wygenerowanie jednolitej napięciowo melodii. Droga jednego interwału powoduje jednak, że tony 
następujące po sobie są co prawda w sukcesji konsonansowej, lecz gdy kojaży się co któryś ton, czyli na 
przykład co drugi lub co czwarty, łatwo zauważa się, że tworzą one dysonansową sukcesję. Pomyślałem 
dalej  nad  tym  zagadnieniem  i  wymyśliłem  postępowanie  mające  na  celu  ustawienie  konsonansowych 
interwałów nie w sukcesji bezpośredniej lecz tak aby konaonsowe pary tonów znalazły się w podobnych 
miejscach rekurencyjnego rozkładu rytmiki patternu, czyli na każą połówkę, ćwiartkę i ósemkę patternu, itd. 
Podstawą generowania melodii metodą plazmy jest algorytm kompresji JPEG lub algorytm generowania 
plazmy znany z Photoshopa lub GIMPA. Istotą tych algorytmów jest dzielenie obszaru na coraz mniejsze 
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części  i  odchylanie nowo wydzielonych obszarów od istniejących położeń o niewielką różnicę.  Podobne 
postępowanie stosuje się do tworzenia melodii. Można wyszególnić dwa warianty:

 2.3.10.3.1 WARIANT JEDNEGO PUNKTU ODNIESIENIA
Z tabel  19.4 -  19.9 na stronach  340 -  343 wybiera się tonację w której zostanie ułożona melodia.  Iteracja 
pierwsza. Z wybranej tabeli tonacji wybiera się wiersz, w którego kolumnach środkowej oktawy występuje 
najmniejsza możliwa liczba, oprócz kwinty, czyli oprócz liczby 2. Może to być 3 lub cztery. Ustawia się tą  
nutę na początku patternu. Następnie wybiera się nutę która przypożądkowana jest do kolumny w której  
znajduje  się  wybrana liczba i  ustawia się  ją  (nutę) w początku drugiej  połowy patternu.  Iteracja druga. 
Wracamy do pierwszej nuty w patternie, odczytujemy ją i w przypożądkowanym jej wierszu w środkowej  
oktawie w tabeli wybieramy niewybraną dotąd taką samą lub wyższą liczbę wartości napięcia. Z kolumny 
w której znajduje się liczba odczytujemy nutę którą ustawiamy w początku drugiej ćwiartki patternu. Potem 
odczytujemy drugą z postawionych w pierwszej  iteracji  nut,  znajdującą  się  w początku drugiej  połowy 
patternu.  Wyszukujemy  jej  wiersz  w  tabeli  i  wyszukujemy  nie  wybraną  dotąd  nutę  znajdującą  się  w 
nagłówku kolumny zawierającej najmniejszą możliwą liczbę w tym wierszu. Zapisujemy tą nutę w trzeciej 
ćwiartce patternu. Identycznie prowadzimy dalsze iteracje zacieśniając gęstość nut.

 2.3.10.3.2 WARIANT DWÓCH PUNKTÓW ODNIESIENIA
Wariant dwóch punktów odniesienia wykonuje się podobnie jak wariant z jednym punktem odniesienia, 
lecz za każdym razem wyszukuje się nutę, która ma najmniejszy możliwy iloczyn wartości współbrzmienia 
interwału z nutą poprzednią i następną odczytany z tabeli.

 2.3.10.4 METODA ALIKWOTOWA
Aby  stworzyć  melodię  alikwotową  należy  zagrać  krotką,  konsonansową  zagrywkę.  Następnie  należy 
odegrać  w  szeregu  w  jej  podstawowym  rejestrze  melodie  grane  przez  kolejne  alikwoty  tej  zagrywki  -  
alikwoty  w  kolejnych,  wązkich  zakresach  spektrum  odgrywaja  bardzo  ciekawe  melodyjki  –  wariacje 
zagrywki podstawowej.

 2.3.10.5 METODA KRYSTALICZNA
Ustala się tonację, w której będzie się grać. Następnie odrzuca się tony, które z innymi tworzą sekundy małe  
lub trytony. Jako wariant można odrzucić tylko te, które tworzą trytony albo tylko te które tworzą sekundy 
małe. Opcjonalnie można zostawić tylko te tony, które tworzą z innymi sekundę małą lub tryton. Krok ten 
polega na utworzeniu grupy tonów o wybranym przedziale jakości współbrzmienia. W obrębie utworzonej 
grupy wyciąga się wszystkie możliwe wariacje każdych dwóch tonów i przydziela się je do oddzielnych 
grup jakościowych.  Sortuje się  grupy jakością.  Np.:  7,  5,  4,  3,  2,  1.  Następnie generuje się  przebieg nut 
zestawiając wywariowane pary przy przechodzeniu z grupy do sąsiedniej grupy. Pary zestawia się tonem 
zaczynającym  grę  z  tonem,  na  którym  skończyła  poprzednia  para,  bez  powtórzenia  się  tonu  raz  jako 
kończącego i drugi raz jako zaczynającego. Każda para może zagrać tylko raz. Gdy uzyska się przebieg 
wykorzystując wszystkie interwały w grupach, stosuje się postoje na nutach, rozpoczynając od wybranej 
nuty  przebiegu,  zachowując  stopniowanie  jakości  interwałów  kolejnych  postojów.  Uzyskuje  się  w  ten 
sposób gradację ruchu nut i gradację nut harmonicznych z jednoczesnym zachowaniem gradacji długości 
wszystkich interwałów w przebiegu.  Taką melodię można harmonizować przez basso continuo i  dodać 
drugi głos też przez basso continuo. Równie dobrze można zharmonizować same nuty harmoniczne (te, na 
których wykonano postoje), ustawiając akordy z zachowaniem nut harmonicznych w pierwszym, trzecim, 
lub  drugim  głosie  akordu  i  zmieniając  dwa  lub  jeden  ton  akordu,  przy  przechodzeniu  z  jednego  do 
drugiego. Całość ustawia się w segmenty dodając powtórki sekcji.

- 81 -



2.4. METODY HYBRYDOWE

Oczywiście wszystkie te metody można połączyć i tworzyć w ten sposób melodie hybrydowe.

2.5. UROZMAICENIA MELODII

2.5.1. WARIACJA KWINTOWA

Wzruszającą  techniką  sprawiającą  wrażenie  upragnionej  zmiany  po  kilku  powtórzeniach  tego  samego 
zdażenia jest wariacja kwintowa. Wariację kwintowa tworzy się w najbardziej konsonansowych miejscach 
rekurencyjnego rozładu patternu melodii - w połowie, ćwiartkach jeżeli melodia jest długa to w ósemkach.  
Buduje się  ją przenosząc jedną z kadencji  o kwintę w górę lub w dół.  Pozostałe tony za wariacją mogą 
przenieść się  o kwintę razem z nią,  mogą być ułożone od nowa lub mogą się  nie zmienić.  Mogą także  
przenieść się o kwintę i zostać częściowo skomponowane od nowa w miejscach w których wypadają poza 
tonację  z  powodu  przeniesienia  o  kwintę.  W  drugiej  powtórce  tematu  zmieniać  można  ostatnią  lub 
przedostatnią nutę zagrania.

2.5.2. WARIACJA KIERUNKU

Podobnie do wariacji kwintowej można stosować wariację tonu z zachowaniem interwału. Gdy dana jest 
melodia według drogi interwałów jej kadencji wariację wykonuje się zmieniając kadencję w połowie melodii  
na kadencję o takim samym jej interwale lecz odwrotnym kierunku. Kiedy była to kadencja w dół gra się  
kadencję w górę i odwrotnie. Resztę drogi gra się licząc interwały od nowo postawionej kadencji zachowując 
drogę  napięcia  interwałów  kadencji  taką  jaka  była  w  melodii  przed  wariacją.  Jeżeli  nie  da  się  zagrać 
dokładnie tego samego interwału w przeciwnym kierunku to gra się interwał w przeciwnym kierunku o 
podobnym napięciu.

2.5.3. PRZEDŁUŻENIE OSTATNIEGO TONU MELODII

Ostatni  ton melodii  może zostać przedłużony cztero krotnie i  scharmonizowany najpierw prymą potem 
kwintą na końcu tercją i znowu prymą. Takie rozwiązanie stosuje się wyłącznie gdy harmonizuje się pryma i  
kwintą. Nie brzmi dobrze w harmonizacjach tercją i kwintą.
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2.5.4. MECHANIZM REFRENU

Jeden ton jest umocowany na stałe. Nie gra się go. Ten ton harmonizują trzy akordy kolejno prymą, kwintą i 
tercją ze swoich głosów. Po każdym z akordów układa się solówka składająca się  z trzech nut granych 
kolejno na każdym akordzie odpowiednio pryma na prymie, kwinta na prymie, tercja na prymie, pryma na 
kwincie, kwinta na kwincie i terca na kwincie oraz pryma na tercji, kwinta na tercji i tercja na tercji.

Innym mechanizmem może być zwykłe granie koła kwintowego i kolejno prymy, kwinty i tercji każdego 
następnego akordu po jednej kadencji na akord.

2.5.5. DRUGI MECHANIZM REFRENU

Ustawia się akordy według któregoś ze sposobów podanego w podręczniku lub w sposób wolny. Następnie 
ustawia się melodię grającą po akordach według zasady:

– melodia gra prymę akordu na akordzie prymy
– melodia gra kwinte akoru na akordzie kwinty
– melodia gra tercję akoru na akordzie tercji

funkcja akordu (akord prymy, kwinty i tercji) jest )ustalana względem poprzedniego – akord jest akordem 
prymy gdy jego pierwszy głos znajduje się na prymie poprzedniego, kwinty gdy na kwincie i tercji gdy na  
tercji akordu lub względem pierwszego akordu podobnie.

2.5.6. WARIANCJA MELODII

Aby stworzyć drugi wariant istniejącej melodii należy jedną z jej kadencji przenieść o kwintę, pozostałe jej 
tony za kadencją kontynuować od kadencji i jeszcze raz wykonać harmonizację takiej melodii akordami.

2.5.7. MELODIE DWUGŁOSOWE PARALELNE - KONTRAPUNKT

Gdy mamy melodię można do niej skomponować drugi głos na zasadzie odgrywania inerwału względem 
melodii do której dogrywamy drugi głos takiego w jakiej kadencji znajduje się punkt melodii. Czyli kolejno 
gdy mamy tony C, F, A, A# tworzą się kadencje C-F – kwarta o napięciu konsonansowym, tercja F-A o 
średnio  dysonansowym  napięciu  i  sekunda  A-A#  o  napięciu  dysonansowym.  W  takim  przykładzie 
dogrywamy do tej melodii drugi głos F-, C, C+, G, w którym kolejne tony tworzą interwały kolejno kwinty,  
kwarty,  tercji  i  tercji,  czyli  podobne  jak  interwały  kadencji  w  pierwszej  melodii.  Tworzy  to  zgodność 
napięcia interwału dwudźwięku melodii dwugłosowej z napięciem interwału następstwa tonów pierwszej 
melodii. Przykład można przeanalizowac słuchając tematu 'To Wake Up A Cloud'.

2.5.8. WSTAWKI DRUGIEGO GŁOSU

Wstawki  drugiego  głosu  to  melodie  w  kadencjach  solówki  grane  przez  drugi  instrument  w  tle.  Są  to 
obiegniki akordów.
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2.5.9. PASAŻE

Pasaże to szybkie przebiegi po akordach poprzez wszystkie głosy akordu rozwinięte na wszystkie oktawy w 
zakresie  słyszalnym.  Pasaże  tworzą  różne  przebiegi  sinusoidalne,  trójkątne  i  liniowe.  Powstają  też 
zawirowania  w  trakcie  przebiegu  gdy  pasaż  obiega  jedną  oktawę  w  obie  strony  kilka  razy  w  trakcie 
przebiegu przez całość klawiatury.

2.5.10. DOKAŃCZANIE DRUGIM GŁOSEM

Gdy melodia nie konczy sie  poczatkowym tonem mozna dograc końcówkę drugim glosem interwalami 
sekundy i dopasowac w tym fragmencie akordy do drugiego glosu.

2.5.11. FILTROWANIE INTERWAŁOWE

Manualne filtrowanie interwałowe polega na transponowaniu interwałów o oktawę w dół lub góre lub 
pomijanie  (kasowanie)  albo  zastepowanie  pożądanymi  tak  aby  wszystkie  tony  melodii,  progresji  i 
basuznalazly sie w grupie interwalow o okreslonym napieciu np. średnie 3,4,8,9,10 albo łagodne 7,5,4 lub 
dysonansowe 2,1 - po ułożeniu melodii i akompaniamentu manipuluje sie interwalami tak aby istnialy tylko 
interwaly  wybranej  grupy  jakosci  -  interwaly  licza  sie  jako  wzajemne  polozenie  wszystkich  tonow 
udezanych w danym momencie i w poprzedniej pozycji – jako interwały współbrzmienia i progresji.

2.5.12. NEGATYWNA HARMONIA

Negatywną harmonię  tworzy się  przez odwrócenie  nut  do  góry nogami  flipem.  Przy  flipie  ustawiamy 
odwroconą melodię pierwszym tonem na pierwszym tonie melodii przed odwroceniem i transponujemy 
tony zgodnie z krzyzykami lub bemolami tonacji oryginalnej, tak aby tonacja melodii po odwróceniu była 
taka sama jak oryginalna.
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3. HARMONIA  

3.1.1. PROGRESJA AKORDÓW

Progresja  to  strukturalny  łańcuch  akordów.  Kluczem  do  ułożenia  dobrej  progresji  akordów  i 
harmonizowania melodii są następujące czynniki wpływające na konsonans i dysonans następstwa dwóch 
akordów:

– ilość wspólnych tonów między grającym akordem i akordem poprzednim
– w jaki głos nowego akordu przechodzi pryma, tercja i oktawa poprzedniego akordu

- głosy urywają się bez kontynuacji
- kwinta przechodzi w prymę
- kwinta w tercję a tercja w prymę
- pryma w tercję a tercja w kwintę
- pryma w kwintę
- wszystkie głosy się dublują

– ile tonów nowego akordu znajduje się w tonacji
– w którym głosie nowego akordu znajduje się ton harmonizowanej melodii

- w prymie
- w kwincie
- w tercji

– współbrzmienie tonów akordu
- akord zwiększony
- akord zmniejszony
- akord minorowy
- akord durowy

Aby progresja wypadła dobrze należy znaleźć optymalne wartości wszystkich czynników. Źle wypadają 
progresje które mają to optimum zaniedbane na kożyść tylko jednego czynnika, choć jeśli zaniedbywać to na 
kożyść ilości wspólnych tonów akordu z poprzednim akordem.
Wśród akordów tak jak w grupie pracowników: tony grają-pracują i kryją te które się opierdalają - stoją w 
miejscu - tony łączące sąsiadujące akordy.
Zazwyczaj po akordzie konsonansowym następuje sukcesja konsonansowa, czyli akord mający jeden lub 
kilka wspólnych tonów z tym jeszcze granym, lecz po akordzie dysonansowym następuje dysonansowa 
sukcesja  akordu  konsonansowego,  czyli  akord  konsonansowy  nie  mający  wspólnych  tonów  z 
dysonansowym,  lub  należący  do  innej  tonacji,  czyli  stanowiący  dysonans,  gdyż  umownie  akord 
dysonansowy brzmi "ostrzegawczo" przed czymś "nowym".
Progresję można wykonać ze słuchu, choć jest to trudne. Na podstawie wykonanych progresji można ułożyć 
tabelę  następstw  określającą  następujący  akord  dla  każdej  z  sytuacji  określonej  przez  grany  akord  i 
następujący po nim ton harmonizowanej melodii. Łańcuch automatycznie wykonywanej progresji można 
zrealizować  algorytmicznie  za  pomocą  automatu  Moore'a  lub  Mealy'ego.  Wykonanie  harmonizowania 
krótszych melodii  dobrze sprawdzić  i  ocenić na słuch.  Czynnikiem który daje  się  od razu zauważyć w 
przypadku źle wykonanych progresji jest ilość tonów wspólnych akordu z poprzednim akordem. Na słuch 
udaje się wychwycić które akordy mogą mieć ton wspólny z poprzednikiem a zostały zaniedbane.
W celu ułożenia tabeli automatu progresji można analizować uznane dzieła muzyki klasycznej pod kątem 
histogramu częstości występowania następstw akordów.
W dziedzinie harmonizowania melodii można wyróżnić progresjię w tonacji, progresję w skali i progresję  
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nierównomiornie temperowaną.
Progresja  w  skali  to  progresja  w  której  zaniedbujemy  ilość  tonów  należących  do  tonacji  na  kożyść 
współbrzmienia tonów akordu i używamy wszystkich dwunastu tonów.
Progresja  nierównomiernie  temperowana  używa wielu  różnych akordów zbudowanych z  trzech  tonów 
znajdujących  się  względem siebie  w interwałach  nierównomiernie  temperowanych.  Tony wchodzące  w 
skład akordów nałożone są prążkami harmonicznymi na siebie.  Do określenia akordu używa się trzech 
ułamków określających proporcje częstotliwości tonów podstawowych każdego z tonów lub trzech liczb 
określających proporcje ich częstotliwości (mianowniki ułamków sprowadzonych do wspólnego licznika) 
lub proporcje długości ich fal (liczniki ułamków sprowadzonych do wspólnego mianownika). Ze wszystkich 
możliwości układa się tabelę łączącą każdego z każdym i określa się zmianę dysonansu współbrzmienia 
tonów akordu. Przejście od akordu do akordu wykonuje się między akordami mającymi dwie lub jedną 
wspólną wartość liczby określającej proporcję długości fal.
Progresję wykonuje się niezależnie od barwy dźwięku. Większość dźwięków można uprościć przebiegiem 
piły. Dźwięki które mają tylko składowe nieparzyste brzmią jak dźwięki z parzystymi składowymi gdy gra 
się nimi akordy.
Skrótowo, wykonując progresję  odrzuca się  akordy dysonansowe ustawia się  ostatni  akord progresji  na 
ostatniej nucie melodii tak aby nuta ta znalazła się w pierwszym głosie akordu i następnie podąża się wspak 
co nutę melodii od końca do początku dostawiając na każdej nucie akord zawierający ją w kwincie lub w 
prymie  zależnie  od  tego  w  którym  przypadku  dostawiony  akord  ma  ton  wspólny  z  następnikiem 
ustawionym  w  poprzednim  kroku.  Jeśli  żaden  z  dwóch  akordów  nie  ma  tonu  wspólnego  można 
zaryzykować postawienie akordu który ma nutę w tercji i ocenić na słuch czy takie ustawienie brzmi dobrze.  
Zależy  to  od  tego  jak  długo  nuta  pozostaje  w  tercji  i  czy  grana  jest  ciemną  czy  jasną  barwą.  Jeśli 
współbrzmienie akordu jest akceptowalne to podąża się dalej. Jeżeli jest nieakceptowalne - ustawia się akord 
z  prymą  lub  z  kwintą,  mimo  że  nie  mają  z  następnikiem  wspólnego  tonu.  Podobnie,  jeżeli  żaden  z  
konsonansowych akordów nie ma wspólnego tonu z następnikiem ustawia się akord mający nutę w prymie 
lub w kwincie mimo że nie posiada on wspólnych tonów z akordem następnym. Jeżeli założy się istnienie  
akordów dysonansowych w progresji to oczywiście można się nimi posłużyć wybierając im odpowiednie 
miejsca, np. na końcu melodii przed refrenem lub powtórką. Miejsce to powinno brzmieć jak zaplanowane i  
być odrazu rozpoznawalne, wręcz wyczuwalne z kontekstu utworu. Na pewno dysonansowe akordy nie 
powinny być wstawiane incydentalnie w trakcie trwania progresji.
Jeżeli  solówka  znajduje  się  dwie  oktawy  nad  akordami,  to  konsonansowym  głosem  akordu  jest  także 
sekunda  akordu  znajdująca  się  19  półtonów  nad  kwintą  akordu.  Na  tym  głosie  także  może  wypaść 
konsonansowa kadencja.
Zazwyczaj co druga nutę da się zharmonizowac akordem o wybranym glosie.
Przy układaniu łańcucha akordów w tonacji  C-DUR posłużyć się  można tabelką przejść  zachowujących 
wymienione wyżej optimum dysonansów i konsonansów:

Table 3.1: Tablica progresji akordów tonacji C-DUR

c d e f g a h
CEG CEG GBD EGB FAC CEG/GBD ACE EGB
DFA FAC DFA ACE FAC GBD DFA/ACE GBD/BDF
EGB CEG GBD EGB FAC GBD ACE EGB
FAC FAC/CEG DFA ACE FAC CEG ACE GBD

GBD CEG GBD/DFA EGB FAC/DFA GBD DFA GBD
ACE CEG DFA ACE/EGB FAC CEG ACE EGB
BDF CEG BDF CEG BDF/FAC CEG FAC BDF

Podobną tabelkę można ułożyć dla tonacji molowych. Dla C-MOL harmonicznego:
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Table 3.2: Tablica progresji akordów tonacji C minor harmonicznej

c d d# f g g# b
CD#G CD#G GBD G#CD# FG#C GBD/CD#G G#CD# GBD
DFG# CD#G DFG# CD#G FG#C GBD DFG#/G#BD# G#BD#
D#GB CD#G# GBD D#GB FG#C CD#G G#CD# D#GB
FG#C FG#C/CD#G GBD G#CD# FG#C CD#G G#CD# G#BD#
GBD CD#G GBD G#BD# FG#C GBD G#BD# GBD

G#BD# G#CD# GBD G#BD# FG#C GBD G#BD# G#BD#
G#CD# CD#G GBD G#CD# FG#C CD#G G#CD# G#BD#

BDF CD#G BDF CD#G BDF CD#G G#BD# BDF

I dla C-MOL melodycznego:

Table 3.3: Tablica progresji akordów tonacji C minor melodycznej

c d d# f g a b
CD#G CD#G GBD CD#G FAC GBD FAC GBD
DFA FAC DFA CD#G FAC GBD ACE GBD

D#GB CD#G GBD D#GB FAC CD#G DFA D#GB
FAC CD#G DFA CD#G FAC CD#G ACE BDF

GBD CD#G DFA CD#G DFA GBD DFA GBD
ACD# CD#G GBD ACD# BDF GBD ACD# GBD

BDF CD#G BDF CD#G BDF CD#G ACD# BDF

Powyższe tabelki dodają akordy do solówki przydzielając prymie i kwincie najwyższy priorytet. Podobne 
można stworzyć dla melodii  harmonizowanych tercją,  które  przy rozszerzeniu alikwotów przez unison 
tworzą uroczysty i łagodny nastrój bez napięcia głosu akordu, które znika przez rozszerzenie alikwotów 
unisonem właśnie.
Łańcuch  akordów  w  dowolnej  tonacji  można  ułożyć  przeprowadzając  analizę  harmoniczną  tonacji. 
Wykonuje się ją ustawiając wszystkie tony tonacji jednen nad drugim w jednym kroku sekwencera raz w 
jednej i drugi raz w wyższej oktawie. Następnie, na próbę transponuje się te tony w dół ustawiając każdy 
wyższy ton w miejscu nuty c porównując ze znanymi tonacjami. Jeżeli tony pokrywają się z tonacjami dla 
których ułożone są tabelki to kożysta się  z tabelki.  Jeśli  nie -  transponuje się tony dalej  w dół.  Jeśli  dla  
żadnego tonu tonacja nie jest żadną znaną skalą to znaczy że mamy doczynienia z oryginalną skalą, którą  
należy przeanalizować. Na każdym z tonów skali w niższej oktawie ustawia się wszystkie możliwe akordy 
(czasem wypada więcej niż jeden akord na jednym tonie), kasuje się akordy dysonansowe. Następnie bierze 
się pierwszy akord na stronę i wyszukuje wśród innych akordów skali akordu, który ma z nim dwa tony 
wspólne. Potem przeszukuje się jeszcze raz akordy wyszukując akord, który ma dwa akordy wspólne z 
dodanym przed chwilą, a który jeszcze nie występuje w tworzonym ciągu. Ciąg akordów urywa się gdy z 
braku innych możliwości trafia się jeszcze raz na akord, który ustawiło się na początku lub na akord, który  
nie  ma akordów mających z  nim dwóch tony wspólnych wśród akordów tonacji.  Gdy stworzy się  już 
wyczerpujący ciąg akordów mających dwa tony wspólne,  bierze się  następny akord z tonacji,  który nie 
został  jeszcze  uwzględniony  w  poprzednio  stworzonych  ciągach  na  stronę  i  przeprowadza  się  to 
szeregowanie jeszcze raz dla niego jako akordu początkowego. Gdy stworzy się ciągi dla wszystkich tonów 
w skali, całość zagadnienia przeprowadza się jeszcze dwa razy - raz dla jednego tonu wspólnego i raz dla  
braku  tonów  wspólnych.  Z  tak  przygotowanych  progresji  tworzy  się  ustawiane  progresje  akordów  w 
utworze  i  wśród  tych  łańcuchów  wyszukuje  się  następników  akordów  przy  zadanym  akordzie,  nucie 
następującej  po  nim i  ilości  wspólnych  tonów.  Gdy mamy gotową progresję  akordów  dopasowaną  do 
melodii można ułożyć progresję chorusa używając kół kwintowych lub tercjowych (rozdział 1.2.46 - KOŁA
KWINTOWE I  TERCJOWE, na stronie  41)  albo  metodą  Sinan-Jindo (rozdział  3.1.33 -  REKURENCYJNE
PROGRESJE AKORDÓW METODĄ SINAN-JINDO, na stornie 102) i zasekwencjonowac go za melodią. W 
tym  samym  momencie  workflow  możemy  alternatywnie  zamiast  sekwencjonowania  chorusa 
zasekwencjonować najpierw bas – rozdział 4.1.67 - SEKWENCJONOWANIE BASU, na stronie 125.
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3.1.2. ŁĄCZNIKI

Między dwa akordy zawsze można wstawić łącznik. Łącznik obowiązkowo stosuje się między akordami nie 
mającymi wspólnych tonów.  W innych przypadkach stosowanie  łącznika jest  sposobem na zwiększenie 
długości trwania akordowych pasaży.

Łączniki dla tonacji C-DUR:

Table 3.4: Łączniki tonacji C-DUR

CEG DFA EGB FAC GBD ACE BDF
CEG CEG GBD CEG ACE EGB CEG FAC
DFA GBD DFA ACE DFA DFA FAC DFA
EGB EGB ACE EGB CEG EGB CEG GBD
FAC ACE FAC FAC FAC CEG FAC FAC
GBD EGB GBD GBD CEG GBD DFA GBD
ACE CEG FAC ACE ACE DFA ACE FAC
BDF FAC DFA GBD DFA GBD EGB BDF

Łączniki dla tonacji C minor harmonicznej:

Table 3.5: Łączniki tonacji C minor harmonicznej

CD#G DFG# D#GB FG#C GBD G#BD# G#CD# BDF
CD#G CD#G GBD CD#G G#CD# CD#G CD#G CD#G FG#C
DFG# GBD DFG# GBD FG#C G#BD# FG#C FG#C DFG#
D#GB CD#G GBD D#GB CD#G GBD CD#G CD#G GBD
FG#C G#CD# FG#C CD#G FG#C CD#G CD#G FG#C FG#C
GBD GBD G#BD# GBD CD#G GBD GBD CD#G GBD

G#BD# G#BD# FG#C G#BD# CD#G GBD G#BD# G#BD# G#BD#
G#CD# G#CD# FG#C CD#G FG#C CD#G G#CD# G#CD# FG#C

BDF FG#C BDF GBD FG#C GBD G#BD# FG#C BDF

I dla C minor melodycznej:

Table 3.6: Łączniki tonacji C minor melodycznej

CD#G DFA D#GB FAC GBD ACD# BDF
CD#G CD#G GBD CD#G CD#G CD#G CD#G FAC
DFA GBD DFA GBD DFA DFA FAC DFA

D#GB CD#G GBD D#GB CD#G GBD CD#G GBD
FAC FAC FAC CD#G FAC CD#G FAC FAC
GBD GBD DFA GBD CD#G GBD DFA GBD
ACD# CD#G FAC CD#G FAC DFA ACD# FAC
BDF FAC DFA GBD FAC GBD FAC BDF

Gdy nie ma łącznika z tabeli i progesja się nie łączy, dopiero wtedy można zastosować akordy sus2/4, sle 
dopiero wtedy. Za zwyczaj takie łączenie progresji  i  akordów jest nieeleganckie i  o wiele lepiej  wyjdzie 
graniem akordu z tabeli.
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3.1.3. ŁĄCZENIE DWÓCH UTWORÓW AKORDAMI

Dwa utwory łączy się akordami stosując serię akordów-łączników mających jeden ton wspólny między sobą 
między ostatnim akordem pierwszego utworu i pierwszym nowego. Jeżeli tonacje są różne stosuje się w 
środku progresji  łączników akord zmieniający się z dur na mol lub z mol na dur aby zmienic półton w  
tonacji. Jeśli tonacje mają wiele różnych półtonów transponuje się drugi utwór aby zminimalizować ilość 
różnych tonów i stosując łączniki dur-mol i mol-dur transponuje się tony tonacji.

Przykład pierwszy. Pierwszy utwór kończy się akordem C-dur w tonacji C-dur a drugi zaczyna się od a-mol 
w tonacji C-dur. Wstawiamy między nie akordy G-dur i d-mol w sukcesji i gotowe.

Przykład drugi. Pierwszy utwór kończy się akordem C-dur w tonacji C-dur a drugi zaczyna się akordem G-
dur  w  tonacji  C-mol  melodyczny.  Stosujemy  modulację  dur-mol  umieszczając  w  sukcesji  po  ostatnim 
akordzie pierwszego utworu akord C-mol a po nim G-dur w nowej już tonacji C-melodic minor.

Przykład trzeci.  Pierwszy utwór jest w tonacji C-dur i kończy się akordem d-mol a drugi jest w tonacji C-
harmonic minor i zaczyna się akordem G-dur. Transponujemy drugi utwór o trzy półtony w dół do tonacji  
A-harmonic minor i stosujemy sukcesję łączników A-mol, E-mol i modulację w E-dur do tonacji A-harmonic 
minor.

3.1.4. KONWERSJA SKALI

Aby dokonać konwersji skali należy przenieść solówkę do nowej skali, pozmieniać półtony na najbliższe 
progresję akordów ułożyć od nowa a bas dopasować do nowych akordów.

3.1.5. GŁOSY SEKUNDY, KWARTY, SEKSTY I SEPTYMY

Są to tony inne niż głosy należące do akordu. Dodaje się je do akordu gdy niema on tonów wspólnych z  
następującym akordem. Niektóre z głosów akordu, te które nie były dodane, eliminuje się aby akord nie był 
zbyt  skomplikowany  harmonicznie.  Dodatkowy  głos  akordu  dodaje  się  tak  aby  połączył  on  akord  do 
którego dodaje się głos z następującym akordem.
Dodanie głosu wprowadza dysonans głosu spoza akordu i dysonans gęstości alikwotów.

3.1.6. PROGRESJA NIERÓWNOMIERNIE TEMPEROWANA

Akordy można także sekwencjonować metodą wspólnych prążków na spektrum. Oto tabela możliwych 
akordów nierównomiernie temperowanych dla możliwie niskiej liczby prążków – Tabela 19.1. (Strona 314)
Akordy w progresji dobiera się jeden za drugim, transponując je tak, aby wspólny prążek każdego z nich  
tworzył  jeden wspólny prążek  przez  całą  długość  progresji.  Jako  następnika wybiera  się  akord  mający 
przynajmniej jedną wspólną liczbę w długościasch fali i transponuje się go tak aby jego wspólny prążek 
interwałów  pokrył  się  z  prążkiem  akordu  bieżącego.  Numer  akordu  określa  jak  wysoko  od  tonu 
podstawowego prymy znajduje się wspólny prążek. Odległość liczona jest  w liczbie alikwotów. Akordy 
mogą nie mieć wspólnej liczby w długościach fali, lecz stanowić progresję gdy liczby długości fali stanowią 
wielokrotności w następstwie np. 20 i 10, 15 i 5 itp. Według tej zasady akord 18.1 może przejść w 6.1. bo  
wśród liczb 18 16 15 i 6  5  4 są trzy pary wielokrotności 18 i 6, 15 i 5, 16 i 4.
Tablica progresji jest zawarta w tabeli nr.19.2. (Strona 315)
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Przykład. 
Ułożymy  progresję  akordów  nierównomiernie  temperowanych  dobranych  na  zasadzie  jednego  tonu 
wspólnego. Posłużymy się w tym celu tablicami na stronie 314 i 315. Naszą podróż przez akordy zaczniemy 
od akordu 12.1. Jego następnikiem będzie akord wyszukany w tablicy 19.2 w obszarze 12.1 (blisko początku) 
w wierszu =-- (oznaczającym akordy spełniające warunek jednego tonu wspólnego i dwóch różnych). Na 
przykład może być to akord 15.1.  Na tej zasadzie wybieramy następne akordy tak długo aż napotkamy 
akord, który na tej samej zasadzie przechodzi spowrotem w 12.1 kiedy progresja jest dostatecznie długa. 
Powiedzmy że jest to seria:

➢ 12.1
➢ 15.1
➢ 18.2
➢ 20.1
➢ 21.2
➢ 24.1
➢ 24.5
➢ 28.1
➢ 30.2
➢ 30.6
➢ 12.1

Kożystając z tabeli 19.1 (Strona 314) wypisujemy odpowiadające tym akordom tony:
➢ 12.1 – 1, 4/3, 3/2
➢ 15.1 – 1, 5/4, 3/2
➢ 18.2 – 1, 6/5, 9/7
➢ 20.1 – 1, 5/4, 4/3
➢ 21.2 – 1, 7/5, 3/2
➢ 24.1 – 1, 8/7, 3/2
➢ 24.5 – 1, 6/5, 8/5
➢ 28.1 – 1, 7/6, 4/3
➢ 30.2 – 1, 10/7, 3/2
➢ 30.6 – 1, 6/5, 5/2
➢ 12.1 – 1, 4/3, 3/2

Następnie transponujemy każdą z trójek interwałów tak aby ich troisty prążek interferencyjny wypadał w 
miejscu prążka interferencyjnego pierwszego akordu 12.1. Pozycję prążka interferencyjnego określa numer 
akordu  przed  kropką.  Czyli  wystarczy  wymnożyć  każdą  z  trójek  akordów  przez  ułamek,  którego 
mianownik  zawiera  liczbę  przed  kropką  transponowanego  akordu a  licznik  przez  liczbę  przed  kropką 
akordu do którego transponujemy prążek, w tym przypadku 12:

➢ 12.1 – 1, 4/3, 3/2 - 12/12
➢ 15.1 – 1, 5/4, 3/2 - 12/15
➢ 18.2 – 1, 6/5, 9/7 - 12/18
➢ 20.1 – 1, 5/4, 4/3 - 12/20
➢ 21.2 – 1, 7/5, 3/2 - 12/21
➢ 24.1 – 1, 8/7, 3/2 - 12/24
➢ 24.5 – 1, 6/5, 8/5 - 12/24
➢ 28.1 – 1, 7/6, 4/3 - 12/28
➢ 30.2 – 1, 10/7, 3/2 - 12/30
➢ 30.6 – 1, 6/5, 5/2 - 12/30
➢ 12.1 – 1, 4/3, 3/2 – 12/12

Skracamy ułamki transpozycji:
➢ 12.1 – 1, 4/3, 3/2 - 1
➢ 15.1 – 1, 5/4, 3/2 - 4/5
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➢ 18.2 – 1, 6/5, 9/7 - 4/6
➢ 20.1 – 1, 5/4, 4/3 - 3/5
➢ 21.2 – 1, 7/5, 3/2 - 4/7
➢ 24.1 – 1, 8/7, 3/2 - 1/2
➢ 24.5 – 1, 6/5, 8/5 - 1/2
➢ 28.1 – 1, 7/6, 4/3 - 3/7
➢ 30.2 – 1, 10/7, 3/2 - 2/5
➢ 30.6 – 1, 6/5, 5/2 - 2/5
➢ 12.1 – 1, 4/3, 3/2 – 1

I transponujemy interwały, wymnażając trójki ich ułamków przez ułamek transpozycji po myślniku:
➢ 1, 4/3, 3/2 
➢ 4/5, 1, 6/5
➢ 4/6, 4/5, 6/7
➢ 3/5, 3/4, 4/5
➢ 4/7, 4/5, 6/7
➢ 1/2, 4/7, 3/4
➢ 1/2, 3/5, 4/5
➢ 3/7, 1/2, 4/7
➢ 2/5, 4/7, 3/5
➢ 2/5, 12/25, 1
➢ 1, 4/3, 3/2

Następnie sprowadzamy wszystkie ułamki do wspólnego mianownika.
4200/4200 5600/4200 6300/4200
3360/4200 4200/4200 5040/4200
2800/4200 3360/4200 3600/4200
2520/4200 3150/4200 3360/4200
2400/4200 3360/4200 3600/4200
2100/4200 2400/4200 3150/4200
2100/4200 2520/4200 3360/4200
1800/4200 2100/4200 2400/4200
1680/4200 2400/4200 2520/4200
1680/4200 2016/4200 4200/4200
4200/4200 5600/4200 6300/4200

Po zaniedbaniu mianownika i podzieleniu przez np. 10, otrzymujemy wartości oscylacji kolejnych akordów 
w hercach:
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420.0 Hz 560.0 Hz 630.0 Hz
336.0 Hz 420.0 Hz 504.0 Hz
280.0 Hz 336.0 Hz 360.0 Hz
252.0 Hz 315.0 Hz 336.0 Hz
240.0 Hz 336.0 Hz 360.0 Hz
210.0 Hz 240.0 Hz 315.0 Hz
210.0 Hz 252.0 Hz 336.0 Hz
180.0 Hz 210.0 Hz 240.0 Hz
168.0 Hz 240.0 Hz 252.0 Hz
168.0 Hz 201.6 Hz 420.0 Hz
420.0 Hz 560.0 Hz 630.0 Hz

W  progresji  nierównomiernej  nie  występuje  dysonans  wibracji  bliskich  alikwotów  ani  dysonans  tercji  
akordu. Występuje wyłącznie dysonans szerokiego i konsonans wązkiego powtarzalnego wzoru prążków 
na  spektrum,  który  odpowiada  odległości  wspólnego prążka interferencyjnego  od  pierwszego alikwotu 
najniższego głosu akordu. Szerokość prążka można także mierzyć od częstotliwości zerowej.

3.1.7. OCENA DYSONANSU INTERWAŁÓW

Dysonans współbrzmienia dwóch tonów można zmierzyć przez analizę ich sonogramu. Odległość od tonu 
podstawowego  niższego  z  nich  do  pierwszego  alikwotu  wspólnego  między  dwoma  tonami  jest 
wyznacznikiem dysonansu interwału  między tonami.  Oto  tabelaryczne  zestawienie  wartości  dysonansu 
współbrzmienia dla wszystkich interwałów w skali dwóch oktaw dla dźwięków o przebiegu piłokształtnym 
i prostokątnym:
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Table 3.7: Miara dysonansu interwałów

ODLEGŁOŚĆ W PÓŁTONACH
WZGLĘDNA MIARA DYSONANSU

n 2n-1

0 512 512
1 9500 18300

2 4750 19660

3 3000 6800

4 2750 10000

5 2000 >20000

6 9000 >20000

7 1500 >20000

8 4000 14300

9 2750 2750
10 3750 12000

11 9000 9000

12 1024 >20000

13 10000 8000

14 4700 >20000

15 6300 3750

16 2600 >20000

17 4200 >20000

18 9000 >20000

19 1500 1600
20 10000 >20000

21 5200 >20000

22 13000 12000

23 8000 10000

24 2048 >20000

Daje  się  zauważyć,  że  przebiegi  prostokątne grające  inne  interwały  niż  tercja  mała  i  seksta  nie  brzmią 
dobrze. Ogółem interwały tworzą kilka grup podobnych elementów ze względu na ilość półtonów jak i  
brzmienie, które stosować można przy kompozycji melodii:

Table 3.8: Grupy interwałów

Napięcie Interwał
dysonans 2, 1

niewielki dysonans 3, 4, 10, 9, 8
konsonans z niewielkim napięciem 5

konsonans 7
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Interwały zbyt dysonansowe i zbyt odległe zostały pominięte.

Table 3.9: Tablica par tonów o dysonansach 9500-9000

Table 3.10: Tablica par tonów o dysonansach 4750-3750

Table 3.11: Tablica par tonów o dysonansach 3000-2750
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3000 2750
C D# A- E G#- A D#-

C# E A#- F A- A# E-
D F B- F# A#- B F-

D# F# C G B- C+ F#-
E G C# G# C C#+ G-
F G# D A C# D+ G#-

F# A D# A# D D#+ A-
G A# E B D# E+ A#-

G# B F C+ E F+ B-
A C+ F# C#+ F F#+ C

A# C#+ G D+ F# G+ C#
B D+ G# D#+ G G#+ D

4750 4000 3750
C D A#- G# E- A# D-

C# D# B- A F- B D#-
D E C A# F#- C+ E-

D# F C# B G- C#+ F-
E F# D C+ G#- D+ F#-
F G D# C#+ A- D#+ G-

F# G# E D+ A#- E+ G#-
G A F D#+ B- F+ A-

G# A# F# E+ C F#+ A#-
A B G F+ C# G+ B-

A# C+ G# F#+ D G#+ C
B C#+ A G+ D# A+ C#

9500 9000
C C# B- F# F#- B C#-

C# D C G G- C+ D-
D D# C# G# G#- C#+ D#-

D# E D A A- D+ E-
E F D# A# A#- D#+ F-
F F# E B B- E+ F#-

F# G F C+ C F+ G-
G G# F# C#+ C# F#+ G#-

G# A G D+ D G+ A-
A A# G# D#+ D# G#+ A#-

A# B A E+ E A+ B-
B C A# F+ F A#+ C



Table 3.12: Tablica par tonów o dysonansach 2000-1024

Gdy  układa  się  tony  zachowując  określony  dysonans  między  każdymi  dwoma  z  nich,  łatwo  daje  się 
zauważyć  problem  sprzężenia  odległości  między  dwoma  tonami  a  współbrzmieniem  ich  interwału. 
Niemożliwe  jest  zmienienie  odległości  między  dwoma tonami  bez  jednoczesnego  zmieniania  interwału 
współbrzmienia  i  odwrotnie  chcąc zmienić  interwał  współbrzmienia  zmieniamy odległość  między nimi. 
Dalej,  równomiernym,  np.  co  półton  zmianom  odległości  odpowiada  chaotyczna  zmiana  dysonansu 
współbrzmienia  i  równomiernym  zmianom  dysonansu  współbrzmienia  odpowiada  chaotyczna  zmiana 
odległości między dwoma tonami.

Problem ten ma rozwiązanie. Spośród wszystkich możliwych odległości między dwoma tonami wybieramy 
do szeregu tylko te, które ustawione kolejno tworzą sobą jednoczesną, monotoniczną zmianę dysonansu 
współbrzmienia gdy zmienia się odległość między ich składowymi tonami przy przechodzeniu z jednego do 
drugiego  dwudźwięku  w  szeregu.  I  tak  na  przykład  -  gdy  spośród  wszystkich  interwałów  (Rys.  48), 
wyodrębnimy tylko zmiany o 12, 7, 5, 4, 3, 2 i 1 półton, to uzyskamy wzrost dysonansu współbrzmienia  
każdego interwału przy malejącej odległości miedzy tonami. Kolejno będzie to: 1024, 1500, 2000, 2750, 3000,  
4750 i 9500. Jaka z tego kożyść? Kożyść z tego taka że ten szereg interwałów tworzy ciąg z którego można  
wybierać interwały do zbudowania ciągu nut tworzących melodię. Interwały te będą miały taką cechę, że 
jednoczesna  zmiana  wysokości  nuty  powodować  będzie  zmianę  dysonansu współbrzmienia  tak,  że  nie 
będzie  zachodził  przypadek  gdy  równomierna  zmiana  wysokości  tonów  powoduje  chaotyczne  zmiany 
dysonansu współbrzmienia i odwrotnie. Innym przykładem takiego szeregu interwałów może być 12, 9, 8, 6, 
1 lub 7, 9, 10, 11 lub 5, 9, 10, 11 lub 4, 9, 10, 11. Komponując melodie używajac tylko interwałów z wybranego 
z tych ciagów zmienia się konsonans i dysonans odległości tonów i współbrzmienia interwałów w sposob 
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Illustration 48: Dysonans współbrzmienia w funkcji 
interwału

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2000 1500 1024
C F G- G F- C+ C-

C# F# G#- G# F#- C#+ C#-
D G A- A G- D+ D-

D# G# A#- A# G#- D#+ D#-
E A B- B A- E+ E-
F A# C C+ A#- F+ F-

F# B C# C#+ B- F#+ F#-
G C+ D D+ C G+ G-

G# C#+ D# D#+ C# G#+ G#-
A D+ E E+ D A+ A-

A# D#+ F F+ D# A#+ A#-
B E+ F# F#+ E B+ B-



upożądkowany, proporcjonalny (jednoczesny) lub odwrotny zależnie od ciagu. Używanie innych iterwałów 
powoduje  intencyjną  zmianę  wysokości  tonów lecz  chaotyczną  zmianę  współbrzmienia  interwalów lub 
odwrotnie  -  okresloną  zmianę  współbrzmienia  lecz  chaotyczną  zmianę  odległości  między  interwałami. 
Ponieważ  interwał  oktawy jest  zbyt  odległy  nie  stosuje  się  go,  nie  stosuje  się  także  interwału  jednego 
półtonu  jako  że  nie  wnosi  on  nic  nowego  po  interwale  2ch  półtonów.  W  efekcie  otrzymujemy  ciąg  
interwałów 7, 5, 4, 3, 2. Ciąg ten służy jako skala do układania kadencji. Kadencje układać należy w sposób 
gładki, tj. pomijając najwyżej jeden z interwałów przy ruchu w górę lub w dół skali. Starać się też należy 
wykożystać całą tą skalę.

Napięcia interwału między tonami różnych tonacji podano na stronie 340.

Zagadnieniem toważyszącym pojęciu interwału jest pojawianie się, zanikanie lub kontynuacja alikwotów 
przy  zmianie  z  interwału  na  interwał.  Rozdzielić  tu  należy  interwały  w  górę  i  w  dół.  Każdy  z  tak  
rozdzielonych interwałów ma procentową zawartość interwałów które są kontynuowane, rozpoczynane lub 
które zanikają. I tak oto:

Table 3.13: Rodzaje alikwotów w interwałach

Interwał zanikające alikwoty  
[%]

pojawiające się alikwoty  
[%]

alikwoty kontynuowane 
[%]

+12 50 0 50
+11 63,6 31,8 4,5
+10 60 30 10
+9 57,1 28,6 14,3
+8 58,3 33,3 8,3
+7 50 25 25
+6 54,5 36,4 9
+5 50 33,3 16,6
+4 50 37,5 12,5
+3 50 40 10
+2 50 43,7 6,2
+1 50 46,2 3,8
0 0 0 100
-1 46,2 50 3,8
-2 43,7 50 6,2
-3 40 50 10
-4 37,5 50 12,5
-5 33,3 50 16,6
-6 36,4 54,5 9
-7 25 50 25
-8 33,3 58,3 8,3
-9 28,6 57,1 14,3
-10 30 60 10
-11 31,8 63,6 4,5
-12 0 50 50

W kolumnie kontynuujących alikwotów widzimy wartość napięcia interwału w innej  skali.  Jest  to skala 
zanegowana  i  nieliniowa.  Kolumna  dobrze  jednak  separuje  interwały  na  dysonansowe  z  mniejszą 
procentową zawartością kontynuujących alikwotów i  konsonansowe z tą zawartością większą.  Kolumna 
pojawiających  się  alikwotów  określa  swoimi  wartościami  jak  duże  jest  napięcie  nowości  w  każdym  z 
alikwotów.

- 96 -



3.1.8. OCENA DYSONANSU PRZEWROTÓW

Przewracanie akordów powoduje że grane są różne interwały zależnie od przewrotu. Granie interwałów 
powoduje powstanie napięcia interwałów zależnego od przewrotu. I tak:

Table 3.14: Ocena napięcia przewrotów akordów

przewrót interwał 1 interwał 2 interwał 3 napięcie 1 napięcie 2 napięcie 3 napięcie  
przewrotu

dur
135 4 3 7 2750 3000 1500
351 3 5 8 3000 2000 4000
513 5 4 9 2000 2750 2750 kons.

mol
135 3 4 7 3000 2750 1500
351 4 5 9 2750 2000 2750 kons.
513 5 3 8 2000 3000 4000

dim
135 3 3 6 3000 3000 9000
351 3 6 9 3000 9000 2750
513 6 3 9 9000 3000 2750

aug
135 4 4 8 2750 2750 4000
351 4 4 8 2750 2750 4000
513 4 4 8 2750 2750 4000

sus2
125 2 5 7 4750 2000 1500
251 5 5 10 2000 2000 3750 kons.
512 5 2 7 2000 4750 1500

sus4
145 5 2 7 2000 4750 1500
451 2 5 7 4750 2000 1500
514 5 5 10 2000 2000 3750 kons.

Wnioski są następujące:
– akord dur gramy z kwintą w dolnej oktawie
– akord mol gramy z prymą w górnej oktawie
– akord sus2 gramy z prymą w górnej oktawie
– akord sus4 gramy z kwintą w dolnej oktawie

3.1.9. HARMONICZNE WYPEŁNIENIA PAUZY

Gdy  solówka  robi  pauzę  można  ją  wypełnić  zdażeniem  granym  przez  akompaniament.  Może  to  być 
wyprzedzenie akordów lub zagranie akordu stawiającego ostatni ton solówki w dysonansowym kontekscie. 
Wyprzedzenie akordów stosuje się przez zagranie w trakcie pauzy akordu, który będzie udeżony razem z  
pierwszą nutą solówki po pauzie. Czyli na przykład gdy kończymy część solówki tonem A i akordem a-moll 
w tonacji c-dur a druga część solówki zaczyna się tonem D z akordem d-moll to można akord d-moll zagrać 
już w trakcie pauzy wysuwając zmianę akordu przed nutę powodującą tą zmianę. Innym wypełnieniem 
pauzy jest dodanie akordu tworzącego dysonans z ostatnim tonem solówki przed pauzą. Czyli gdy solówka 
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gra ton C z akordem c-dur i potem następuje pauza to można w pauzie, po akordzie c-dur zagrać akord g-
dur, który dwoma tonami B i D stworzy dysonansowe tło dla ostatniej przed pauzą nuty C a trzecim tonem 
– G połączy się z akordem c-dur. Wypełnienie to stosuje się  tylko dla tonów grających prymę i kwintę  
akordu. Jeśli solówka gra tercję to nastąpić musi po niej pryma lub kwinta a dopiero potem to wypełnienie.

3.1.10. HARMONIZACJA (ORGANUM)

Harmonizację można wykonać już w dziedzinie nut przez dodawanie wyższych głosów do każdej nuty. 
Technika  ta  nosi  inną  nazwę  –  organum  paralelne.  Polega  ono  na  tym,  że  ustawia  się  kolejny  głos 
równoległy z solówką o odpowiednią ilość tonów wyżej, tak aby głos równoległy grał po alikwotach głosu 
niższego. Najczęstrze przypadki transpozycji, w których niekonieczne jest przestrojenie lub przestrojenie o 
małą ilość centyli można zaniedbać:

– oktawa wyżej
– dwie oktawy wyżej
– 19 półtonów + 1.96 centyla wyżej
– 31 półtonów + 1.96 centyla wyżej (tą małą ilość centyli można zaniedbać)

Inne przypadki transpozycji, w których przestrojenia zaniedbać nie można:
– 28 półtonów i -13.69 centyla wyżej
– 34 półtony i -31.17 centyla wyżej
– 38 półtonów i 3.91 centyla

Innym rodzajem organum paralelnego jest organum zagęszczające alikwoty. Jest to także transpozycja, lecz 
o interwały mniejsze  niż  oktawa.  Oraganum takie  powoduje  złudzenie  obniżania  dźwięku o oktawę w 
stosunku do melodii bez organum. Harmonizację taką uzyskuje się przez transpozycję o 7 półtonów i 1.96 
centyla w górę. Oprócz tego organum można wykonać sekwencjonując dodatkowe nuty na alikwotach basu, 
który gra razem z melodią.

3.1.11. MELODIE GRANE AKORDEM

Równomiernie temperowany akord durowy może grać jako jeden głos prymy gdyż inne głosy tego akordu 
brzmią jak organum zwłaszcza gdy ułożone są na alikwotach prymy.

3.1.12. HARMONIA NA ALIKWOTACH BASU

Na samych alikwotach basu, który gra interwały mające niskie wspólne alikwoty między tonami można 
zbudować harmonię wielogłosową graną przez pad lub inne instrumenty. Taka harmonia tworzy wrażenie 
spójności z basem i nie wnosi wibracji tworzonych przez niskie alikwoty.

3.1.13. PODGRYWANIE TERCJI

Gdy grana jest tercja akordu można ją podegrać prymą aby poprawić jej brzmienie w akordzie.
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3.1.14. OBIEGNIKI NATURALNIE TEMPEROWANE

Naturalnie temperowane obiegniki można wykonać przerabiając syntezator VST bądź moduł Reaktora albo 
Synth Makera. Sygnał MIDI note zamienia się na częstotliwość i  wymnaża się przez sygnał zmienny w 
czasie  przybierający  skokowe  wartości  całkowite.  Tak  wymnożony  sygnał  zamienia  się  spowrotem  na 
numer nuty MIDI i podaje w miejsce, w które skierowany był sygnał MIDI note przed przeróbką. Następnie 
należy  zsynchronizować  zmianę  sygnału  wymnażającego  sygnał  MIDI  note  z  utworem  aby  uzyskać 
równomiernie temperowane arpeggio po alikwotach nuty podstawowej.

3.1.15. AKORDY MOCY

Akordy mocy sekwencjonuje się ustawiając głosy akordu tylko na alikwotach prymy. Czyli na przykład 
akord durowy sekwencjonuje się następująco: Ustawiamy prymę w dowolnym miejscu, choć polecane są 
miejsca niskie ze względu na zawyżoną przy tym rodzaju sekwencjonowania akordów wysokość tonów. 
Następnie sekwencjonujemy kwintę 19 półtonów nad prymą a następnie tercję 9 półtonów nad kwintą a w 
przypadku akordu molowego 32 półtony nad kwintą. Takie sekwencjonowanie akordu tworzy wrażenie 
mocnego, solidnego, jednolitego brzmienia. Ma się wrażenie że grana jest jedna nuta.

3.1.16. AKORD GRANY JAKO DWUDŹWIĘK

Akord można zagrać jako dwudźwięk pryma-kwinta. Można także zagrać go jako dwudźwięk pryma tercja,  
albo przez transpozycję tercji o oktawę w dół lub prymy o oktawę w górę jako sekstę.

3.1.17. ZNAJDOWANIE NUTY PODSTAWOWEJ

Czasem  rozwiązać  należy  zagadnienie  "jaka  to  nuta"  gdy  dane  są  alikwoty  z  pominięciem  tonu 
podstawowego.  Dobrze  jest  wtedy  przepisać  częstotliwości  alikwotów  do  Excela,  wykreślić  wykres  w 
zależności  od numeru alikwotu i  wytyczyć prostą  linię  trendu.  Współczynnik  kierunkowy krzywej  jest 
wartością  częstotliwości  tonu podstawowego a  wyraz  wolny  określa  offset  w dziedzinie  częstotliwości, 
który może zostać poprawiony Frequency Shifterem.

3.1.18. AKORDY SEPTYMOWE

Akordy  septymowe  tworzy  się  przez  dodanie  septym  do  progresji  zbudowanej  trójdźwiękami.  Gdy 
progresja septymowa jest dodana do melodii, melodię okłada się trójdźwiękami i potem po prostu dopisuje 
się do nich septymy. Zabieg taki stosuje się aby septymy nie brały udziału w progresji ze względu na ich 
dysonans głosu akordu. Progresję wykonuje się jedynie prymą i kwintą czasem tercją a septyma jest jedynie 
dodana do istniejącej już progresji.
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3.1.19. AKORD „SPOOKY”

Akord spooky to złożone interwały kolejno sekundy małej, trytonu i sekundy małej. Polecany do mrocznych 
gatunków muzyki jak np. drum and bass.

3.1.20. AKORD „SPOOKY 2”

Inny akord z  gatunku spooky to tony a#,  f#,  a,  b.  Rozładowuje  się  go  tonem f.  W wielodźwięku tym 
wystepują interwały 8, 2, 3, 5, 11 i 13 półtonów, jest więc to wielodźwięk dysonansowy za wyjątkiem 8 i 5 
półtonów.

3.1.21. GRANIE PRYMY NAD KWINTĄ NA OSTATNIM AKORDZIE

Klasyczna  gitarowa  zagrywka  to  kończenie  utworu  dysonansowym  układem  głosów  akordów  z 
przeniesioną prymą ponad kwintę.

3.1.22. UROCZYSTE BRZMIENIE PADÓW

Odświętny, uroczysty charakter brzmienia padów nadaje harmonizowanie melodii tercją i kwintą zamiast 
prymą i kwintą oraz przeniesienie prymy nad kwintę akordu i wielokrotne powtarzanie tego samego tonu 
ze zmiennym tłem harmonicznym.

3.1.23. ZMIENNE TŁO HARMONICZNE

Gdy w zagrywce powtarza się kilka razy ten sam ton w sukcesji kolejnych dźwięków, można harmonizować 
go za każdym razem innym głosem akordu. Gdy temat jest harmonizowany prymą i kwintą, powtarzane 
tony można umieścić kolejno w prymie, kwincie i tercji  a gdy temat jest harmonizowany tercją i kwintą 
można powtarzający się ton umieścić kolejno w tercji, kwincie i prymie.

3.1.24. POPRAWNE STOSOWANIE PRZEWROTÓW AKORDÓW

Stosowanie  przewrotów  akordów  umożliwia  ustawienie  położenia  akordu  w  wysokości  gamy  z 
dokładnością tercji. Poprawne zastosowanie przewrotów jest takie aby akordy zmieniały swoją pozycję w 
gamie  przewrotem,  tak  aby  akordy  skakały  w  dół  lub  w  górę,  lecz  nie  aż  tak  bardzo,  z  mniejszymi 
odległościami  między  nimi,  dzięki  przewrotom  właśnie.  Z  punktu  widzienia  harmonii  nie  ma  różnicy 
między prewrotami akordu, gdzyż śrenio konsonansowe tercje zamieniają się w inne interwały a one z kolei 
także są średnio konsonansowe.
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3.1.25. HARMONICZNE ZAKOŃCZENIE

Gdy melodia się  kończy na konsonansowym tonie można go przedłużyć i  zagrać trzy akordy ktore go 
zawierają zmieniające się 

3.1.26. NASTĘPSTWO TONACJI WZDŁUŻ ALBUMU

Tonacje wzdłuż albumu powinny być ułożone w zasadzie koła kwintowego subdominanty,  czyli  każda 
następna o kwintę niższa niż poprzednia. Każda z tonacji różni się od poprzedniej tylko jednym półtonem, 
który kontrastuje z poprzednim utworem.

3.1.27. NASTĘPSTWO AKORDU WZDUŻ ALBUMU

Zasadniczo każdy pierwszy akord każdego utworu na albumie powinien być połączony kołem kwintowym 
z  ostatnim  akordem  utworu  poprzedniego.  Łączenie  to  mozna  zrealizować  w  krótkich  przygrywkach-
łącznikach między utworami.

3.1.28. OD „GIS”

Słuchając dużo muzyki z radia daje się zauważyć nadużywany przed refrenem popowy bridge - „od gis”.  
Czasem od gis zaczyna się refren. Ten magiczny gis to akord ośmiu półtonów w górę (mała seksta akordu  
konczącego zwrotkę, zazwyczaj jest to pierwszy akord tonacji, więc w tonacji c c-dur, stąd osiem półtonów 
do gis), potem koło kwintowe w górę (tercja akordu) i tercjowe w górę (kwinta akordu) i spowrotem akord  
sprzed  seksty  (ostatni  w  zwrotce).  To  w  kółko  cztery  razy  za  czwartym  razem  nie  gramy  drugi  raz 
ostatniego  akordu  zwrotki,  tylko  przeciągamy  trzeci  akord  gisa  dwa  razy  dłużej  i  znowu  refren  od 
ostatniego akordu zwrotki.

przykład w tonacji c-dur:

bas – akord – solo - funkcja
D  - d  f  a  - d – I – koniec zwrotki
-----------------
A# - a# d  f  - a# - VIb – bridge 1, 2, 3
F  - f  a  c  - a - III
A  - a  c# e - e - V
D  - d  f  a  - d - I
-----------------
A# - a# d  f  VIb – bridge 4-ty raz 
F  - f  a  c  III
A  - a  c# e  V
A  - a  c# e  V
-----------------
D  - d  f  a  I – refren od d

Pierwszy akord należy dobierać tak, aby mozna było zagrać interwał ośmiu półtonów do chorusa od prymy 
pierwszego akordu w tonacji, choć zmiana tonacji jest w tym punkcjie bardzo mile widziana (słyszana).
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3.1.29. PODWÓJNE AKORDY

Dowolny akord można zamienić na akord septymowy przez dopisanie do niego septymy. Septymy molowej 
do akordu molowego a septymy durowej do akordu durowego. Akordy septymowe natomiast można grać 
rozdzielając  je  spowrotem  na  dwa  akordy  trzygłosowe  –  jeden  z  pierwszych  trzech  głosow  akordu 
septymowego a drugi z drugiego trzeciego i czwartego glosu. Takie dwa akordy gramy rozdzielając oktawą 
przerwy między nimi i umieszczając akord z wyższymi głosami wyżej. To doskonale brzmi z dodaną prymą 
akordu  na  basie  tym  samym  instrumentem,  można  wzbogacić  dodając  tony  leżące  na  alikwotach 
istniejacych akordów z zachowaniem oktawy przerwy między wyższym akordem a dodanymi alikwotami. 
Zabrzmi to bogatym w alikwoty brzmieniem jak organy.

3.1.30. USTAWIANIE CHORUSA OD KOŃCA

Akordy chorusa popwinny być ustawiane od końca by chorus kończył się ostatnią kwintą koła kwintowego 
na pierwszym akordzie zwrotki.

3.1.31. CZTERY PROWADZENIA

W utworze mogą występować trzy rodzaje prowadzenia harmonii.
– najpierw melodia prowadzi akordy i do jej kadencji dostawia się drugi głos na akordach dopisanych 

do melodii
– w  zakończeniach  melodii  gdy  nie  kończy  się  ona  tonem  początkowym drugi  głos  po  ostatniej  

kadencji melodi dochodzi od ostatniego tonu melodii do pierwszego prowadząc akordy
– jeden akord ustawia się tak aby ostatnia nuta melodi drugiego lub pierwszego głosu znalazła się w 

dysonansowym miejscu akordu, gdyby była z nim grana
– akordy prowadzą drugi głos

Na  koniec  partii  solowki  drugi  głos  może  przejąć  dowodzenie  akordami  -  akordy  dostosowuja  sie  do 
drugiego glosu grajacego na przyklad krotka progresje trzech tonow w interwale sekundy do poczatkowego 
tonu melodii gdy melodia nie konczy sie poczatkowym tonem.

3.1.32. ZAKAŃCZANIE PROGRESJI CHORUSA

Chorus można zakończyć akordem dysonansowym lub akordem którego niema w progresji chorusa lub 
zwrotki gdy pasuje do poprzedzającego na zasadzie tożsamych tonów.

3.1.33. REKURENCYJNE  PROGRESJE  AKORDÓW  METODĄ  SINAN-
JINDO

Oto kolejność czynności w układaniu progresji akordów metodą Sinan-Jindo na przykładzie skali Dorian b5.

tony skali – C D D# F F# A A#
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Najpierw dzielimy wszystkie akordy skali na dysonansowe i konsonansowe. Konsonansowe to tradycyjnie 
wszystkie akordy dur i moll, a dysonansowe to pozostałe.

konsonansowe:
DFA

D#F#A#
FAC

A#DF

dysonansowe:
CD#F#
F#A#D
ACD#

Dla akordów konsonansowych układamy tabelkę ilości wspólnych tonów między każdą ich parą:

DFA D#F#A# FAC A#DF
DFA 3 0 2 2

D#F#A# 0 3 0 1
FAC 2 0 3 1

A#DF 2 1 1 3

Jeszcze przed ukończeniem metody można losować progresje akordów następująco:

1. wybiera się wiersz tablicy
2. zapisuje się akord przyporządkowany temu wierszowi
3. wybiera się największą mniejszą niż 3 liczbę w tym wierszu (w przypadku wybrania wiersza w 

którym już byliśmy skacze się do innego wiersza o tej samej lub największej z mniejszych liczbie 
wspólnych tonów)

4. skacze się do wiersza z akordem przyporządkowanym kolumnie z wybraną liczbą
5. skacze się do punktu 2

Wróćmy do metody Sinan-Jindo. Z trójkąta nad diagonalą w tabelce można rozrysować drzewka przejść z 
akordu do akordu z określoną ilością wspólnych tonów.

1. DFA
2. D#F#A#
3. FAC
4. A#DF

dla akordów mających dwa wspólne tony (dwójki w tabelce):

dla akordów mających jeden wspólny ton (jedynki w tabelce):

i dla akordów niemających wspólnych tonów (zera w tabelce):
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Zwróćmy uwagę że niektóre akordy powtarzają się w kilku drzewkach. Umożliwi to przejścia z drzewka do 
drzewka z określoną ilością tonów wspólnych między akordami. Ilość wspólnych tonów między akordami 
jest istotnym elementem kompozycji gdy gra się akordy w jednej oktawie. Zagranie akordu nie mającego 
wspólnych tonów z poprzednikiem oddziela ciągi akordów od siebie i pełni rolę muzycznej interpunkcji.

Powtarzamy na akordach dysonansowych działania wykonane wcześniej na akordach konsonansowych:

CD#F# F#A#D ACD#
CD#F# 3 1 1
F#A#D 1 3 0
ACD# 1 0 3

dla jedynek z tabelki:

dla zer:

Następnie  ustawia  się  rekursywną  strukturę  dopasowana  do  podziału  rytmicznego.  Ponadto  struktura 
powinna zawierać  tyle różnych wartości  ile  ma różnych drzewek grupa akordów konsonansowych.  Na 
przykład dla utworu na cztery czwarte rekurencyjny ciąg przejść między akordami może być taki:

2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 0

Pętla działań generująca progresję akordów dla tego ciągu wygląda następująco:

1. Przyjmijmy za pierwszy akord naszej progresji konsonansowy akord nr. 1 czyli DFA. Zapiszmy go 
na początku progresji. Możemy obrać inny akord. Obrany punkt wyjścia jest dowolny. Dowolność 
wyboru  umożliwia  wielokrotne  przetworzenie  tego  samego  ciągu  z  różnymi  akordami 
początkowymi i skomponowanie struktury składającej się z kilku różnych progresji.

2. Odczytajmy pierwszą liczbę z rekurencyjnego ciągu przejść. Jest to dwójka.
3. Skożystajmy z drzewka dla akordów mających dwa wspólne tony (dwa dlatego, że w kroku drugim 

odczytaliśmy dwójkę) by wybrać akord z którym łączy się jedynka symbolizująca nasz wyjściowy 
akord DFA. Jest to trójka lub czwórka. Wybieżmy i po akordzie DFA zapiszmy trójkę, czyli akord 
FAC.

4. Odczytajmy kolejną liczbę z rekurencyjnego ciągu przejść.
5. Skożystajmy z drzewka dla przejść między akordami mającymi między sobą tyle tonów wspólnych 

ile  wskazuje liczba otrzymana w poprzednim kroku i  odczytajmy wybrany akord łączący się  z 
ostatnio zapisanym akordem.

6. Skoczmy do 4, jeśli rekurencyjny ciąg przejść jeszcze się nie skończył

Po wykonaniu procedury otrzymamy na przykład taki ciąg akordów:

1 3 1 4 3 1 4 1 2 4 1 3 4 1 3 1 2 4 1 3 4 1 3 1 2 4 1 3 4 1 3 1 2

W przypadku gdy ze struktury wynika zmiana akordu na akord mający określoną liczbę tonów wspólnych 
z granym akordem niedostępną w grupie akordów o określonych liczbach tonów wspólnych między nimi  
kożysta się z przejścia do akordu o ilości tonów wspólnych mniejszej niż ilość tonów wskazanych przez  
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strukturę. Gdy skończy się ustawiać strukturę porównuje się ilość tonów wspólnych między akordami i 
zaznacza się niezgodności z planowaną liczbą odrębnym zdażeniem w utworze.

3.1.34. NIETYPOWE, KONSONANSOWE AKORDY

Oprócz typowych akordów dur i mol istnieją trzy akordy konsonansowe (podobnie jak konsonansowe są 
dur i mol).

– akord z dwóch tercji wielkich – 0 4 8
– z tercji wielkiej i kwarty – 0 4 9 – akord szóstego stopnia w drugim przewrocie
– z dwóch kwart – 0 5 10

3.1.35. HARMONIZACJA KLASYCZNA – BASSO CONTINUO

Harmonizację tą wykonuje się przez dodawanie tonów w niższym rejestrze, tak by obejmowały kilka tonów 
melodii (możliwie najwięcej) tworząc z nią interwały o jakości co najmniej tercji, lub kwarty i kwinty. Do 
gotowego drugiego głosu i melodii dodaje się trzeci głos, tworzący szlachetne trójdźwięki dur i mol albo 
akordy nietypowe: 3.1.34 - NIETYPOWE, KONSONANSOWE AKORDY - strona 105.

3.1.36. JAK SHARMONIZOWAĆ OSTINATO

Harmonizacja powtarzającego się tonu. Harmonizację taka wykonuje się akordem mającym powtarzany ton 
w prymie, za drugim razem akordem mającym ten ton w kwincie, za trzecim razem mającym ton w tercji.  
Można też podążać od tercji przez kwintę do prymy.

Innym sposobem takiej harmonizacji jest harmonizacja basem grającym z powtarzanym tonem coraz gorsze 
jakościowo interwały: prymy, kwinty, kwarty i tercji. Do stałego tonu i basu dopasowuje sie akord układając  
trzeci głos z automatu.

3.1.37. JAK GRAĆ AKORDY SEPTYMOWE

Akordy septymowe można:
– rozbić na dół (1st 3rd 5th) i górę (3rd 5th 7th) i grać jedne nad drugimi w osobnych oktawach.
– usunąć prymę i grać górnym akordem (3rd 5th 7th)
– ułożyć jeden ton nad drugim w kolejności 1st 5th 3rd 7th
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4. SEKWENCJONOWANIE  

Sekwencjonowanie brzmieniami struktury harmonii napięć.

Kaligrafia muzyki
Kaligrafia abstrakcji

Sekwencjonowanie to rodzaj kaligrafi. Najlepiej wykonuje się je używając klawiatury i programu w którym 
muzykę  się  „pisze”  aby  uniknąć  analitycznego  podejścia  do  tworzenia  sekwencji  za  pomocą  funkcji  i 
wykresów, które dobre jest przy tworzeniu brzmień i obróbce postprocessingowej.

4.1.1. FLAM

Flam to dodatkowe, słabsze udeżenia werbla wstawione w ścieżkę perkusyjną. Technika ta dodaje tempa do 
linii  perkusyjnej  zagęszczając  podział  rytmiczny,  czyli  zwiększając  ilość  udeżeń  na  tej  samej  długości 
patternu.  Zwiększenie  ilości  udeżeń  powoduje  zwiększenie  dysonansu  rytmicznego  ścieżki.  Aby 
zasekwencjonować flam używa się barwy werbla pochodnej od tej grającej udeżenia główne, jako że werbel 
emituje różne barwy dźwięku zależnie od siły udeżenia pałki i barwy te nie różnią się jedynie amplitudą, 
różnią się  także amplitudą oscylacji  w transiencie.  Słabsze udeżenia zawierają prawie jedynie brzmienie 
sprężyn werbla. Jak uzyskać odpowiednią, pochodną barwę werbla do flamu ze zwykłego udeżenia opisane 
jest w dziale BRZMIENIA - SAMPLE DO FLAMU, strona 189. Flam może być też layerowany tj. uzyskany 
jako złożenie wielu cicho grających instrumentów perkusyjnych różnych rodzajów.

Wyróżnia się trzy techniki sekwencjonowania flamu:
flam pojedyńczy - flam używany jako przednutki bezpośrednio o jeden krok sekwencera przed udeżeniem 
werbla  lub  stopy;  czasem  stosuje  się  też  krótki,  cichy  klik  perkusyjny  w  odległości  krótszej  niż  krok 
sekwencera jako integralną część udeżenia werbla
flam sporadyczny -  dodatkowe udeżenia  werbla  przed lub po udeżeniu  zasadniczym znajdujące  się  w 
wolnym miejscu patternu; używane jako ozdobniki wypełniające ciszę po udeżeniu werbla i stopy przed 
ponownym udeżeniem werbla lub stopy– zwyczajowo w drum and bassie, break-beacie i big-beacie flamem 
wypełnia się  drugą połowę obszaru między pierwszym werblem a drugim kickiem lub między drugim 
werblem a  pierwszym kickiem w nowym takcie;  flamu nie  sekwencjonuje  się  kiedy stopa  albo  werbel 
jeszcze brzmią; czasem łączy się w spordyczne serie pięciu udeżeń wyciętych z blachy i werbla na zmianę – 
zawsze wtedy lepiej by mocniejsze stało w bardziej dysonansowych miejscach; trzeci z krótkich flamów stoi 
na trzecim beacie a pozostałe odpowiednio w sąsiednich miejscach 
flam ciągły - seria szybkich udeżeń o narastającej sile przed wprowadzeniem nowego patternu

Flam może być pojedynczy, czyli grany na jednym rodzaju brzmienia albo wielokrotny lub podwójny – taki  
najczęściej jest spotykany w drum and bassie, break-beacie i big-beacie, przyjmuje on w tych stylach serię 
udeżeń o długości trzech kroków przy podziale odległości od kicku do snare na 12 kroków.

Mimo że najpowszechniejszą barwą używaną do sekwencjonowania flamu jest barwa werbla, używa się 
także w niektórych sytuacjach  stopy lub  hihatu.  W ogólności  każdego instrumentu perkusyjnego.  Flam 
sporadyczny grany stopą znajduje się w bardziej konsonansowych pod względem podziału rytmicznego 
miejscach  patternu  niż  flam  sekwencjonowany  werblem,  który  przypada  wyłącznie  na  miejsca 
dysonansowe. Wynika to z techniki gry na bembnach. Stopę udeża się stopą i trudniej jest ją udeżyć szybko 
podwójnie  bez  używania  specjalnych  pedałów  w  skomplikowanym  rytmicznie  miejscu.  Werbel  i  hihat 
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można udeżyć pałkami szybko raz za razem nie wykonując dużego wysiłku. Stąd bez problemu można je 
wstawić  w  dysonansowe  miejsca  patternu  w  których  sąsiedztwie  wykonywane  jest  już  inne  udeżenie. 
Innym powodem może być fakt  że stopa po prostu nie  powinna stać  w miejscach w takcie,  z  którymi 
skojażony jest duży dysonans rytmiczny ze względu na złe brzmienie takiego rytmu.

Świetnie brzmią flamy z sinusoidą glosnosci gdy flam stanowi pięć udeżeń grających trzecim udeżeniem 
flamu na drugiej stopie na trzecim beacie taktu, miedzy werblami składające się z cichych stóp werbli i 
blach.

Dobrze gdy udezenia flamu werbla wokol trzeciego beatu graja pierwszy – z głośnością 50% a drugi 75%,  
tworzy się wtedy fajny podjazd.

4.1.2. SEKWENCJONOWANY DELAY

Delay można zrealizować dwojako. Można użyć efektu audio, który dostawi kolejne odbicia ale można też 
kolejne odbicia zapisać w sekwencerze powtarzając krok kilka razy z malejącą amplitudą. Takie rozwiązanie 
pozwala na pełną kontrolę nad każdym z udeżeń. Możliwa jest dowolna modyfikacja głośności i czasu odbić 
a także ich panoramy, wysokości obwiedni filtru, itp. Do tych parametrów nie ma się zazwyczaj dostępu w 
tym stopniu kontroli ustawiając delay jako efekt audio. Jest to sztuczka powszechnie stosowana w modułach 
układanych w trackerach, znana od wielu lat, właściwie od początków sceny komputerowej i od zarania 
epoki trackerów w latach 90-tych minonego wieku, gdy nie było jeszcze wystarczająco szybkich procesorów 
umożliwiających realizację efektów DSP na żywo.

Delay tworzy dysonans pogłosu,  tym lżejszy im żadsze i  cichsze są  odbicia oraz wprowadza dysonans 
współbrzmienia interwałów gdy powoduje nakładanie się odbitych nut z nutami granymi w ścieżce na którą 
nałożony jest delay.

4.1.3. CRASHE

Konwencjonalnie  crashe  ustawia  się  na  początku  patternów,  czasami  poprzedzając  jeszcze  jednym 
udeżeniem  przed  końcem  poprzedniego  patternu.  Można  sekwencjować  crashe  zagęszczając  podział 
rytmiczny pod koniec patternu,  można grać flam. Nie ustawia się  crashy w dysonansowych rytmicznie  
miejscach  patternów,  chyba  że  akcentuje  się  perkusję  grającą  dysonansowe  miejsca,  lecz  crashe  nie 
występują nigdy w tych miejscach samotnie. Można crashe ustawić na pierwszy werbel na początku taktu.

4.1.4. GRANIE LOOPEM - KOMENDA 9xx

Używając  trackera  mamy do dyspozycji  komendę 9xx.  Funkcja  wywoływana tą  komendą dostępna jest  
również w innych trackerach, choć komenda ma inną nazwę. Podobna funkcja dostępna jest także w innych 
programach DAW, choć realizowana jest nieco inaczej. Jeśli nie jest dostępna w samym programie to jest 
możliwa do zasymulowania efektami VST lub możliwa do uzyskania za pomocą innych funkcji dostępnych 
w programie. Funkcja ta powoduje odtworzenie sampla od podanego przesunięcia próbek względem jego 
początku. Gdy funkcja ta nie jest  dostępna jako parametr nuty, jak w trackerze, możliwe jest  uzyskanie  
efektów uzyskiwanych za jej pomocą za pomocą cuttingu lub timestretchingu.

Technika użycia komendy 9xx obejmuje granie loopem. Loopa można odtwarzać od wybranego miejsca w 
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samplu za pomocą komendy 9xx. Można wygrywać niezwykłe łamane bity samplem jednego taktu perkusji.
Zmieniając offset odtwarzania tą komendą odtwarza się  różne instrumenty perkusyjne znajdujące się w 
loopie  w  porządanych  miejscach  w  takcie.  Można  na  przykład  zmieniać  offset  tylko  w  wypełnieniach 
odtwarzając loopa bez modyfikacji wzdłuż całego patternu.

Do cuttingu można podejść w sposób bardziej zaawansowany, tnąc loopa na pojedyńcze sample, equalizując 
je  odpowiednio  i  strojąc.  Gdy  obrabiamy  w  ten  sposób  sampla  perkusyjnego  dopasowujemy  strojenie 
każdego z wycinków tak aby wybrzmiewanie pojedyńczych udeżeń ze sobą na wzajem stroiło w oktawach,  
kwintach albo w trytonach kiedy chce się być bardziej klasycznym i stroić perkusję dysonansowo. W takim 
przypadku rezygnuje się ze strojenia transientu udeżeń perkusji na kożyść wybrzmiewania. Kompromis ten 
kompensuje  się  equalizacją  transientu,  wyrównując  go  do  jednego skosu w przedziale  od -3db/okt  do 
-6db/okt zależnie od instrumentu zajmującego wycinek i przyjętej koncepcji napięcia skosu spektrum. Stopę 
ekualizuje się do bardziej stromego skosu niż werbel a hihaty nieraz i do poziomu +3dB/okt. Equalizacja 
usuwa strojenie transientu przez redukcję ekstremów amplitudy. Na wyekualizowanej powieżchni można 
ustawić peak filter w wybranych miejscach, zgodnych ze strojem wybrzmiewania aby przywrócić strojenie 
transientu już we właściwych tonach.

Specyficznym podejściem do komendy 9xx jest time stretching i szerzej synteza granularna. Używając efektu 
9xx w trackerze można wydłużać sampla ustawiając szybkie tempo patternu i udeżając sampla z rosnącymi 
wartościami komendy 9xx.  Uzyskuje się  w ten sposób znany z początków muzyki techno rozciągnięty, 
metaliczny  wokal,  vide  PF  Project  -  Choose  Life  (Tour  De  Force  Remix).  Można  także  modyfikować 
wysokość dźwięku oraz inne efekty takie jak panorama i głośność dla każdej z drobinek, lub nawet grać je  
od końca zmniejszając z każdym krokiem wartości komendy 9xx.

Komendę 9xx wykożystać mozna także do tworzenia linii  acidowych opartych tylko na jednym samplu.  
Aby to zrobić należy stworzyć riff i zmieniać wartość komendy 9xx grając sampel zmieniający brzmienie w 
trakcie  swojej  długości.  Powoduje  to  odtwarzanie  od  różnie  brzmiących  fragmentów  sampla  i  płynną 
zmianę brzmienia riffu.  Tania i  efektowna sztuczka.  Posłużyć może do tego brzmienie acidu opisane w 
rozdziale 8.2.12 - SCENOWY ACID, na stronie 187. Gdy mamy do czynienia z FLStudio, w którym nie ma 
komendy 9xx, możemy użyć Direct Wave'a w którym jest pokrętło Start na zakładce Sample. Pokrętło to 
można zautomatyzować obwiednią uzyskując ten sam efekto co przy użyciu komendy 9xx.

W  kwestii  dysonansu  i  konsonansu  występuje  pełne  spektrum  możliwości  zależnie  od  brzmienia  i 
sekwencjonowania.

4.1.5. WYPEŁNIENIA

Techniką starą jak bembny jest używanie wypełnień pod koniec frazy perkusyjnej, taktu, czy mówiąc inaczej 
patternu. Jest to rodzaj modyfikacji stałego rytmu perkusji, rodzaj wariacji. Warto o nich pamiętać choć też  
gra się czasem bez użycia wypełnień. Wypełnienie może być też wykonane z pewną wariacją – zagrane zbyt 
cicho, ciszej niż bembny w części zasadniczej czyli niedograne.

Wypełnienia  wprowadzają  dysonans  do  konsonansu  monotonii  ścieżki  perkusyjnej.  Umownie  perkusję 
przyjmuje się jako dysonansową a wypełnienie jako konsonans, choć można się w tym względzie kłócić i 
zależy to definitywnie od rodzaju ścieżki i wypełnienia. O tym który element jest  dysonansowy a który 
konsonansowy  decyduje  tu  rozkład  konsonansu  i  dysonansu  tempa,  gęstości  podziału  rytmicznego, 
głośności,  barwy instrumentów, rytmiki,  interwałów granych przez bembny, zmiany głośności  w czasie 
trwania wypełnienia, ruchu w dół i  w górę na skali częstotliwości,  wysokości strojenia bembnów, ilości 
warstw głośności, kwantyzacji rytmicznej, skosu spektrum, panoramy, warstwowości brzmienia perkusji, 
estetyki, długości wybrzmiewania, oryginalności koncepcji, kultury skojażonej z elementem, czasu trwania 
wypełnienia,  pogłosu,  glissanda  i  skojarzeń  przywołanych  tym  elementem,  itp.  Wszystko  to  mierzone 
względem wartości odpowiednich konsonansów i dysonansów w trakcie trwania części głównej decyduje o 
tym czy wypełnienie postrzegane jest jako dysonans czy konsonans. Zawsze i niezależnie jednak od części 
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między wypełniami z wypełnieniem wiąże się konsonans obecności nowego elementu.

4.1.6. PRZYTUPYWANIE STOPĄ NA KONIEC TAKTU

Jednym z prostszych rodzajów wypełnienia jest jedno dodatkowe udeżenie stopy na koniec taktu. Było ono 
w latach 90tych XX wieku eksploatowane na tyle często, że powinno stanowić osobną kategorię zagrywki.

W kategoriach konsonansu i dysonansu stanowi ono dysonans gęstości podziału rytmicznego w stosunku 
do konsonansu części głównej patternu. Przesunięcie na skali konsonansu i dysonansu w stronę dysonansu 
na moment wypełnienia skojażone jest z dysonansem a przejście od dysonansu wypełnienia do konsonansu 
nowego patternu tworzy konsonans ruchu na skali  dysonansu i  konsonansu.  W kategorii  kulturowej ta 
zagrywka skojażona jest gdzieś z niemiecką muzyką dance i hardcore-gabba. Jest dysonansowa w kategorii 
kulturowej  ze  względu na  tło  mentalne,  psychologiczne  jej  subkultury  i  najwyżej  obojętna  w  kategorii 
estetycznej. Stanowi także dysonans powszechności na tle epoki. Miejsce w którym ustawia się dodatkowe 
udeżenie stopy jest dysonansowe rytmicznie w stosunku do pierwszego udeżenia zagrywki, a także mała 
odległość między kolejnymi udeżeniami w jej trakcie ma charakter dysonansowy.

4.1.7. PODBIJANIE WERBLA

Werbel akcentuje bardziej dysonansowe miejsca w rekurencyjnym rozkładzie rytmiki patternu. Aby jeszcze 
bardziej  wzmocnić  ten  akcent  podbija  się  niektóre,  np.  co  drugie  udeżenie  werbla  dodatkowym 
instrumentem  perkusyjnym.  Podbijanie  każdego  udeżenia  werbla  jest  zwykłym  layeringiem  z  dwiema 
warstwami.  Jedną  na  standardowe  udeżenie  i  drugą  na  dodatkowe.  Podbijanie  co  któregoś  udeżenia 
stanowi wariację zwykłego udeżenia. Do akcentowania werbla używa się ridu, crashy, clapu, puszki, stopy 
lub  innego  werbla  z  wyższym  transientem.  Zasadniczo  ścieżka  perusyjna  zagrana  jest  z  jednogłosową 
polifonią  wykluczając  zwykle  hihaty,  choć  czasem  nie  stanowią  one  wyjątku.  Podbijanie  werbla  jest 
dysonansowym  odstępstwem  od  tej  reguły.  Zwykle  stosuje  się  je  w  liczbie  sztuk  raz  na  jeden  takt  
niepodbitej perkusji.

Podbijanie werbla dodaje dysonans głośności, dysonans jaśniejszego brzmienia oraz niewielki konsonans 
wielowarstwowości  na  tle  mocnieszego  dysonansu  głośności.  Zależnie  od  tonów  transientów  werbla  i 
podbicia  tworzy  się  dysonans  lub  konsonans  współbrzmienia  i  odległości  tonów  tych  transientów. 
Konsonans lub dysonans liczby różnych poziomów głośności  jest  różny zależnie od głośności  podbicia.  
Jeżeli skosy spektrów są nierówne podbicie powoduje dysonans rozjaśnienia spektrum.

4.1.8. PODBIJANIE STOPY HIHATEM

Rodzajem podbicia jest podbicie stopy hihatem. Takie podbicie poprawia brzmienie stopy gdy jest ona grana 
z dużym skosem. Takie podbicie jest niezauważalne natomiast gdy stopa ma jasny atak, choć i tak można 
takie  podbicie  stosować  w tym przypadku,  jeżeli  hihat  wybrzmiewa dłużej  niż  kliknięcie  ataku stopy.  
Rozwiązanie  zbawienne  gdy nie  ma się  do  dyspozycji  filtra,  który  można by użyć w celu rozjaśnienia 
ciemnej  stopy.  Jednoczesne  udeżenie  hihatu  z  odpowiednio  dobraną  głośnością  jest  w  tym  przypadku 
rozwiązaniem.  Głośniejsze  hihaty  udeżane  razem  ze  stopą  mogą  stanowić  akcent  podobnie  jak  przy 
podbijaniu werbla.

Podbijanie  stopy  hihatem  powoduje  rozjaśnienie  stopy,  czyli  zwiększenie  dysonansu  skosu  spektrum 
(zmniejszenie  skosu  spektrum,  czyli  przybliżanie  go  do  poziomu  0dB).  Powoduje  ono  minimalne 
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zwiększenie głośności czyli niewielki dysonans a także konsonans nowego elementu.

4.1.9. SEKWENCJONOWANIE CO KTÓREGOŚ WERBLA Z REVERBEM

Co czwarty lub co drugi werbel  przekierowuje się na kanał send,  na którym jest  reverb albo convolve.  
Odstęp między przekierowaniami zasadniczo jest zawsze ilością werbli równej którejś z potęg dwójki, tj. 2, 
4, 8, 16, itd. z dowolnym przesunięciem względem pierwszego werbla, lecz najczęściej na ostatniej pozycji 
przed pozycją przesuniętą względem początku nowej dwójki, czwórki itd. o odległość niezależną od okresu, 
lecz także równą którejś z potęg dwójki. W przypadku rytmów na trzy czwarte zamiast potęg dwójki używa 
się potęg trójki.

Technika ta dodaje pozorny dysonans głośności ponieważ dźwięk w reverbie odbierany jest jako głośnieszy.

4.1.10. PRZESZKADZAJKI

Do gotowej sekwencji perkusyjnej można dodać bongosy ustawione w dowolnych miejscach w patternie. 
Można  także  zagrać  bongosami  nie  w  roli  akompaniamentu  lecz  w  typie  solowego  instrumentu 
perkusyjnego.  Bongosy  dobrze  brzmią  w  różnorodnych  warstwach  granych  w  szeregu  w  losowych 
odstępach w granicy jednego beatu. Dobrze wypadają także w miejscach w których ustawia się sporadyczny 
flam  (strona  106).  Wypada  je  nastroić  jak  każde  bembny  oktawami  lub  kwintami  albo  trytonami, 
podstawowym czyli najgłośnieszym alikwotem, a pozostałe wyequalizować do jednego poziomu najwyżej o 
6dB  ciszej  niż  ten  najgłośniejszy.  Jako  opcję  można  dodać  kilka  podbić  peak  filterami  na  wyższych 
częstotliwościach w oktawie lub kwincie albo trytonie we wspólnym miejscu dla wszystkich bongosów lub 
w innej opcji w różnych miejscach dla każdego z bembnów. Przeszkadzajki dobrze brzmią wyekualizowane 
wszystkimi alikwotami do jednego poziomu. Tworzenie serii  oznacza różnice między udeżeniami mimo 
uniformizacji, którą tworzy ekualizacja i strojenie. Gdy bongosy nie mają pionowego alikwotu w transiencie 
mogą posiadać  ogon w postaci  alikwotu rozciągniętego w czasie.  Mogą także posiadać  jedno i  drugie.  
Alikwot, który się ciągnie nie wystaje ponad transient lecz biegnie za transientem prosty lub zgięty. W takim 
przypadku należy nastroić bongosa asymptotą ogona podobnie jak inne instrumenty perkusyjne, np. tomy. 
Ewentualnie można ten ogon wyprostować za pomocą obwiedni częstotliwości odtwarzania w samplerze 
bądź edytorze sampli.  Następnie stroi się transient i  ustawia peak-filtery w pożądanych miejscach.  Gdy 
bongosy nie posiadają żadnych alikwotów o ich stroju decyduje dolna częstotliwość odcięcia ich szumu.

W kwestii dysonansu i konsonansu przeszkadzajki nie różnią się od innych sekcji instrumentalnych. Wiele 
zależy od sekwencjonowania w kwestii rytmiki. W kwestii brzmienia dodają one nieharmoniczny element w 
średnim  zakresie  częstotliwości  gdy  zawierają  alikwoty.  Gdy  nie  zawierają  alikwotów  zachowują  się 
podobnie jak rodzaj werbla i są integralną częścią ścieżki perkusyjnej.

4.1.11. SCRATCHE SAMPLAMI

Wyrycie sampla na winylu aby użyć go do scratchu, który potem zamieścimy w utworze nie opłaca się  
finansowo jak  i  nakładem pracy.  Są  łatwiejsze  techniki  użycia  scratchu w montażu.  Choćby scratch  za 
pomocą systemów DJ'skich sprzężonych z gramofonem jak Traktor z Native Instruments czy Deckadance z 
Image-Line.
Scratch  można  zasymulować  także  w  trackerze  używając  komendy  glissanda  na  krótkim  wycinku, 
powiedzmy  jednej  sylaby  z  tekstu  lub  udeżeniu  sampla  perkusyjnego.  Wybranego  sampla  gra  się  na 
przemian od początku do końca i od końca do początku z jednoczesną zamianą glisanda z góry na dół i z 

- 110 -



dołu do góry na długości każdego z wycinków. Alternatywnie lecz prościej można wyrenderować jeden 
krótki sampel z glissandem i grać nim od początku do końca, unikając tym zabiegiem trudnej manipulacji  
komendami glissanda. Manipulacja komendami glissanda przy scratchu nie jest prosta. Te nuty, które mają 
glissando w górę muszą być grane niżej niż te z glissandem w dół, tak aby nuty grane w obu kierunkach 
miały taką samą wysokość względem siebie i brzmiały jak ten sam dźwięk w ich miejscach łączenia się.
Innym sposobem uzyskania scratchu jest scratch we fruity loopsie Fruity Scratcherem, Wave Travellerem 
lub Gross Beatem. Dzięki tym pluginom można zakręcić wirtualnym gramofonem lub narysować funkcję 
ruchu po samplu. Najlepsza krzywa ruchu po samplu to wykrest lekko przesterowanego-przyciętego z góry 
i zdołu trójkąta z okazjonalnymi mutami.
Scratch można stosować także w odmianie "power off", czyli na końcu sampla jako jedno glissando w dół 
sugerujące wyłączenie silnika napędu taśmowego, czy gramofonu, ogólnie zwolnienie mechanizmu.

Scratch  wprowadza  dysonans  glissanda.  Zależnie  od  zawartości  alikwotów  w  samplu  scratch  brzmi 
dysonansowo lub konsonansowo gdy jest tylko szumem. Skos spektrum jest zerowy, chyba że modyfikuje 
się także amplitudę scratchu. W tym względzie scratch stanowi dysonans gdy sekwencjonowane są duże 
wychyły prędkości bez dodatkowej ekualizacji.

4.1.12. ARPEGIA I PASAŻE PO GŁOSACH AKORDÓW

Gdy mamy ustawioną progresję  akordów można wykonać  pasaż po ich głosach.  Obowiązuje  tu jedna 
zasada konsonans przypada na prymę akordu, gdyż tworzy ona lekko dysonansowy interwał tylko z tercją  
pozostając  w  konsonansie  z  kwintą.  Następna  w  kierunku  dysonansu  jest  kwinta,  choć  jeszcze  ciągle 
konsonansowa, tworząca konsonans z prymą i lekki dysonans z tercją.  Podobnie jak pryma w akordzie 
molowym  tworzy  dysonans  z  tercją  większy  niż  dysonans  prymy z  tercją  w  akordach  durowych  lecz 
mniejszy  w  molowych.  Potem  w  kierunku  dysonansu  następuje  tercja,  która  już  jest  niewygodym 
dysonansem, gdyż tworzy dysonans zarówno z prymą jak i kwintą. Wykonując pasaż należy pamiętać by 
nie zatrzymywać się na niej na dłużej, lecz przez nią przebiec odtwarzając ją krótko. Jak krótko? Tak krótko 
aby nie  można było  zauważyć  dysonansu.  Zazwyczaj  krócej  niż  pół  sekundy.  Ostatnia  jest  septyma w 
akordach septymowych ze względu na decydujący o dysonansie, bardzo mocny interwał z prymą a także 
dysonans z kwintą. Pozostałe głosy akordów są jeszcze bardziej dysonansowe i mają podobne do siebie 
wartości dysonansu.

4.1.13. TRANSPOZYCJA CZĘŚCI UTWORU

W końcowej fazie trwania utworu można dodać element transpozycji końcówki utworu. Transpozycja brzmi 
dobrze także w połowie gdy powraca się po niej do początkowej tonacji. Część utworu można transponować 
o pół tonu w górę lub o dwa półtony uzyskując w ten sposób ciekawy efekt, skądinąd znany. Transpozycję 
można  poprzedzić  transponując  ostatnią  nutę  części  przed  transpozycją  o  tyle  samo  półtonów  o  ile  
transponujemy część transponowaną. Transpozycja dotyczy tylko tej nuty a transpozycja akompaniamentu 
następuje  chwilę  potem od początku nowego taktu z  początkiem dalszego ciągu melodii.  Transpozycja 
następuje zawsze w górę. Z innych spotykanych transpozycji tego rodzaju to transpozycja o kwintę.

Transpozycja  części  utworu  tworzy  dysonans  współbrzmienia  całej  części  z  tym  fragmentem,  który 
słyszeliśmy poprzednio, a który jeszcze pamiętamy w myślach. Zależy ona od nakładania się tonów tonacji i  
interwałów odpowiadających sobie części. Dodatkowo transpozycja części utworu stanowi konsonansowy 
element nowości.
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4.1.14. PAUZY I PRZERWY W STRUKTURZE KOMPOZYCJI

Drobnym zabiegiem kosmetycznym, który warto stosować w kompozycji utworu są pauzy po zwrotce lub 
refrenie i rozmaite przerwy, krótsze niż jeden pattern, zazwyczaj długie na cztery lub osiem beatów. Równie  
dobrze  można zastąpić  fragment  patternu przerwą w dowolnym jego miejscu  po której  kontynuuje  się 
utwór od początku frazy lub wstawić ciszę zamiast czterech ostatnich beatów w ostatnim patternie przed 
nową czwórką patternów. Pauza może się znajdować we wstawionym miejscu lub w końcówce pattrernu. 
Pauza nie musi być zupełną ciszą. Może być także zwykłym, nowym elementem.
Definiując jaśniej:  pauza jest  to przerwa poza naliczaniem długości części zasadniczej,  po trwaniu której 
zaczyna się naliczanie od jeden, a która zaczyna się po zakończeniu naliczania do wartości metrum (cztery 
gdy na cztery czwarte i trzy gdy na trzy czwarte, gdy licząc od zera odpowiednio do trzech lub do dwóch),  
w  miejscu  w  którym  zaczyna  się  liczyć  od  nowa.  Jingiel  jest  to  pauza  wliczona  w  naliczanie  częsci  
zasadniczej, czyli na przykład na początek "cztery" gdy na cztery czwate i na początek "trzy" gdy na trzy 
czwarte.  Pauza  jest  krótka i  zazwyczaj  długa  na jednostkę  naliczania  a  część  zasadnicza  na cztery  lub 
wielokrotność metrum, czyli  4,  8,  16,  a  dla metrum na trzy czwarte 3,  6,  9 (nie 3,  9,  27 dlatego że gdy 
sekwencjonuje się na trzy czwarte często trójki zestawia się ze sobą także dwójkami).
Dobrze  przy  sekwencjonowaniu  utworu  z  jednej  frazy  przyjąć  następującą  metodę:  ustawiamy  frazę  a 
następnie kopiujemy ją na zewnątrz siebie rozdzielając kopie pauzą. Potem kopiujemy całość i skopiowane 
części rozdzielamy pauzami o coraz mniejszej długości np. o połowę. Albo podobnie wprowadzamy pauzy 
o rekurencyjnym rozkładzie długości według wzoru takiego jak rozkład napięcia rytmicznego w patternie, 
lecz  w  większej  skali.  Podobne  pauzy  z  rekurencyjnie  zmienną  długością  można  wprowadzić  między 
utwory, skalując czas oczekiwania między utworami. Pauza powinna być tym dluższa im więcej obejmuje 
tonów na klawiaturze, tak aby można było w czasie jej trwania swobodnie przesunąć rękę do nowej nuty po 
pauzie.

Pauzy i przerwy w kompozycji  wprowadzają konsonansowy element nowości oraz konsonans ciszy lub 
braku niektórych ścieżek.

4.1.15. PRZERYWANIE SAMPLI INNYMI SAMPLAMI

Grającego  sampla  moża  przerwać  innym  samplem,  np.  sampla  szumu  samplem  wybuchu  lub  subbas 
udeżeniem werbla.

Dysonans  lub  konsonans  przerwy  zależy  od  zawartości  sampli  ale  zawsze  wiąże  się  z  konsonansem 
nowości.

4.1.16. DOKAŃCZANIE  PATTERNÓW  FRAGMENTAMI  INNYCH 
PATTERNÓW

Fragment  patternu  można  zastąpić  fragmentem  innego  patternu.  Jest  to  sztuczka  z  gatunku  sztuczek 
stosowanych  przez  DJ'ów,  wykonywana  przez  przesunięcie  cross-fadera  na  chwilę  końcówki  patternu 
jednego utworu na drugi utwór.

Zwyczajowo stosuje się ten rodzaj cięcia od połowy do końca patternu lub w ostatniej ćwiartce patternu do 
konca a także w pierwszej ćwiartce na ćwiartkę lub połowę lub pierwszej połowie do końca. Nigdy nie 
stosuje się tego cięcia na drugą ćwiartkę, choć na upartego można. Jest to trick analogiczny do przerywania 
sampli innymi samplami, brzmiący tak samo lecz różniący się techniką wykonania.

W  kategoriach  dysonansu  i  konsonansu  trik  plasuje  się  na  miejscu  zależnym  od zawartości  łączonych 
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patternów podobnie jak w przypadku sampli. Z tą techniką łączy się zawsze dysonans nowości zależny od 
różnicy zawartości patternów.

4.1.17. ZMIENIANIE INSTRUMENTU W TRAKCIE GRANIA JEDNEJ 
MELODII

Tą  samą  melodię  można  zagrać  kilkoma  instrumentami  zmienianymi  po  kolei  w  miejscach  podziałów 
melodii  na  segmenty.  Wyczucie  miejsc,  w  których  łączą  się  segmenty  należy  do  intuicji.  Generalnie 
przypadają  one  w  miejscach  najdłuższych  pauz  w  trakcie  trwania  melodii  i  tych  krótszych  pauz 
następujących zaraz po tych najdłuższych w kolejności długości pauz, o ile takie występują i pojawiają się w 
miejscach łączenia segmentów. To szerokie pole do popisu dla intuicji i szerokie pole do eksperymentów 
metodą prób i błędów oraz poszukiwań po presetach pasujących do siebie instrumentów nadążających za 
koncepcją  rezydującą  w  wyobraźni.  Zabawny  efekt  powstaje,  gdy  próg  tolerancji  powyżej  którego 
kwalifikuje się pauzy jako punkty zmiany instrumentu jest bardzo zaniżony, aż do punktu w którym prawie 
każdą z nut gra się innym instrumentem. Tworzy to zabawny chaotyczny kolaż dźwięków, nut pozornie nie 
mających wiele ze sobą współnego, lecz po dokładniejszym wsłuchaniu udaje się oderwać uwagę od barwy 
instrumentów i usłyszeć wyłącznie melodię jako abstrakcyjną pozbawioną brzmienia dźwięku strukturę. 

Można zmieniać instrument na inny, lecz podobny pod wieloma względami do poprzedniego nie zmieniając 
wiele  w  dziedzinie  brzmienia  jak  i  dodać  nowy  instrument  zmieniający  brzmienie  zupełnie  i  dzielący 
melodiię na mniejsze. Gdy po melodii ze zmieniającym się brzmieniem instrumentu następuje refren lub 
inna melodia dobrze jest wyodrębnić ją przez bogatszy layer, organum lub transpozycję aby nie była ona 
odbierana jako ta sama melodia ciągle kontynuowana innym instrumentem.

Podobnie jak przy dokańczaniu patternów fragmentami innych patternów oraz przy przerywaniu sampli 
innymi samplami pojawia się tu konsonans nowości w kwestii brzmienia w stosunku do melodii bez zmiany 
instrumentu  oraz  dysonans  i  konsonans  związany  z  jasnością  i  wysokością  brzmienia  oraz  odstępem 
alikwotów i innymi dysonansami związanymi z barwą.

4.1.18. WYŻSZE REJESTRY PADÓW

Niektóre partie  utworu można podkreślić  rozjaśniając pad przez dodanie tego samego układu akordów 
granych tym samym padem na wyższych oktawach. Jest to technika podobna do organum, jednak organum 
oktawy  może  być  omawiane  osobno,  jako  że  nie  brzmi  jak  organum  lecz  wyłącznie  jako  rozjaśnienie 
brzmienia  i  może  być  stosowane  wszędzie  tam  gdzie  organum  zabrzmiałoby  zbyt  charakterystycznie. 
Zakres  wysokości  dodanych rejestrów może być ograniczony od góry jak  i  dołu co do półtonu i  może 
stanowić parametr zmienny w czasie.

Dodając wyższe rejestry należy zachować kilka zasad podobnie jak przy dodawaniu organum. Jeśli dźwięk 
padu ma liniową charakterystykę amplitudy w funkcji częstotliwości to można swobodnie zagrać wyższe 
rejestry  dopasowując  jedynie  ich głośność tak,  aby alikwoty dodanych rejestrów były  równie  głośne co 
alikwoty rejestrów podstawowych. Jeżeli natomiast barwa instrumentu ma nieliniowy kształt na spektrum, 
to należy skierować każdy dodany rejestr na osobny kanał,  osobno wyekualizować do liniowego skosu, 
zmiksować razem zachowując proporcje głośności między nimi równe jedności, zmiksować razem i nałożyć 
obwiednię  filtra  taką  jaką  miał  pierwotny  rejestr  na  początku.  Alternatywnie  mozna  rozjaśnić  barwę 
instrumentu w syntezatorze.

Wyższe rejestry padów dodane prawidłowo są słyszane niewielką różnicą proporcji  głośności pomiędzy 
warstwami rejestrów i interferencją zależną od dokładności pokrywania się alikwotów.
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Dodanie wyższych rejestrów powoduje powstanie dysonansu odległego interwału, dysonansu wysokości, 
konsonansu warstwy i konsonansu nowości.

4.1.19. ROZSTRZELIWANIE GŁOSÓW AKORDÓW PO OKTAWACH

Drugim trickiem, który zastosować można na padach to rozrzucanie głosów po oktawach.

Przyjąć tu można różne strategie, ale zasadniczo są tylko trzy. Jeden głos w jednej oktawie albo głosy w 
mniej więcej równych odstępach od siebie, lecz większych lub równych kwincie albo omówione na stronie 
99 AKORDY  MOCY.  Rozstrzeliwanie  głosów  dobrze  brzmi  z  jednoczesnym  zastosowaniem  dodania 
wyższych rejestrów jednak nie co oktawę a w odstępie rozpiętości wszystkich głosów.

Sztuczka  ta  tworzy  dysonans  odległych  interwałów  i  pociąga  za  sobą  podobne  konsekwencje  przy 
ekualizacji  jak w przypadku organum i dodawania wyższych rejestrów w celu uniknięcia wybijania się 
wysokich alikwotów w nieharmonicznych odstępach ponad poziom średni.

4.1.20. DWUWARSTWOWE PADY

Gdy  ułożona  jest  już  sekwencja  akordów  grana  przez  pad,  dodać  można  solo  grane  tym  samym 
instrumentem ponad najwyższym głosem padów w obrębie jednej oktawy. Solo takie składa się z nut o tej 
samej długości co długość każdego z akordów.

Zabieg ten rozjaśnia pad i tworzy dosonans i konsonans rozpatrywany osobno jako odrębna melodia.

4.1.21. SZKICE RYTMICZNE

Przed układaniem utworu dobrze  jest  mieć  przygotowany  wcześniej  szkic  rytmiczny.  Szkic  ten określa 
zmiany monotonii rytmu utworu. Aby przygotować szkic zapuszcza się metronom i wyklikuje się różne 
rytmy  jednym  padem  i  potem  ustawia  się  na  tak  wygenerowanym  rytmie  utwór.  Można  wystukiwać 
dwoma padami ale już trzema jest za trudno, choć jeszcze można wolniejsze kawałki, generalnie im wolniej 
tym więcej padów można użyć. Szkice ustawione tylko dwoma padami brzmią wyraziście, na ogół niema 
potrzeby  użycia  więcej  niż  trzech.  Z  ustawionym  rytmem  chodzą  bembny  a  z  nimi  bas  i  cała  reszta  
instrumentów wysnuta  z  tego  szkicu.  Szkic  jest  odczuwalny  dla  słuchacza  gotowego  utworu,  choć  nie 
słychać samego szkicu, to raczej wszystkie instrumenty sugerują jego rytm. Szkic powoduje że wszystkie 
instrumenty pasują do siebie.

Dysonans i konsonans szkicu określany jest intuicyjnie w czasie tworzenia przez wystukiwującego rytm. 
Dysonans buduje się ilością udeżeń w jednostce czasu i ilością zmian padów w jednostce czasu.

4.1.22. NIECZWÓRKOWA RYTMIKA

Odległość między dwoma udeżeniami bitu niekoniecznie musi być podzielona na cztery. Podział na cztery 
umożliwia tworzenie prostych bitów, lecz aby stworzyć bardziej skomplikowane rytmy, synkopowane lub 

- 114 -



swingowane  trzeba  by  dzielić  odległość  między bitami na  trzy  lub  sześć.  Można  więc  podzielić  go  na  
dwanaście aby możliwy był podział na trzy, sześć i cztery aby umożliwić stosowanie w jednym patternie 
wszystkich rodzajów rytmu bez zmiany ilości kroków w patternie.

I  tak dzieląc odległość miedzy dwoma taktami na trzy (co cztery kroki)  uzyskuje się  bit  synkopowany, 
dzieląc odległość miedzy dwoma taktami na sześć (co dwa kroki) uzyskuje się rytm swingowany, można 
również zasekwencjonować rytm na 4/4 dzieląc na cztery części co trzy kroki.

Zastosować można również rytmy pięciobitowe (5/4) i siedmiobitowe (7/4).

4.1.23. ZALEŻNOŚĆ DŁUGOŚCI NUTY OD POZYCJI WE FRAZIE W 
NIECZWÓRKOWEJ RYTMICE (AKCENT DŁUGOŚCI)

W różnym miejscu w patternie długości  nut  powinny być różne. To składa się  na akcent i  prawidłową 
rytmikę. Szczególnie przy rytmach swingowanych i synkopowanych. Wszystkie instrumenty podlegają pod 
jeden rytm z różnymi akcentami długości, który określa podział przyjęty za najgęstszy możliwy i odgrywają 
wybrane nuty z tego podziału tak aby suma instrumentów tworzyła ten najgęstszy rytm.
Na przykład zwyczajowo w rytmie synkopowanym dłuższe akcenty przypadają na miejsca bitu a krótsze na 
synkopowane półbity.

Rytmika tego rytmu tworzy rozkład dysonansu i konsonansu rytmicznego w patternie.

4.1.24. DŹWIĘKI TŁA

Jako tło pod utwór można zastosować rozmaite dźwięki natury akustycznej lub syntetycznej. Dobrze w tej 
roli wypadają dźwięki z kategorii szumów z obwiedniami amplitudy i częstotliwości różnych kształtów, 
lecz o szerokim charakterze, tj. łagodnie narastające i opadające, nieperkusyjne i nietonalne bez wyraźnych 
alikwotów,  czyli  różnego  rodzaju  szumy.  Dźwięki  ulicy,  lasu,  szumu  drzew,  śpiewu  ptaków,  gwaru 
kawiarni, odglosów z parku itp.

4.1.25. REMAPPING TONÓW DO AKORDÓW

W sytuacji gdy mamy melodię dopasowaną do zestawu akordów i zmieniamy te akordy na inne, melodię 
można  dopasować  metodą  remappingu,  tj.  przesuwając  tony  do  najbliższych  tonów  nowych  akordów 
rozwiniętych na wszystkie oktawy.
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4.1.26. TRANSPOZYCJA GRUP AKORDÓW

Linie  akordów można transponować o kilka  tonów w górę,  bądź w dół  i  dopasować do tonów tonacji 
stosując remapping, podobnie jak dopasowuje się nuty do nowych akordów w przypadku remappingu.

4.1.27. KWANTYZACJA

Kwantyzacja  polega  na  stworzeniu  progów  i  zmianie  kwantyzowanej  wartości  na  wartość  progów 
zanjdujących się  najbliżej  niej.  Stosuje  się  kwantyzację  rytmiczną,  amplitudową i  tonalną.  Wyrównującą 
odpowiednio  pozycję  nut  w  takcie,  głośność  nut  oraz  harmonizację  tonalną,  czyli  usunięcie  drżenia 
fałszywych nut.

Kwantyzacja wprowadza konsonans równego rytmu, dysonans jednowartościowej warstwy amplitudy oraz 
konsonans stroju równomiernego.

4.1.28. DEKWANTYZACJA (HUMANIZACJA)

Dekwantyzacja  polega  na  działaniu  odwrotnym  do  kwantyzacji,  czyli  na  przemieszczeniu  wartości 
znajdujących się na progach na pozycje od nich oddalone o niewielkie losowe odległości imitujące naturalne 
dla  człowieka  wariacje.  Jest  to  inaczej  mówiąc  humanizacja.  Stosuje  się  humanizację  rytmiczną  – 
przesuwając wartości w czasie, amplitudową - rozsunięcie głośności nut i tonalną - rozstrojenie dźwięków.

Humanizacja wprowadza dysonans nierównego rytmu, konsonans wielowarstwowości głośności i dysonans 
nierównomiernego strojenia.

4.1.29. OVERDUB

Overdub  polega  na  nagrywaniu  odtwarzanego  śladu,  nagranego  pierwotnie,  zmiksowanego  z  nowym 
śladem, zawierającym nową ściezkę. Overdub umożliwia nagrywanie nieskończonej ilości ścieżek na bardzo 
prostym sprzęcie.
Możliwe jest nagrywanie improwizacji jak i przygotowanych sekwencji. Improwizacja z overdubem polega 
na graniu yassu z samym sobą nagranym wcześniej. Grając z overdubem słyszy się poprzednio nagrane 
ścieżki i improwizuje się z nimi dogrywając nowy ślad. Za każdym razem słyszy się tylko już nagrane ślady 
ale w ogóle interakcja między ścieżkami jest możliwa. To tak jakby tworzyć nagranie z kilkoma własnymi 
wcieleniami z tym tylko ograniczeniem, że nie wszyscy się jednocześnie słyszą. Jeden zawsze jest głuchy na 
to co wygrywa reszta. Każdy następny dograny ślad komentuje to co poczyniają poprzedni, a ostatni gra ze  
wszystkimi, chociaż nikt go nie słyszy.
W ten sposób nagrywać można również przygotowane sekwencje, skomponowane utwory. Można także 
łączyć obie wyżej opisane techniki w jedną i nagrywać przygotowane sekwencje dodatkowo improwizując. 
Aby  nagrać  sesję  z  overdubem  trzeba  mieć  użądzenie  nagrywające  i  odtwarzające  w  dwóch  różnych 
użądzeniach,  bądź  w  jednym  w  którym  nagrywanie  i  odtwarzanie  działa  niezależnie.  Absynth  ma 
wbudowaną opcję  nagrywania  overdubu.  Nagrywa odtwarzany kanał  jednocześnie  odtważając  nagrane 
poprzednio. Overdub można także zrealizować we Fruity Loopsie np. dwoma Edisonami nagrywającymi i 
odtwarzającymi na zmianę lub powtażając renderowanie całości utworu z dodawaniem jednej ścieżki do 
pozostałych przed każdym renderem. Jeżeli nie ma się do dyspozycji DAW można nagrywać po wyjściu 
mixdown karty dźwiękowej i improwizować na różnych instrumentach akustycznych i wirtualnych VST w 
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wersjach  samouruchamialnych.  Overdub  można  nagrać  na  kartach  dźwiękowych  mających  opcję 
odtwarzania  w czasie nagrywania  (full  duplex),  a  posłużyć się  można różnymi programami.  Renoisem, 
Wavelabem, Wavepadem, Soundforgem, itp.
Inną odmianą overdubu jest nagrywanie sygnałów MIDI programem sekwencjonującym. Zamiast nagrywać 
dźwięki można nagrać sygnały MIDI umożliwiając dalszą edycję nagranej sesji (np. kwantyzacja, progresja i 
inne techniki niemożliwe w czasie rzeczywistym).
Klasyczny overdub z instrumentami akustycznymi można wykonać użądzeniem nagrywającym i laptopem. 
Gdy brak rejestratora można posłużyć się kamerą lub dyktafonem. 

4.1.30. SZCZYPTA CHAOSU NA KONIEC UTWORU

Projektując utwór można przyjąć dwie koncepcje. Albo przyjmujemy konsonans jako podstawę i dysonans 
jako dodatek lub dysonans jako podstawę i konsonans jako dodatek. Jeśli przyjmiemy narastający dysonans 
to pod koniec utworu można dograć wariacje na różnych ścieżkach wprowadzające chaotyczny element do 
utworu. Chaos odgrywa tu rolę największego dysonansu. Mogą to być solówki, bałagan w udeżeniach na 
bembnach, dźwięki nierytmiczne, nieharmoniczne, itp.

4.1.31. ZAKOŃCZENIA

Najczęściej spotykane koncepcje zakończeń:
– urwane – instrumenty przestają grać nagle na początku nowej frazy; należy pamiętać by dostawić 

ostatnie udeżenie na początku nowej frazy; można o tym zapomnieć i  zostawić utwór ginący w 
zawieszeniu, nie powracający na ziemię, znajduje to praktyczne zastosowanie w muzyce klubowej, 
gdy nie dogrywa się ostatniego bitu na pierwszej pozycji  przerwy aby umożliwić wejście bitu z 
nowego utworu bez nawarstwiania udeżeń

– Fadeout
- całkowity – instrumenty ściszają się do zera
- połowiczny – insturmenty przyciszają się do połowy i urywają granie

– odejmowanie instrumentów – wyjście poprzez fakturyzację
– przejście wybranym instrumentem do innego utworu
– crescendo

4.1.32. ROZPOCZĘCIA

Najczęściej spotyka się trzy rodzaje rozpoczęć
– z podjazdu

- całkowitego
- częściowego

– z kopyta
– fakturowane
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4.1.33. NASTĘPSTWO  SCEN  Z  DWUKROTNIE  WOLNIEJSZYM 
TEMPEM

Jeżeli stosuje się dwie sceny i w jednej z nich tempo jest dwa razy wolniejsze niż w drugiej to następująca  
scena  musi  być  tak  przesunięta,  aby  pierwszy  werbel  stał  tam,  gdzie  stałby  werbel,  gdyby  była 
kontynuowana poprzednia sekwencja. Rozdział 1.2.57 - CIĄGŁOŚĆ RYTMICZNA, strona 45.

Takie następstwo scen tworzy konsonans ciągłości rytmicznej.

4.1.34. OPÓŹNIANIE DYSONANSOWEJ TERCJI LUB KWINTY

Jeżeli  bas  gra  kwintę  akordu  i  brzmi  ona  zbyt  dysonansowo  rozpoczynając  akord  razem  z  innymi 
instrumentami  grającymi  akord  (takie  zjawisko  występuje  w  niektórych  przypadkach  przy  pewnym 
doborze instrumentów) można go zagrać z niewielkim opóźnieniem w stosunku do rozpoczęcia akordu, 
którego kwinta jest grana. To samo dotyczy tercji.

Technika ta zmniejsza pozornie dysonans nuty granej przez bas.

4.1.35. SZUM NA ROZPOCZĘCIE PATTERNU

Pod  koniec  zliczania  do  czterech  (na  początek  trzech)  zaczyna  narastać  szum,  którego  najgłośniejszy 
moment przypada na rozpoczęcie nowego taktu i który wybrzmiewa do zera przy dwa.

Technika ta wprowadza narastający dysonans narastającego hałasu przed rozpoczęciem nowego patternu i 
konsonans wybrzmiewania na początku nowego.

4.1.36. INERCJA SEKWENCJONOWANEJ AMPLITUDY

Inercję amplitudy można rozumieć dwojako. Nie tylko jako inercję  kształtu amplitudy udeżenia w skali 
próbek dźwięku pojedynczej nuty, ale i jako amplitudy serii udeżeń w skali szeregu nut. Głośność może się  
zmieniać z ograniczoną mocą przyjętą ze stałą wartością dla utworu, czyli z niewielką tylko zmianą z nuty  
na nutę. Inercja może być różna dla narastających i opadających głośności, czyli może posiadać histerezę.

Takie sekwencjonowanie wprowadza konsonans niewielkiej zmiany w skali dysonansu i konsonansu.

4.1.37. HARMONICZNE SEKWENCJONOWANIE NUT

Nuty  ustawia się tak aby najczęściej w obrembie jednego akordu grane nuty były prymą, rzadziej kwintą a  
najrzadziej tercją. 
Taka  technika  zapewnia  konsonansowe  rozstawienie  nut  i  zapobieganie  częstym  dysonansom,  które 
sugerowałyby raczej nieumiejętne sekwencjonowanie niż celowo stosowaną technikę.
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4.1.38. NUTOWA ANALIZA HARMONII

Nutowa analiza harmonii jest techniką sekwencjonowania akompaniamentu. Technika ta bazuje na analizie 
ciągu  akordów  zasekwencjonowanego  w  sekwencerze  i  ustawieniu  nut  na  innej  ścieżce  w  przypadku 
zdefiniowanych zdarzeń. I tak na przykład stosuje się:

– glissando fletem piccolo  na interwał  sekundy małej  -  wyszukuje  się  w tonach akordów utworu 
interwały małej sekundy i gra się je glissandem na flecie piccolo

– dwa dwudźwięki trąbką na dwa interwały sekundy małej grane jednocześnie w ciągu akordów
– okresowy ton na okresowo powtarzający się ton w skali w ciągu akordów
– rozmaite progresje widoczne w grupie akordów rozmieszczonych w skali

- liniowe
- łukowe
- sinusoidalne

4.1.39. ZAGĘSZCZANIE ALIKWOTÓW OSCYLATOREM

Mając  solówkę  lub  ogólnie  ścieżkę  melodyczną  można  dostawić  pojedyńcze  alikwoty  lub  całe  grupy 
alikwotów między jej alikwotami aby zagęścić jej brzmienie.

Zabieg ten zwiększa dysonans barwy.

4.1.40. INTERWAŁ SEKUNDY MAŁEJ NA SUBBASIE

Specyficznym  zagadnieniem  jest  granie  interwału  sekundy  małej  przez  subbas.  Ponieważ  dodatkowa 
oscylacja  tworzona  przez  dudnienie  interferencji  w  tym  rejestrze  jest  także  konsonansowym  tonem  w 
zakresie subbasu, można grać tym interwałem melodię interpretowaną jako osobny interwał interferencji 
dudnienia i średniej z częstotliwości obu tonów w interwale sekundy małej. Dysonans daje się odczuć jako 
tempo rytmu bicia interferencji.

4.1.41. WYCISZANIE DO ZERA ŚCIEŻKI PRZED BITEM

Kilka  ostatnich  milisekund  przed  wejściem  bitu  można  wyciszyć  do  zera  aby  uzyskać  ciekawy  efekt 
dezorientacji  słuchacza.  Najłatwiej  wykonać  to  efektem mute  na  ścieżce  master  włączanym automatyką 
obwiedni w playliście.
Technika ta tworzy dysonans skojażenia sugerując, że sprzęt się zepsuł w najciekawszym momencie oraz 
zwiększa dysonans głośności udeżenia.

4.1.42. PRZYPISANIE TECHNIK GRY

W rzeczywistości  różne instrumenty mają przypisanie różne techniki  gry.  Wiadomo, że na przykład na 
kontrabasie nie zagra się utworu napisanego na pianino na dwie ręce ani nie zagra się glissanda na oranach 
kościelnych. Przypisując technikę do instrumentu syntetycznego należy określić,  do którego instrumentu 
akustycznego  jest  on  podobny  brzmieniem.  Następnie  można  zastosować  konwencjonalne  techniki  gry 
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znane  z  praktyki  i  stosowanej  teorii  muzycznej  dla  tego  instrumentu.  Na  przykład  typowe  jazzowe 
zagrywki na kontrabasie lub trąbce przypisane do instrumentów mających brzmienia do tych instrumentów 
podobne.  Aby  nie  być  ograniczonym  tylko  do  konwencjonalnych  technik  można  dodatkowo  stosować 
granice  możliwości  wykonawczych  rozpisane  na  zasady  gry  na  instrumentach  będących  akustycznymi 
oryginałami instrumentów syntetycznych. Na przykład ilość palców udeżających klawisze fortepianu nie 
powinna przekraczać liczby możliwej w zależności od wybranych tonów ani na przykład nie powinno się 
grać  dwóch linii  melodycznych odległych od siebie  o  odległość  większą niż  najszerszy rozstaw palców 
jednej ręki na klawiaturze fortepianu gdy druga jest zajęta graniem linii basowej, itp. Dodatkowo stosować 
można  techniki  mające  uzasadnienie  w  brzmieniu  instrumentów,  na  przykład  w  czytelności  dźwięku 
wysnute z analizy spektralnej lub amplitudowej, np. bas gra tylko interwały kwinty, kwarty i oktawy w 
progresji  ponieważ  powoduje  to  kontynuację  alikwotów,  albo  nie  gra  się  utworów wielogłosowych  na 
carilionie  gdyż  z  powodu  nieharmonicznego  brzmienia  tego  instrumentu  alikwoty  interwałów  nie 
pokrywają się i melodia staje się nierozpoznawalna.

4.1.43. FADE MIĘDZY SCENAMI

Gdy sceny refrenu i zwrotki mają zbyt duży kontrast brzmienia między sobą, dostawia się elementy z nowej 
sceny  do  jeszcze  granej  porcjami  przez  fakturyzację  lub  przez  fade.  Jeśli  nowa  scena  rózni  się  tylko 
fakturyzacją,  faduje  się  istniejące  elementy  tak  aby  pojawienie  się  nowej  sceny  brzmiało  spójnie  z 
poprzednią.
Technika ta redukuje dysonans pojawienia się nowego elementu.

4.1.44. DZIEDZICZENIE

Technika dziedziczenia polega na eksponowaniu detalu z poprzedniego utworu w utworze bierzącym i 
użyciu elementu czesto wystepujacego w utworze poprzednim jako detalu w nowym. Sprowadza się to do  
użycia w utworze bierzacym dwóch elementów z utworu poprzedniego - jednego powszechnego jako detal i 
jednego rzadkiego jako częsty.

4.1.45. SYNCHRONIZACJA FAZ

Aby  uzyskać  odpowiednią  głonśość  basu  zmiksowanego  ze  stopą,  czy  ogólnie  różnych  instrumentów 
zajmujących  obszar  basu,  dopasowuje  się  ich  fazy  tak  aby  jedynkowa  amplituda  stopy  i  jedynkowa 
amplituda basu dała jedynkową amplitudę stopy i basu. Postępuje się tak tylko w przypadku subbasu, basu 
oraz  niskich  częstotliwości  średnich,  ponieważ  amplitudy  i  ich  skoki  są  w  tym  obszarze  spektrum 
największe. W zakresach innych częstotliwości nie ma potrzeby stosowania tego zabiegu. Zabieg ten usuwa 
przepychanie  się  basu  i  górnego  zakresu  wystających  ponad  poziom  limitera  pod  jego  poziomem  na 
wyjściu.

4.1.46. GŁOŚNY ŚRODEK

W  instrumentalnych  utworach  zastosować  można  od  czsu  do  czsu  głośny  środek,  czyli  różnej  natury 
dźwięki  znajdujące  się  w  środkowym zakresie  spektrum imitujące  swoim położeniem w tym obszarze 
wokal.
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4.1.47. PRZEWROTY AKORDÓW DOPASOWANE DO BASU

Przewroty akordów można dopasować zgodnie z ich odległością od basu, tak aby ich alikwoty stały na 
alikwotach basu.
Wprowadza to konsonans pokrywania się alikwotów lecz i dysonans dużych odległości między tonami.

4.1.48. RÓŻNE  SKOSY  BLACH  W  RÓŻNYCH  ELEMENTACH 
STRUKTURY UTWORU

Brzmienie utworu o charakterze rockowym można urozmaicić  stosując  różne skosy hihatów w różnych 
elementach  struktury  utworu.  Np.  blachy  o  bardziej  stromym  skosie  na  refren  lub  trzy  decybelowa 
wypukłość w miejscu w którym znajdowała się trzy decybelowa dziura w poprzedniej zwrotce.
Technika  ta  oprócz  osobno  rozpatrywanego  konsonansu  lub  dysonansu  blach  wnosi  dysonans  różnicy 
elemntów w następstwie, czyli kształtki i napięcia następstwa.

4.1.49. ZASADA WMONTOWANIA CLIPU

Aby  poprawnie  wmontować  klip  należy  spełnić  warunki  tożsamości  napięć  klipu  i  jego  otoczenia. 
Najważniejsze to dopasowanie tonalne, rytmiczne i amplitudowe. Istotny jest także skos spektralny.
Warunek dopasowania tonalnego jest wyrażony współczynnikiem dysonansowości tonalnej określającym 
stosunek  pokrywających  się  alikwotów klipu  i  utworu  do  którego  się  go  wkleja  do  tych  które  się  nie  
pokrywają. To w uproszczeniu. Dokładnie czystość dopasowania tonalnego określa ilość centyli odstrojenia 
od czystego interwału nierównomiernie temperowanego między każdym z alikwotów utowru i każdym z 
alikwotów wstawianego klipu. Jeszcze raz inaczej - utwór i clip mają alikwoty. Aby wstawić klip poprawnie 
należy porównać każdy alikwot utworu z każdym alikwotem clipu i określić jaka jest różnica częstotliwości 
każdego z nich i częstotliwości odpowiadającym im interwałom nierównomiernie temperowanym. Jest to 
mrówcza robota i aby ją uprościć stosuje się zasadę: wstawia się klip tak aby maksymalnie duża ilośc jego 
alikwotów pokryła się z alikwotami pierwszego głosu akordu w miejscu utworu, w którym się wkliej klip.  
W drugim rzędzie może to być głos trzeci i w ostateczności drugi. Clip traktujemy jako ton który ma być 
zagrany razem z utworem i spełnone mają być zasady konsonansu grania po tonach akordów i konsonans  
głosu akordu a także konsonans interwału.  Jeżeli  clip  ma być wmontowany konsonansowo. Jeśli  nie  to 
negujemy te zasady aby uzyskać dysonans. Dobrze jeszcze przy konsonansowym wmontowywaniu klipu 
zachować  inne  zasady  dysonansu  i  konsonansu,  jak  na  przykład  ciągłość  formantu  lub  dopasowanie 
skojarzenia. Zasadniczo stosuje się ciągłość alikwotu i formantu z zachowaniem proporcji ich częstotliwości 
w liczbach całkowitych.
Warunek dopasowania rytmiczengo jest wyrażony przez połączenie rekursywnego ciągu rytmu utworu z 
rekurenyjnym  ciągiem  rytmicznym  klipu,  tak  aby  suma  iloczynów  połączonych  wartości  ciągów  dała 
najmniejszą wartość dysonansu, czyli jak największy konsonans.
Gdy klip spełnia już warunki wmontowania i leży w playliście można zrealizować jego pojawienie się jak 
opisano w punkcie 4.1.75 - JAK MOŻE SIĘ POJAWIĆ ŚCIEŻKA, na stronie 127.
Jesli riff jest 2 razy za dlugi by go powtorzyc 4x w patternie to gra sie go 1,5 razy i dodaje zmianiona 4tą  
ćwiartkę tworzac w ten sposob riff o dlugosci patternu.
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4.1.50. ORGANUM FREQUENCY SHIFTEREM

Interwał nierównomierny od dźwięku bazowego można wsunąć frequency shifterem na wyższe alikwoty 
aby stworzyć organum, zupełnie jak w harmonizatorze w Harmorze.

4.1.51. ZMIANA TEMPA PO PAUZIE

Zmiana tempa poprzedzona pauzą o długości potęgi dwójki liczonej w udeżeniach stopy. Jest to ciekawy 
trick  urozmaicający  strukturę  utworu.  Pauza  wnosi  zupełny  konsonans  między  dysonansową strukturę 
początkową i mniej dysonansową strukturę wolniejsego tempa.

4.1.52. PAD Z EFEKTEM GATE

Dźwiękiem nieodłącznie kojarzącym się ze demosceną lat 90-tych jest pad z efektem gate uzyskiwany w 
trackerze komendą Axx z rytmicznie zmieniającą się wartością komendy, modulującą przebiegiem rampy 
głośność  padu.  Zmiany  wartości  tworzyły  ciekawe  akcentowanie  gate'u.  Dłuższe  wybrzmiewanie 
pojedynczego  otwarcia  bramki  przypadać  mogło  na  przykład  na  półbeat,  czyli  tam  gdzie  hihat.  
Bezpośrednio  przed  nim  sekwencjonowano  dwa  krótsze  jeden  na  beat  i  drugi  na  ćwierćbeat.  Trzecią  
ćwiartkę pomijano tak aby zastąpiła ją dwa razy dłuższa połówka. Możliwe były również i inne wariacje tej 
techniki.  Poza  sceną  komputerową  technika  ta  stosowana  była  również  na  scenie  techno  i  jest  
wykożystywana do dziś pod postacią szeroko rozpoznawalnego sidechainu w różnych wariantach.
Doskonale do tego efektu nadają się pady, które ewoluują – zmieniają swoje brzmienie w czasie trwania.

4.1.53. VIBRATO FLETEM PICCOLO

Doskonale brzmi flet  piccolo z techniką vibrato,  gdy ustawiony jest  filtr  notch na częstotliwość średnią 
wibracji fletu.

4.1.54. DUBLOWANIE BASU PRZEZ FLET PICCOLO

W czasie sekwencjonowania dodatkowych ścieżek upiększających akordy można posłużyć się fletem piccolo 
i  zasekwencjonować  dla  niego  tą  samą  melodię  co  dla  basu.  Powoduje  to  powstanie  organum  basu  i  
urozmaica bas harmonicznie. Zamiast fletu piccolo można użyć zwykłego fletu lub sampla sinusoidy.

4.1.55. USUWANIE NAPIĘCIA SEKUNDY I TERCJI

Brzmienie  dysonansowych  interwałów  takich  jak  sekunda  i  tercja  można  poprawić  przenosząc  jeden  z 
tonów do oktawy sąsiedniej.
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4.1.56. KONIEC SUKCESJI

Granie  konsonansu  kończącego  sukcesję  innym  instrumentem.  Koniec  sukcesji  można  dodatkowo 
podkreślić  grając  konsonans  niżej,  przedłużając  nutę,  grając  crescendo  (podjazd),  udeżając  konsonans 
wielokrotnie itp. itd. et.c.

4.1.57. SEKWENCJONOWANIE TERCJI NA KONIEC AKORDU

Koniec każdego z akordów w sukcesji można zasygnalizować graniem jego tercji, po której następuje pryma 
nowego akordu.

4.1.58. KANON

Kanon polega na graniu melodii w drugiej warstwie z opóźnieniem w stosunku do melodii na pierwszej  
warstwie.  Warstwę  w  kanonie  można  umieścić  w  pauzach  między  fragmentami  melodii  na  pierwszej 
warstwie lub równolegle jedną pod drugą.

4.1.59. RIFFY

Gdy ułożona  jest  ścieżka  z  akordami  granymi  przez  pad można  na  niej  ułożyć  rytmizowane  warstwy 
akordów grane przez instrumenty u charakterze perkusyjno-melodyjnym – tzw. riffy. Najlepiej w funkcji 
riffów sprawdzą się sekwencje grane losowymi presetami lub sekwencjami z syntezatorów uzyskane funkcją 
mutate  lub  randomize  -  8.2.1 -  LOSOWE  PRESETY,  strona  183.  Ukladając  riff  należy  grać  długością, 
głośnością i wysokością, inaczej riff nie brzmi dobrze.

4.1.60. WARIANCJA

Wariancja jest to używanie brzmień z tej samej grupy do jednej linii melodycznej lub perkusyjnej. Inaczej 
mówiąc jest to używanie bardzo podobnych brzmień w następstwie do grania jednej linii. Podobieństwo 
brzmień można uzyskać przez multitimbiralne layerowanie brzmień i powtarzanie tych samych brzmień 
kilka razy w różnych kombinacjach doboru lub poprostu przez używanie dźwięków z tej  samej grupy. 
Multitimbrial, w którym część dźwięków się powtarza a część się zmienia z udeżenia na udeżenie powoduje 
powstanie podobieństwa nut. Cżęść dźwięków wchodzących w skład multitimbrialu może byc taka sama 
przez wszystki dźwięki lub tylko przez kilka sąsiednich nut. Elementy podobne do użycia przy wariancji  
można uzyskać także przez klonowanie i dalszą edycję sklonowanej barwy.

4.1.61. CRASH URYWANY GATEM

Maximusem w funkcji bramki gate można się posłużyć w celu ucięcia crasha w wybranym momencie taktu.  
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Aby określić  moment  ucięcia  należy wyznaczyć  głośność jaką crash  osiąga w momencie  w którym ma 
nastąpić ucięcie. Znając tą wartość zaznacza się ją na krzywej kompresji Maximusa i ściąga do zera wszystko 
co znajduje się poniżej tej wartości do minus nieskończoności. Technika ta dobrze brzmi z następującą po  
niej techniką peak filter nałożony na crash vide rozdział 6.6.29 - CRASH Z PEAK FILTEREM na stronie 152.

4.1.62. DZIEDZICZENIE TEMPA AKORDÓW

Gdy w utworze, w jednym segmencie, grają akordy z melodią, po nich, w drugim segmencie, następuje ciąg 
szybszych akordów i w segmencie trzecim, znowu melodia z akordami to tempo w akordach, w segmencie 
trzecim, może być dziedziczone z poprzedniego ciągu akordów w drugim segmencie. Stanowi to oprócz 
fakturyzacji element progresji części utworu między segmentami.

4.1.63. WOLNO NARASTAJĄCE PADY

Przy wolno narastających padach (typu evolving)  problemem jest  szybkość sekwencjonowania  akordów 
granych przez ten pad. Można ten problem poprawić sklejając początki akordów z końcami poprzedników 
aby uzyskać dłuższe  nuty, grające te same tony. W tym przypadku pojawia się jednak następny problem.  
Tercja akordów czasem brzmi podczas gdy inne głosy dopiero narastają. Aby stworzyć rozwiązanie idealne 
kasuje się przed sklejeniem (funkcja Glue w FLStudio) nut wszystkie tercje z ciągu akordów i skleja się  
pozostałe tony, czyli tylko prymy i kwinty.

4.1.64. SEKWENCJONOWANIE DWÓCH UTWORÓW PO SOBIE

Początek następującego utworu znajduje się pierwszym beatem w miejscu w którym znajdowałby się beat 
poprzedniego utworu gdyby ten grał jeszcze. Tworzy to miłe wrażenie ciągłści albumu.

4.1.65. RYTMY W TYPIE POTOP

Cechą rytmów w typie POTOP jest to, że grane od końca brzmią tak samo jak od początku i to że druga 
połowa ich patternu jest pierwszą połową graną od końca. 

4.1.66. DODATKOWE  INTERWAŁY  PRZY  SEKWENCJONOWANIU 
BASU

Sekwencjonując bas dobrze jest oprócz kadencji na prymie, oktawie i kwincie dodać pasaże po stopniach 
oktawy, seksty, kwinty, kwarty i tercji.
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4.1.67. SEKWENCJONOWANIE BASU

Bas sekwencjonuje się gdy jest juz ułożona ścieżka z harmonią akordów i bembny, z wyjątkiem sytuacji w  
której bas ma prowadzić harmonię. By ułożyć dobry bas należy wyobrazić sobie urozmaiconą zagrywkę 
bembnów, w której oprócz nut, które udeżają jednocześnie z bembnami są jeszcze inne nuty. Wyobrażana 
zagrywka zawierać się powinna w dówch stanach: 'nisko' i 'wysoko'. Określić ją można także w stanach  
'nisko' i 'niżej'. Taki bas wprowadzamy następnie do sekwencera. Pierwszą nutą bas znajduje się zawsze na 
prymie akordu i pierwsza nuta wymyślonego basu powinna zawsze znajdować się w stanie 'nisko'. Gdy 
następnie przychodzi 'wysoko', umieścić go można na kwincie akordu powyżej przymy. Gdy następujący 
stan to 'niżej', umieścić go należy na kwincie poniżej prymy, czyli w interwale kwarty. Naturalnie można w 
jednej zagrywce połączyć trzy stany 'nisko', 'wysoko' i 'niżej'. Gdy zagrywkę basu umieścimy w pierszym 
akordzie,  dalej  następuje  mechaniczne  skopiowanie  i  wklejenie  frazy  basu  z  pierwszego  akordu  do 
pozostałych akordów z dokonaniem transpozycji,  tak aby 'nisko'  znalazło  się  prymie nowego akordu a 
'wysoko'  i  'niżej'  na  kwintach.  Zaznaczyc  należy,  że  niepowinno  zamieniać  się  'wysoko'  na  'niżej'  i 
'odwrotnie' ani 'nisko' na 'wyżej' lub 'niżej'. Do takiego basu dodać można także inne interwały w postaci 
pasaży,  lub  przednutek  –  jak  opisano  w  rozdziale  4.1.66 -  pt.  DODATKOWE  INTERWAŁY  PRZY
SEKWENCJONOWANIU BASU na stronie 124.

4.1.68. CHILLOUTOWE SEKWENCJONOWANIE HIHATÓW

Zdecydowanie im wolniejsze tempo tym bardziej relaksacyjnie. Przynajmniej do pewnego momentu. Przy 
sekwencjonowaniu wolniejszego utworu po szybszym spodziewane jest  podobne tempo. Gdy wytężona 
pauzą  uwaga  słuchacza  po  stopie  rozpoczynającej  nowy  utwór  spodziewa  się  werbla,  w  wolniejszym 
utworze nastąpić może dopiero hihat, który gra cicho, po nim hihat, który gra głośniej, lecz za pierwszym 
hihatem w połowie odległości jaka jest między stopą a pierwszym hihatem i za nim w takiej samej odległości 
dopiero werbel. Tworzy to relaksacyjny moment oczekiwania na werbel, w którym słuchacz spodziewa się 
werbla w momencie udeżenia hihatów. Jest to trick przykuwający uwagę, który warto stosować. W praktyce 
sprowadza się to do grania hihatu na półbit ciszej niż zwykle, hihatu ćwiartkę za półbitem głośniej niż hihat 
na półbit i za tym werbel na drugi bit. Następnie stopę z dowolnym przesunięciem i drugi werbel na trzeci  
bit lub pół bitu wcześniej. 

4.1.69. STACATTO

Stacatto to perkusyjne, pojedyncze zagranie na instrumencie melodyjnym odzywające się na kadencji.  W 
ścieżce stacatta w utworze zmienia się instrument na każde zagranie na każdej z kadencji. Grając stacatto 
udeża się po jednej do czterech nut unisono lub akordem, można także grać krótkie glissando jako stacatto.

4.1.70. ACID

Do sekwencjonowania acidu służą acidowe brzmienia zmieniające powoli swoją barwę w trakcie gry – w 
dziale brzmienia rozdział  8.2.4, pt.  ACID, na stronie  184. Acid w utworze zachowuje się jak pobudzenie 
słuchacza utworem. Narasta gdy struktura utworu ma napięcia wysokie, gdy gra perkusja i dochodzą nowe 
warstwy. Acid zaczyna stopniowo opadać, czyli stawać się bardziej konsonansowym gdy napięcie utworu 
staje  się  konsonansowe.  Ogółem  acid  zachowuje  się  jak  całka  z  napięcia  utworu  z  połową  napięcia 
ustawioną jako zero. Za skokami napięcia LH acid zaczyna się unosić za skokami HL powoli opadać.
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4.1.71. SEKWENCJONOWANIE AKORDÓW

By zasekwencjonować  akordy  z  dobrym flow,  należy  grać  tylko  akordy  z  harmonii  tylko  w miejscach 
ustawionych w beatcie nałożonym na ścieżkę z harmonią a przerywać grane akordy zawsze wtedy gdy 
udeża inny akord z harmonii. Nie należy grać akordów w miejscach których udeżenia wynikaja z tylko  
harmonii, lecz w miejscach w których pasują do beatu rytmicznie – wynikają z beatu, np. gdy przyjęto że 
akord udeża tam gdzie stopa. Jesli z rytmu beatu wynika udeżenie akordu to udeża sie akord z harmonii,  
który  przypada  w  danym  punkcie  beatu  nałożonego  na  harmonię.  Gdy  z  harmonii  wynika  udeżenie  
nowego akordu to go nie gramy, przerywamy za to akord poprzedni. Gramy akord dopiero w momencie 
gdy udeża w beacie, biorąc go z tego punktu w ciągu akordów harmonii w którym wypada udeżenie w 
beacie nałożonym na harmonię. Taki zabieg jest konieczny, ze względu na to że rytm linii harmonii powiela 
solówkę i jej rytm, akordy powinny natomiast udeżać w momentach rytmiki beatu.

4.1.72. UDEŻENIE AKORDU - PLANG

Plang  jest  to  udeżenie  akordu  dźwiękiem  gwałtownie  narastającym,  harmonicznym  o  krótkim  czasie 
trwania  w długim szumowym podgłosie  –  rozdział  6.10.6 -  BIAŁY REVERB,  strona  165.  Doskonale  do 
plangu nadają się wycinki z brzmienia typu pad, którymi udeża się akord. Zagrywka tak jest słyszana w 
utworze Laffik – Chicken Race (Birds on the Left). Plang jest odmianą riffu, w którym akordem gra raczej 
pogłos.

4.1.73. ARPEGGIA

Akord można take zagrać arpeggio. Ta technika gry oznacza granie tonów z akordu w kolejności napięcia  
głosu  akordu.  Napięcie  może  mieć  rozkład  arytmetyczny  lub  iteracyjny,  czyli  że  gramy  napięcia 
posortowane po kolei lub według systemu iteracyjnego, czyli że na początek beatu najniższe napięcie, na 
połówki  beatu  większe,  na  ćwiartki  jeszcze  wększe  itd.  Arpeggio  może  być  też  krótką  transponowaną 
melodią.

4.1.74. SEKWENCJONOWANIE PADÓW

Sekwencjonowanie  padu  polega  na  zagraniu  syntezatorem  ścieżki  z  harmonią  dodaną  do  melodii  lub 
ustawioną. Dodatkowo na ścieżce z padami stosuje się opcjonalnie kilka zabiegów:

– rozdział 4.1.18 - WYŻSZE REJESTRY PADÓW, strona 113
– rozdział 4.1.19 - ROZSTRZELIWANIE GŁOSÓW AKORDÓW PO OKTAWACH, strona 114
– rozdział 4.1.20 - DWUWARSTWOWE PADY, strona 114
– rozdział 4.1.52 - PAD Z EFEKTEM GATE, strona 122
– rozdział 4.1.63 - WOLNO NARASTAJĄCE PADY, strona 124
– rozdział 3.1.15 - AKORDY MOCY, strona 99
– rozdział 3.1.16 - AKORD GRANY JAKO DWUDŹWIĘK, strona 99
– rozdział 3.1.18 - AKORDY SEPTYMOWE, strona 99
– rozdział 3.1.22 - UROCZYSTE BRZMIENIE PADÓW, strona 100
– rozdział 3.1.24 - POPRAWNE STOSOWANIE PRZEWROTÓW AKORDÓW, strona 100
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4.1.75. JAK MOŻE SIĘ POJAWIĆ ŚCIEŻKA

Ścieżkę można wmiksować przez:
– fade in – fade out
– acid in – acid out
– start – stop
– stutter in – stop/loop
– wypełnienie/przygrywka

fade in/out  to  podgłaśnianie/ściszanie ścieżki,  acid in/out to  pojawianie  się  ścieżki  przez odkręcanie  i 
skręcanie  parametru  syntezatora  powodującego  pojawienie  się  i  zniknięcie  dźwięku,  np.  filtrowanie 
lowpass/highpass,  start/stop  to  rozpoczęcie/zatrzymanie  ścieżki,  stutter/loop to  rozpoczynanie  ścieżki 
kilka  razy  przed  kluczowym  momentem  na  krótką  chwilę  by  wreszcie  ją  odegrać,  zakończyć  w  tym 
przypadku można pętlą ostatniego zagrania odgrywaną w kółko.

4.1.76. RIFFY GRANE AKORDEM

Jeśli  chcemy  uzyskać  charakterystyczne  hard-corowe  brzmienie  utworu,  można  w  obszarze 
sekwencjonowania dodać melodie-riffy pełne półtonów grane akordem minorowym lub majorowym, które 
spowodują wychodzenie tonów tego akordu poza tonację i zabrzmią bardzo dysonansowo i rozpoznawalnie 
dla wszelkiego rodzaju muzyki klubowej z lat 90-tych. Najlepiej w funkcji riffów sprawdzą się sekwencje 
grane losowymi presetami lub sekwencjami z syntezatorów uzyskane funkcją mutate lub randomize - 8.2.1 - 
LOSOWE PRESETY, strona 183.

4.1.77. OSCYLUJĄCY PITCH HIHATÓW

Sekwencjonując hihaty dobrze jest  oscylować losowo strojeniem hihatu w niewielkich granicach. Daje to 
wrażenie unikatowych udeżeń każdego zasekwencjonowanego hihatu.

4.1.78. SEKWENCJONOWANIE LAYERU PERKUSYJNEGO

Najlepsze  efekty  przy  sekwencjonowaniu  layeru  perkusyjnego  daje  rozsunięcie  udeżeń  instrumentów 
wchodzących w skład layeru w trzy grupy oddalone od siebie o 10-13ms, rozsunięte względem początku w 
przód i wspak aby stworzyć strum jak przy graniu akordów gitary albo przy udeżaniu bembna dwiema 
pałkami naraz.

4.1.79. SEKWENCJONOWANIE LOOP'A

Mając perkusję  przygotowaną według punktów w rozdziale  8.2.43 -  PERKA KONKRET, ze strony  197, 
można ustawić loopa perkusyjnego podobnego do loopów z zestawu Jungle Warfare CD, czyli do muzyki  
Funk. Przyda się kilka stóp stworzonych z kilku udeżeń tego samego przedmiotu, dwa podobne werble, 
może być jeden, kilka hihatów, przeszkadzajki. Wszystko wyekualizowane kepstralnie w peaki na kepstrum 
a  sinusoidy  na  spektrum.  Sekwencjonujemy  bez  użycia  snap  to  grid  ale  mimo  to  staramy  się 
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zasekwencjonowac  to  wszystko  równo.  Długość  loopa  to  cztery  lub  osiem  beatów.  Z  takim  loopem 
przechodzimy  do  punktu  4.1.4 -  GRANIE  LOOPEM  -  KOMENDA  9xx.  na  stronie  107.  Dobrze  jest 
zasekwencjonować kilka loopów do jednego utworu by wypełnić nimi junglową strukturę jak w punkcie 
10.1.49 -  BEAT  DRUM  AND  BASS,  243 lub  jak  w  punkcie  o  strukturze  multitimbrialnej  10.1.13 - 
STRUKTURA MULTITIMBRALNA, ze strony 225 albo jak każda struktura z rozdziału 10 - STRUKTURY, na 
stronie 222.

4.1.80. CRASH W REVERSIE

Dobrym elementem wypełniacjącym czwarty element w sekwencji struktury iteracyjnej liczonej na cztery, 
lub wypełnienia jest crash grany od końca. Jest to typowa zagrywka wspólna dla wielu różnych gatunków 
muzyki.

4.1.81. DYNAMIKA SEKWENCJONOWANIA

Kiedy  sekwencjonujemy  instrument  do  piano  rollu  myszą  tracimy  ekspresję  gry.  Należy  ją  wykreślić 
głośnościami  nut  które  znalazły  się  w partyturze.  To  cała  filozofia.  Na  głosność nuty  składają  się  dwa 
czynniki ekspresja gry i błąd zagrania. Błąd zagrania rozkłada się na nutach w czasie mniej więcej losowo w 
niewielkim  zakresie.  Błąd  losowy  występuje  tam  gdzie  możliwa  jest  ekspresja  gry.  Ekspresja  gry  jest 
czynnikiem intencjonalnym grającego. Zasadniczo mamy tu kilka elementów:

– pasaże do kadencji rozpoczynające grę – podjazdem, crescendo
– pasaże między kadencjami – w połówkę sinusoidy ściszając i podgłaśniając
– zakonczenia – ściszając
– kadencje tak samo głośno wszystkie

Ogółem dynamika gry przypomina rowieszony na kadencjach szurek, który opada swobodnie w dół na 
drodze do podtrzymujących go kadencji jak miękkie zegary Dalego. Na zaplanowaną i zasekwencjonowaną 
dynamikę zagrania nakłada się  czynnik losowy błędu zagrania funkcją Randomize z menu Tools Piano 
Rollu. Oprócz tego systemu można dołączyć intencję sekwencjonującego wynikającą z fantazji i kontekstu,  
np. może chcemy kogoś nutką przestraszyć gdy gramy np. tryton możemy go udeżyć głośniej itd.

Instrumenty których dotyczy dynamika gry:
– pianino/fortepian/klawesyn
– trąbka
– gitara akustyczna
– gitara basowa ale tu wyjątek zawsze basem gramy tak samo głośno mimo że można dynamicznie
– crashe
– stopa
– haty
– przeszkadzajki
– flet

Instrumenty nie grające dynamicznie ale z możliwością zagrania podjazdów (crescendo, fade out)
– pad
– organy kościelne

Instrumenty których nie dotyczy dynamika gry
– werbel
– subbas
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Więcej  jest  instrumentów pochodzenia syntetycznego,  które nie  są  żadnymi z  wymienionych wyżej.  Ze 
względu na ich brzmienie można przypisać je do instrumentówy wymienionych, tych z nich do których są  
najbardziej podobne i zależnie od kategorii zastosować dynamikę gry lub nie.

4.1.82. NIESYNCHRONICZNY START

Ideą niesynchronicznego startu jest  to, że przygrywkę zaczyna instrument, który gra w ćwiartkowej lub 
ósemkowej  części  taktu  odzywający  się  w  ćwiartkowej  lub  ósemkowej  części  przygrywki,  bez 
poprzedzającego  go  instrumentu,  który  rozpoczyna  następne  takty  jako  pierwszy.  Jest  to  na  przykład 
rozpoczęcie od hihatu, gdy takt zaczyna stopa lub od przeszkadzajki odzywającej się ćwierćnutę w takcie za 
stopą, którą w przygrywce zastępuje pauza. Jest to inaczej granie od pauzy zastępującej pierwsze udeżenie 
taktu wszystkiego co potem i następnego taktu już poprawnie dalej.

4.1.83. SINUSOIDA AMPLITUDY W LAYERZE PERKUSYJNYM

Sekwencjonowany  beat  drum  and  bass  mogą  wypełniać  rozmaite  flamy  ustawione  między  werblami. 
Amplituda tych flamów oscyluje sinusoidalnie, szczytowe punkty oscylacji  zawieszone są na werblach a 
wszystkie flamy znajdują się punktami głośności na krzywej sinusoidy. Stop nie podlega pod tą zasadę i 
udeża z głośnością werbla wszędzie.

4.1.84. WARIACJA BEMBNÓW

Wariacja bembnów, czy raczej wariancja - „drum variation” polega na tworzeniu kilku wariantów zagrania, 
graniu utworu wiecej niz jedna frazą perkusyjną. Różne frazy znajdują się w różnych segmentach utworu,  
po jednej na wstęp rozwinięcie i zakończenie. W utworze znajduję się dwie lub trzy różne frazy, ale nie 
jedna. Dodatkowo w utworze znajdują się oryginalne wypelnienia. Zestaw perkusyjny we wszystkich tych 
frazach ten sam. Jeśli zamiast ukladania swoich oryginalnych fraz chcemy skorzystac z ogólnie stosowanego 
standardu  to  mamy  do  dyspozycji  loopy  Jungle  Warfare  CD  zawierające  ogólnie  stosowany  standard 
zagrań. Nalezy wybrac kilka fraz wraz z tego zestawu z wypelnieniami drum rolls i ustawic je w sekwencji  
od nowa swoimi dzwiekami perkusyjnym grajacymi już w naszym utworze.

4.1.85. WYPEŁNIENIA BEMBNÓW

Wypelnienie  polega  na  ustawieniu  ciagu  osemek  werblem  i  wykasowaniu  kilku  z  nich  przypadkowo, 
pozostawiajac  jednak te na beacie,  w których znajdowałyby się  werble.  Mozna tez ustawic wypelnienie 
grajac losowo nuty werbla a na to ustawienie nalozyc jeszcze raz werble we wszystkich pelnych beatach 
wypelnienia, w ktrych znajdują sie  werble w czasie utworu (co srugi beat). Uzyskuje sie wtedy to samo co 
przez kasowanie niektorych werbli w niebeatowych miejscach, to jeśli nie ma sie pomysłu na oryginalne  
wypełnienie albo nie chce się zużywać kreatywności na żecz, która jest w czasie gry spontaniczna.
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4.1.86. WARIACJA SEGMENTU

Gdy wkleja  sie  segment  kilka  razy to  mozna  go  podzielic  na  kilka  podsegmentow i  poprzestawiać ich 
kolejność na zasadzie wariacji.

4.1.87. SEKWENCJA CEPSTRALNYCH CUTÓW

Na sekwencję cepstralnych cutów składają się  wycinki pojedynczych udeżeń z loopów i single-shootów 
bembnów wyekualizowane jednak inaczej niż główny werbel i stopa – z mniej intensywnym brzmieniem. 
Sekwencja takich cutów brzmi jak sekwencja różnych clapów i szumowych blaszek, cichych, szarych werbli 
i wyższych, lżejszych stóp.

4.1.88. SORTOWANIE A ŁAMANIE LOOPA

Odwrócenie od końca metody sortowania  szeregu liczb,  np.  metodą radix,  w celu uzyskania  sposobów 
łamania loopa.

4.1.89. PODJAZDY W TRZECIEJ ĆWIARTCE

W fazie trzeciej ćwiartki – fazie dygresji w każdej iteracji dobrze pasują podjazdy – acidy i buildupy.

4.1.90. SEKWENCJONOWANIE DWÓCH MELODII W SUKCESJI

Żadko spotykanym, niemniej wartym stosowania jest sposób aranżowania dwóch melodii jedna za drugą w 
jednym segmencie granych przez dwa różne instrumenty przed nastąpieniem chorusa.

4.1.91. SEKWENCJONOWANIE PUNKTÓW POŁYSKU

punkty polysku - punkty na sonogramie o bardzo krotkiej i glosnej amplitudzie grane tonalnie na akordach  
bardzo ciemnym instrumentem najlepiej sinusoidą w zakrenie srodka.

4.1.92. BOGATY LAYER

Ścieżki  poza perkusją basem i solówką można dodawać tak dlugo az nowe przestana byc slyszane gdy 
wszystkie graja tak samo glosno, czyi ok. 8-10ciu.
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4.1.93. WYPRZEDZENIE WERBLA

Werbel poprzedzony jego klonem z odrzuconym dolem ponizej 1kHz udezany 1/24 beatu przed snarem.

4.1.94. POPRZEDZENIE JEDYNKI BASEM

W momencie gdy w dużej czwórce milknie perkusja – muting, w czwórce podrzędnej, o jeden mniejszej 
wewnątrz tej  dużej czwórki ustawia się bas, który swoją zagrywką poprzedza bitn następujący dalej od 
jeden.

4.1.95. NIEAKORDOWE CZTERODŹWIĘKI

Nieakordowe czterodzwieki grane wybrzmiewajacą sinusoidą w pogłosie.

4.1.96. PASAŻ

Pasaż jest sposobem grania akordu – gra się tony akordu rozwinięte na oktawy po kolei od najniższego na 
najwyszego. Gra się pasaż w kierunku od dołu do góry lub spowrotem, lub zmieniając kierunki. Ogółem 
pasaż naśladuje przeciąganie palcami po harfie.
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5. FRAZY  

wymienić w sekwencjonowaniu frazy-frazesy – zbitki kilku nut – nuty to litery frazy to słowa – z których 
budowane są utwory, krótkie kilkunutowe zagrania – zagrywki, które się powtarza. na przykład flam w 
drum and bassie występujący drugiej i trzeciej ósemce po werblu za pierwszym razem i na pięciu ósemkach 
od drugiej  po werblu za drugim razem.  albo dwie stopy w ósemkach jedna po drugiej.  słowem często  
powtażające się zagrania – frazki i ich występowanie z których buduje sie utwór, jego większe elementy jak  
wstęp rozwinięcie zakończenie – segmenty. wyszczególnić takie zbitki.
Frazy tworzą biologię fraz – każda zagrywka jest jak osobny organizm i jest ich mnóstwo.

5.1.1. FRAZA STOPY I WERBLA

Frazę stopy i  werbla tworzy jedno udeżenie stopy z następującym po nim udeżeniem werbla.  Fraza ta 
występuje w trzech odmianach: ćwiartkowej,  ósemkowej i szesnastkowej.  Fraza ta tworzy kultowy rytm 
drum and basu grana kolejno jako ćwiartkowa, dwie szesnastkowe ósemkę później i ósemkowa zaraz po 
nich. Ten rytm ma porzedzającą modyfikację, w której drugą szesnastkę się pomija licząc za nią. Gra się te 
rytmy  w  kolejności  0,  1,  0,  2  jako  dwójkę  grając  inny  rytm  z  tej  rodziny  lub  wypełnienie.  w  dwójce  
szesnastkowych par stopa werbel nie grać stopy w drugiej szesnastce.

5.1.2. FRAZA FRAKTALNEJ BLACHY

Fraktalna blachę gra się hihatem a dokładniej jego głośnością. Udeża się hihat siłą 100%, 25%, 50% i 25% 
kolejno w odstępie ósemki lub szesnastki.

5.1.3. FRAZA ALIKWOTÓW PIANINA

Pianino gra kilka tonów podgrywających alikwoty pierwszej, najniższej nuty.

5.1.4. HIHAT OFFBEAT

Hihat na offbeat i co drugi o 50% ciszej.
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5.1.5. WYPEŁNIENIA MORSE'M

Jako wypełnienia pożna wygrywac pojedyncze literki Morse'm po jednej na jedno wypełnienie. Najlepiej 
wypadną słowa czteroliterowe i o długości wielokrotności czterech liter. Jeśli pojedyncza kreska weystukana 
werblem jest  dwuznaczna z kropką to stosuje  się  mutowanie  innych niż werbel  ścieżek na kreskę.  Oto 
tabliczka alfabetu Morse'a do nadawania i odbierania:

Table 5.1: Alfabet Morse'a - nadawanie

A . - J . - - - S . . .
B - . . . K - . - T -
C - . - . L . - . . U . . -
D - . . M - - V . . . -
E . N - . W . - -
F . . - . O - - - X - . . -
G - - . P . - - . Y - . - -
H . . . . Q - - . - Z - - . .
I . . R . - .

Table 5.2: Alfabet Morse'a - odbiór

.    <---- ---->   -

E T

I A N M

S U R W D K G O

H V F - L P J B X C Y Z Q . -

5 4 3 2 1 6 7 8 9 0
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6. MASTERING  

6.1. DELAY

6.1.1. SYNCHRONIZOWANIE DELAYA DO TEMPA

Synchronizowanie delaya do tempa stosuje się aby ustawić odbicia nakładane przez delay tak aby były one 
w synchronizacji z tempem utworu. Aby to zrobić należy przeliczyć tempo w BPM na milisekundy

– przeliczanie tempa w BPM na milisekundy
tempo w BPM przelicza się na milisekundy według następującego wzoru:
t=60000/f
gdzie:
t - czas w milisekundach
f - tempo w BPM

– przeliczanie milisekund na tempo
aby  obliczyć  tempo  mając  dany  czas  między  dwoma  taktami  w  milisekundach  stosuje  się 
następujący wzór:
f=60000/t
oznaczenia jak wyżej

Synchronizowanie delaya do tempa wprowadza konsonans równego rytmu, ponieważ odbicia delaya mogą 
znajdować  się  w  miejscach  stanowiących  zbyt  duży  dysonans  rytmiczny.  Delay  wprowadza  dysonans 
współbrzmienia interwałów gdy odbite nuty pokrywają się z tymi które już brzmią. Ustawiając interwał 
czasowy odbicia należy uwzględnić pokrywanie się najgłośniejszych odbić delaya i interwały melodyczne 
tworzące się z granymi nutami solówki.

6.1.2. DELAY SYMULUJĄCY TAŚMĘ MAGNETOFONOWĄ

Na taśmach magnetofonowych  można  zauważyć  zjawisko  kopiowania  dźwięku  na  nawiniętej  na  rolkę 
taśmie  z  jednej  warstwy taśmy na drugą warstwę nawinięta razem z nią.  Powoduje  to  że  muzyka jest 
słyszana  jeszcze  przed rozpoczęciem utworu w postaci  narastających  odbić  niczym delay  z  wstecznym 
czasem odbić. Można zasymulować to zjawisko stosując delay.
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6.1.3. SPEKTRALNY DELAY

Delay spektralny jest  delayem działającym z różnymi wartościami opóźnienia i  sprzężenia zwrotnego w 
różnych zakresach częstotliwości. Delay spektralny można nałożyć na przykład na werbel powyżej 1kHz 
aby urozmaicić perkusyjny charakter dźwięku. Tworzy się wtedy opóźnienie w czasie szumu sprężyn o 
powierzchnię  bembna.  Opóźnienie  takie  powoduje  że  syntetyczne  bembny,  które  tego  opóźnienia  nie 
symulują brzmią bardziej naturalnie. Taki delay można nałożyć także na inny perkusyjny instrument na 
którym nie słychać natychmiastowej zmiany transientu w tym paśmie i na którym rozsunięcie transientu w 
czasie  powoduje  że  dźwięk  zaczyna  brzmieć  bardziej  akustycznie.  Spektralny  delay  można  wykonać 
używajac  convolvera  i  impulsu  sweeping  curve,  lub  ogolnie  impulsu  diraca  pociętego  na  pasma  z 
przesunięciami  w czasie.  Zamiast  opóźniania  góry można opóźnić  o  10ms częstotliwości  poniżej  1kHz. 
Brzmi to także ciekawie.

6.2. PANORAMA

Jak wiadomo od dawnych już czasów, gdy wynaleziono stereo, dźwięki mogą się znajdować po lewej i po  
prawej stronie, po środku, a nawet, dzięki sztuczkom binauralnym z efektem convolve, na zewnątrz głowy i  
w górze i dole. To zjawisko jest nazywane panoramą.

6.2.1. ROZMIESZCZANIE DŹWIĘKÓW W PANORAMIE

Dobrze rozmieszczone dźwięki to dźwięki znajdujące się  w całej  linii  panoramy. Niskie na środku i  im 
wyższe tym bardziej na zewnątrz po lewej i po prawej stronie. Czyli w przypadku perkusji: stopa w środku,  
tależe  szeroko  a  werbel  srednio  szeroko.  W  wariancie  urozmaiconym  można  rozmieścić  dźwięki 
monofoniczne, lub layerowane jako bryły w uszach, przed każdym okiem i na nosie.

Z rozmieszczaniem dźwięków w panoramie wiąże się dysonans korelacji panoramy.

6.2.2. ZAWĘŻANIE PANORAMY PONIŻEJ DANEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Panoramę niskich częstotliwości poniżej wybranego progu (najlepiej aby ta częstotliwość progowa była nutą 
do której nastrojone są dźwięki z utworu) można zawężyć do zera tak aby bas grał wewnątrz głowy. Robi 
się tak, ponieważ w naturze niskie dźwięki tłumione są najsłabiej przez obiekty stojące na jego drodze, więc  
mają  one najlepszą  zdolność przenikania  przez ciało.  Słyszymy je  także z  naszego wnętrza.  Najczęściej  
niema  w ich  zakresie  różnicy  między  tym co  słyszy  ucho  lewe  i  prawe,  dlatego  więc,   chcąc  uzyskać 
naturalnie  brzmiący  utwór,  należy  zawęzić  jego  panoramę  na  niskich  częstotliwościach.  Do  zawężenia 
panoramy poniżej wybranej częstotliwości najlepiej przyda się Ozone i jego moduł Stereo Imaging, plugin 
Basslane albo Maximus, chociaż ten ostatni nie zawęża panoramy do samego środka, nawet w skrajnym 
położeniu pokrętła separacji stereo nadal jest obecny sygnał panoramy w kanale audio.
Technika ta wprowadza konsonans środka lecz także dysonans niezerowej korelacji panoramy.
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6.2.3. LAYERING W PANORAMIE

Layering dźwięków z lekko rozsuniętą panoramą jest sposobem na uzyskanie kształtów i przestrzennych 
brył w panoramie.

Sposób ten redukuje dysonans jedynkowej korelacji panoramy.

6.2.4. PANORAMA BINAURALNA

W celu stworzenia binauralnej panoramy używa się reverbów ustawionych tylko na wczesne odbicia, bez 
struktury ciągłej ani dźwięku bezpośredniego na kanale lewym i prawym osobno i reguluje się ich mix  
dry/wet aby przesunąć ścieżkę w lewą bądź prawą stronę.

6.2.5. ROZBICIE SHAPEREM

Dobrą panoramę można uzyskać stosując dwa shapery z odrobinę innymi krzywymi dla kanału lewego i 
prawego.

6.2.6. ROZSUNIĘCIE KANAŁÓW LP

Rozsunięcie kanałów LP wykonuje się w Stereo Shaperze przekręcając gałkę Delay w lewo lub w prawo na 
ok. 20-30ms. Rozsunięcie takie doskonale nadaje się do stosowania na blachach.

6.3. ŚRODEK/STRONA

6.3.1. ROZMIESZCZENIE DŹWIĘKÓW NA ŚRODKU I STRONIE

Oprócz tego, że dźwięki można rozmieścić w panoramie od lewej do prawej strony, można także rozmieścić 
je szerzej stosując odwrócenie jednego z kanałów w fazie. Przenosi się tym zabiegiem dźwięk ze środka na  
zewnątrz  głowy,  na tzw.  stronę.  Optymalne rozmieszczenie  dźwięków to takie  które  balansuje  poziom 
strony i środka tak aby korelacja panoramy była bliska zeru.

6.3.2. SEPARACJA STRONY I ŚRODKA

Rozseparowanie kanałów strony iśrodka wykonuje się wpuszczając w lewy kanał sumę lewego i prawego 
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kanału  wejściowego  a  w prawy kanał  wyjąścia  różnicę  kanału  lewego i  prawego,  czyli  sumę lewego  i 
odwróconego w fazie o 180 prawego. Taka separacja umożliwia oddzielne nałożenie efektów na stronę i  
środek. Ponowne złożenie kanałów wykonuje się przez ponowne wykonanie separacji strony i środka na 
rozseparowanych i przetworzonych kanałach.

6.3.3. EKSPANSJA STRONY

Stronę dodatkowo można poszerzyć stosując bramkę z mniejszym niż 1 współczynnikiem kompresji., tzw. 
ekspansję. Powoduje to wpadanie utworu na stronę w miejscach pauzy co dodaje przestrzeni utworowi. 

6.3.4. OPÓŹNIANIE STRONY W STOSUNKU DO ŚRODKA

Stronę  mozna  opóźnić  względem środka by  zasymulować  upływ czasu przy  przebieganiu  dźwięku ze 
środka na stronę.

6.3.5. OPÓŹNIANIE KANAŁÓW STRONY

Ponieważ  dźwięki  przeniesione na  stronę redukują  się  gdy są  odtwarzane na monofonicznym sprzęcie 
stosuje się dodatkowo niewielkie opóźnienie jednego z kanałów strony.

6.3.6. NAGRYWANIE M/S

Materiał  audio  można  nagrać  w technice  środek/strona  zwykłym zestawem  dwóch mikrofonów  mono 
wpiętych  w  osobne  kanały  stereo.  Jeden  mikrofon  znajduje  się  bezpośrednio  przy  źródle  dźwięku 
nagrywając bliski sygnał a drugi znajduje się dużo dalej w kącie pokoju nagrywając w tym samym czasie  
akustykę pomieszczenia. Tak nagrany materiał konwertujemy na stereo Stero Shaperem w funkcji MS-LR. 
Mikrofon znajdujący się przy źródle można zastąpić parą mikrofonów stereo a akustykę pokoju nagrywać w 
mono na osobnym śladzie i po konwersji na stereo przez odwrócenie fazy jednego z kanałów domiksowac 
do sygnału stero z pary mikrofonóf bliskich źródłu.

6.4. DYNAMIKA

6.4.1. LIMITER

Aby przygotować ścieżkę mającą wahającą się głośność peaku do miksowania ew. do przesteru mającego 
brzmieć  jednolicie,  stosuje  się  limiter,  który  wyrównuje  szczyty  dźwięku do  jednego  poziomu.  Limiter 
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stosuje się także aby usunąć niepożądany transient, który utrudnia normalizację dźwięku. Odpuszczanie 
limitera na partiach rytmicznych należy ustawić na wartość t=60000/f, gdzie f to tempo w BPM, lub na  
wartość krótszą zależnie od podziału rytmicznego. Należy uważać aby nie ścinać transientu w miejscach w 
których jest  pożądany ani  nie ustawiać odpuszczania  na zbyt  krótki  czas,  kiedy tworzy to przester.  W 
funkcji  limitera  dobrze  sprawuje  się  kompresor  z  krzywą half  sine.  Krzywa  ta  nie  powoduje  zjawiska 
pompowania kompresora przez niższe częstotliwości gdy treshold limitera jest ustawiony zbyt nisko.

6.4.2. EKSPANSJA

Ekspansja jest innym określeniem na gating z ratio <1. Ekspansji używa się aby podgłośnić ciche dźwięki,  
np.  przedłużyć  wybrzmiewanie  stopy,  hihatu  lub  werbla  z  zachowaniem  głośności  głośnych.  Aby 
zastosować  ekspansję  ustawia  się  bramkę  z  mniejszym  niż  1  stosunkiem  kompresji  i  odpuszczaniem 
zgodnym z podziałem rytmicznym. Ten rodzaj  bramkowania,  ze względu na zwiększenie  subiektywnej 
głośności,  stosuje  się  także  z  domiksowaniem dużej  ilości  oryginału  (parallel  compression)  z  niewielką 
głośnością  przebramkowanego  sygnału.  W  korekcji  ten  rodzaj  kompresji  stosuje  się  bez  domiksowania 
dźwięku  oryginalnego,  np.  kiedy  chcemy  wyequalizować  spektrum  wybrzmiewania  werbla.  Ciekawie 
brzmi ekspansja całej  ścieżki perkusji  w której  hihaty są ustawione na ledwosłyszalne głośności.  Są one 
podbijane  przez  kompresor  w  momencie  wybrzmiewania  głośniejszych  bembnów.  Tworzą  one  wtedy 
sidechain i rodzaj 'pompowania' hihatów.
Ten rodzaj podbijania mozna wykonać także peak filterem i wykożystać jako ekspansję wybranego miejsca 
sonogramu.  Nakładać  można  wiele  razy  pojedynczy  peak  filter  na  różnych  częstotliwościach  rysując 
obwiednię dry/wet efektu w kształcie krzywej Gaussa w różnych czasach brzmienia ścieżki dźwiękowej 
rozjaśniając  tym  zabiegiem  sonogram  w  kolistych  obszarach,  które  są  ciemniejsze  niż  pozostałe  aby 
wyrównać poziom głośności we wszystkich miejscach.
Ekspansja wprowadza dysonans dużej subiektywnej głośności.

6.4.3. KOMPRESOR W REWERSIE

Aby nałożyć kompresor działający w rewersie odwraca się ścieżkę audio, nakłada się kompresor i znów 
odwraca się ścieżkę. Uzyskuje się w ten sposób wyprzedzenie działania kompresora.

6.4.4. EKSPANSJA KLIKU STOPY

Powyżej  około  300Hz  stopa  posiada  bardzo  krótki  klik.  Można  go  wydłużyć  wielościeżkowym 
ekspanderem. Ustawia się w tym celu zakres na częstotliwości powyżej 300Hz, dokładnie tam gdzie stopa 
ma już tylko charakter przypominający impuls diraca i ustawia się ekspansję kompresora w trybie bramki  
poniżej poziomu kliku z prawie kwadratowym kolankiem.
Technika ta rozjaśnia klik stopy wprowadzając tym samym dysonans wysokiego skosu spektrum.

6.4.5. MODYFIKACJA TRANSIENTU

Czasem zdarza się, że ścieżki udeżają niepotrzebnie zbyt głośno, zbyt gwałtownie narastającym atakiem gdy 
przeprowadzi się ekualizację. Ten klik nosi miano transientu. Ucina się wtedy trochę atak fadem i to nazywa 
się  modyfikacją  transientu.  Tą  metodą  można  jednak  przeprowadzić  modyfikację  na  samplach  z 
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pojedynczym udeżeniem. Można to zrobić także i na sekwencji wtyczką do modyfikacji transientu. Aby to  
zrobić  zmniejsza  się  trochę  poziom  parametru  attack.  Attack  wyłącznie  dla  wysokich  tonów  ścina  się 
wielopasmową wtyczką do modyfikacji transientu, aby wysokie dźwięki brzmiały prawie jak shakery. Np. 
parametry wtyczki Melda Multiband Transient ustawia się następująco: attack na -8 -16 i -24 dB na równych 
pasmach powyżej 1kHz i zmniejszyć ich resolution na 0. Jeśli trzeba po ścinaniu transientu equalizuje się 
ponownie  ścieżkę  gdyż  perkusyjny  charakter  dźwięku  podbija  znacząco  poziom  wysokich  tonów  i  po 
ścięciu ich transientu powstaje cisza w tym paśmie.

Ta technika wprowadza konsonans narastających dźwięków.

6.4.6. EKSPANSJA SPEKTRALNA

Ekspansja  spektralna  jest  rodzajem dynamicznej  ekspansji  cichych dźwięków z  zachowaniem głośnych. 
Charakteryzuje ją nieskończona ilość pasm w których dokonuje się ekspansja. Stosuje się ją by podgłośnić 
wszelkiego rodzaju artefakty i szmery występujące w nagranej ścieżce. Stosuje się ją w konfiguacji ekspansji  
paralelnej czyli z zachowaniem oryginału. Można tego rodzaju ekspansji użyć także w celu uzyskania grubej 
czarnej  obwódki wokół jaśniejszych plam sonogramu. Jest to ciekawy zabieg na wydobycie szumu tła i  
pogłosu ze ścieżki podobny do ekspansji paralelnej.

6.4.7. KOREKCJA WYBRZMIEWANIA WERBLA

Za  pomocą  ekspandera  wyrównuje  się  długości  wybrzmiewania  werbla  we  wszystkich  zakresach 
częstotliwości.  Ustawia  się  wielokrotnie  ekspansję  na  pasma  częstotliwości  aby  wyrównać  długość 
wybrzmiewania w poszczególnych zakresach częstotliwości lub ewentualnie wydłużyć wybrzmiewanie w 
niższych lub średnich.

6.4.8. CHROBOTANIE

Ustawia się ekspander na zakresie 1-5kHz na amplitudy poniżej -18dB z kolankiem 25%.

6.4.9. DZWONIENIE HIHATÓW

Efekt ten wykonuje się używając wtyczki Melda Equalizer. Ustawia się peak filtery w następujący sposób:
– 7kHz - 10dB - Q20
– 8,349kHz - 12dB - Q20
– 10kHz - 8dB - Q20
– 14kHz - 12dB – Q20

Wpina się Peak Controler przed nim z knee na minimum, spina się razem by Peak Controler modyfikował 
Dry/Wet equalizera i doregulowuje się czas odpuszczania w kontrolerze i Dry/Wet equalizera pokrętłem 
Level w kontrolerze, na słuch, tak aby dobrze brzmiało.
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6.4.10. PODTRZYMANIE PEAKU

Aby podtrzymać peak na maksymalnym poziomie ustawia się kolanko Half Sine Maximusem na ścieżce. 
Dociska to wczesny etap opadania maksymalnych amplitud do poziomu maksymalnego.

6.4.11. SIDECHAIN BASU

Sidechain basu można robić w dwóch wariantach:
– subbas ściszany przez górę gdy grają jednocześnie o tyle ile trzeba by góra grała tak samo głośno z 

subbasem i bez niego gdy nałożony jest kompresor
– góra  ściszana  przez  brak  subbasu  o  tyle  ile  subbas  wystaje  ponad  treshold  kompresora  aby 

wyrównać poziom góry z i bez subbasu
– gdy góra zagłusza kick dobrze jest wyfiltrować górę filtrem górnoprzepustowym przez sidechain 

obwiedni  kicku wyfiltrowanego   highpasem powyżej  ok.  500Hz,  aby  tylko  górne  pasmo kicku 
odcinało wszystko z wyjątkiem kicku

Dobrym zabiegiem jest także usunięcie pierwszego alikwotu z basu gdy udeża razem ze stopą i wstawienie 
subbasu stopy  w miejsce  pierwszego  alikwotu basu.  Ważne  żeby  nie  grały  jednocześnie.  Można  także 
dopasować ich przesunięcia fazowe.

Dobrze brzmi kiedy werbel sidechainuje resztę nagrania o ile nie udeża razem ze stopą.

6.4.12. REDUKCJA DYNAMIKI ŁAGODNYM KOLANKIEM

Zbyt dynamiczne nagranie, w którym zachowany jest poziom średni i od czasu do czasu wybija się ponad 
niego  zbyt  głośny  poziom,  można  skorygować  kompresorem  z  łagodnym  kolankiem.  Kształt  kolanka 
doskonale określa  połówka sinusoidy lub ustawienie  Maximusa Single Curve.  W nagraniach w których 
średni  poziom  jasnego  sygnału  dominuje  dynamicznie  sporadyczny,  ciemny  szczyt,  bezpieczniej  jest 
zastosować  zamiast  kompresora  shaper  z  takim  samym  ustawieniem kolanka,  gdyż  daje  się  zauważyć 
pulsujące  zniżenie  średniego,  jasnego poziomu spowodowanego tłumieniem całości  przez kompresor w 
momencie gdy pojawia się ciemny szczyt w ich sumie.

6.4.13. LINEARYZACJA AMPLITUDY

Linearyzacja  amplitudy  polega  na  wygładzeniu  załomów  pojedynczych  udeżeń  sampli  o  perkusyjnym 
charakterze by nadać im najłagodniejszy kształt linii obwiedni amplitudy Double Curve.
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Zwróćmy uwagę, że krzywa ta ma dwa punkty do których próbki są przyciągane z ich prostoliniowych 
położeń.  Punkty  te  znajdują  się  na  górze  i  na  dole.  Krztałt  taki  uzyskuje  się  z  przebiegu  amplitudy 
opadającego  prostoliniowo  za  pomocą  Maximusa  i  krzywej  Double  Curve.  Aby  wykonać  linearyzację 
amplitudy należy zastanowić się widząc przebieg wykresu sygnału w czasie, gdzie ciąg próbek jest opisany 
amplitudą  o  kształcie  funkcji  wklęsłych.  W  przedziałach  w  których  funkcja  ta  jest  wklęsła  ustawiamy 
wypukłą krzywą kompresji  w Maximusie aby skorygować jej  przebieg do funkcji  liniowej.  Po usunięciu 
dziury  usuwamy  inne  dziury-wklęsłości  sygnału.  Gdy  wszystkie  dziury  zostaną  usunięte  korygujemy 
wypukłości  ustawiając  w  Maximusie  wklęsłe  krzywe  kompresji  w  przedziałach  wypukłości  funkcji 
amplitudy  sygnału  w czasie.  Gdy  kształt  amplitudy  jest  funkcją  prostoliniową  nakładamy Maximusem 
krzywą Double Curve na sygnał. Linearyzację obwiedni można także wykonać obwiedniami głośności w 
Edisonie. Można także zastosować ekspansję punktu -inf do 0dB na całej długości sampla z krótkim release i  
attackiem a następnie nałożyć obwiednię głośności o krzywej Double Curve z wydłużonym trochę drugim 
odcinkiem ogonem krzywej – rozdział 6.4.2 - EKSPANSJA, strona 138.

6.4.14. OTWIERANIE HIHATÓW

Jeżeli  hihat  jest  dobrej  jakości,  jest  krótki  i  ma  mimo  to  nagrane  długie  wybrzmiewanie,  to  zabiegiem 
podnoszenia  cichych  próbek  można  hihat  otworzyć,  czyli  wydłużyć.  Użyć  do  tego  można  obwiedni 
amplitudy  jak  w  punkcie  6.4.13 -  LINEARYZACJA  AMPLITUDY,  ze  strony  140 by  utrzymać 
wybrzmiewanie  hihatu  na  poziomie  0dB  przez  najdłuższy  możliwy  czas,  który  nie  wprowadza 
zniekształceń typu szum lub bitcrunch, choć trochę jest dozwolone, lub przez zabieg 6.4.2 - EKSPANSJA, na 
stronie 138.

6.5. TRANSIENT

6.5.1. MODYFIKACJA TRANSIENTU

Transient  jest  perkusyjnym  elementem  czoła  fali  dźwiękowej.  Perkusyjny  element  ataku  obwiedni 
amplitudy dźwięku posiada wychył ponad poziom podtrzymania. Ten wychył to transient. Korygować go 
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Illustration 49: Krzywa Double Curve



można  poprzez  dodanie  perkusyjnego  elementu  do  obwiedni  lub  przez  ścięcie  czoła  fali  wtyczką  do 
modyfikacji  transientu  ze  zmniejszonym  attackiem.  Modyfikacja  transientu  w  ogólności  polega  na 
filtrowaniu obwiedni sygnału zamiast niego samego. Filtr parametryczny jest nałożony na wyodrębniony z 
dźwięku  sygnał  obwiedni.  Zmodyfikowany  sygnał  jest  nakładany  spowrotem  na  dźwięk  pozbawiony 
obwiedni. Uzyskuje się tak dźwięk ze zmodyfikowanym transientem.

Dokładniej jak to się robi. Dźwięk przechodzi przez detektor amplitudy z regulowanym czasem ataku i 
wybrzmiewania.  Detektorem  amplitudy  może  być  element  obliczający  moduł  z  sygnału  połączony  z 
lowpassem. Sygnał sprzed detektora jest podany na wzmacniacz kontrolowany odwrotnością (1/x) napięcia 
z detektora amplitudy. Uzyskuje się tak sygnał bez amplitudy o stałej głośności. Sygał amplitudy z detektora 
amplitudy przechodzi na korektor parametryczny odrzucający z niego górne pasmo (lowpass) aby złagodzić 
atak lub podbijający wysokie (highshelf) aby dodać do ataku perkusyjny element. Stamtąd zmodyfikowany 
sygnał  amplitudy  przechodzi  jako  sygnał  sterowania  na  kolejny  wzmacniacz  sterowany  napięciem 
kontrolujący  amplitudę  sygnału  bez  amplitudy  o  stałej  głośności.  Z  ostatniego  wzmacniacza  wychodzi 
sygnał  ze  zmodyfikowanym  transientem.  W  przypadku  gdy  modyfikuje  się  transient  na  dźwięku 
urywającym się gwałtownie może się pojawić na końcu podbity klik. Aby tą cechę usunąć należy zastąpić 
funkcję  invertera  amplitudy 1/x funkcją  przechodzącą przez zero  i  podobną  do 1/x tuż za  zerem,  np. 
ax
x21

.  Można  także  opóźnić  sygnał  wejściowy  przed  pierwszym  wzmacniaczem  w  stosunku  do 

sygnału obwiedni przed filtrem.

Ustawienie transientu na werbel, blachy i stopę. Te instrumenty perkusyjne mają przebieg jak funkcja e -x. 
Dobre ustawienie efektu transient uzyskuje się za pomocą pluginu do modyfikacji transientu. Ustawia się go 
z krótką stałą czasową i attackiem odkręconym na maximum. Oprócz tego podnosi się trochę sustain. Jeśli 
plugin nie posiada tej opcji można zastosować lekką ekspansję. Celem stosowania modyfikacji transientu jest 
zamienienie obwiedni głośności instrumentu perkusyjnego z  e-ax na axbecx przy c<0 i 0<b<1.

Opisane  tu  stosowanie  transientu  nie  dokładnie  przybliża  przebieg  obwiedni  do  tego  kształtu.  Aby 
nałożenie transientu wykonać dokładniej należy wpierw zastosować limiter wyrównujący przbieg aplitudy 
instrumentu perkusyjnego do stałego poziomu a następnie zastosować opisaną tu modyfikację  transientu, 
która w tym przypadku wyrówna przebieg do porządanej funkcji axbecx, c<0 i 0<b<1. W przypadku blach 
nałożyć można najpierw transient ścinający attack z krótką stałą czasową a dopiero potem drugi  transient 
podbijający attack czoła fali  dźwiękowej. Aby uzyskać ciekawsze brzmienie transientu można posłużyć się 
equalizerem i nałożyć peak filter na najniższy alikwot werbla (lub ogółem instrumentu perkusyjnego) aby 
go  wyodrębnić  z  sampla  perkusyjnego,  by  został  spotęgowany  przez  transient.  W  przypadku  werbla 
uzyskuje  się  wtedy  krótkotrwałą  oscylację  średniej  częstotliwości  w  miejscu  alikwotu,  która  jest 
rozpoznawalna w muzyce drum and bass.

Różne wtyczki do  transientu mają różne odpowiedzi na skok jednostkowy. Odpowiedź z rysunku 1 jest 
charakterystyczna dla transientu Melda Multiband Transient. Inne transienty posiadają odpowiedzi w typie 
e-ax. Ciekawą opcją jest transient Dominion z niesymetryczną odpowiedzią HDSR w dodatnij części sygnału i 
DSR w ujemnej.
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Illustration  50:  Przebieg  transientu  w  czasie  po 
modyfikacji
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Ciekawie brzmiący transient można uzyskać transientem Melda, ścinając uprzednio limiterem do równego 
poziomu  trwającego  przez  ok.  50ms.  Dodanie  transientu  następuje  jedną  lub  dwiema  wtyczkami  z 
maksymalnym  ustawieniem  amplitudy  podbicia.  Głośność  wyjścia  z  limitera  dobiera  się  tak  aby  po 
podbiciu transientu uzyskać poziom 0dB.

Ścinając  transient  werbla  najlepsze  rezultaty  osiąga  się  przy  dużej  amplitudzie  ścięcia  i  krótkim  czasie 
transientu ok. 16ms.

Różne transienty można składać razem w celu uzyskania urozmaiconych krzywych transientu.

W transiencie udeżeń perkusyjnych występuje zjawisko koherencji fazy różnych  czestotliwosci. Można to 
zauważyć  analizując  różnicę  między  sygnałem  gwałtownie  narastającego  szumu  o  amplitudzie 
wymodelowanej w kształt przebiegu dźwięku emitowanego przez werbel i nagraniem akustycznego werbla. 
Werbel akustyczny posiada w swoim transiencie krótki lecz ciągły sygnał sweep który brzmi inaczej niż  
seria krótkich sygnałów o kolejnych częstotliwościach i niezgranych fazach. Innymi słowy nie wystarczy 
wyekualizować transient instrumentu perkusyjnego, należy jeszcze wyrównać jego fazy w momencie jego 
ataku.

6.5.2. TRANSIENT DODANY KOMPRESOREM

Transient  e-ax można  dodać  także  kompresorem  w  funkcji  ekspandera  z  punktem  nieskińczoności 
przeniesionym na ok. -30dB i z dłuższym ok. 60ms atakiem oraz krótkim releasem. Taki transient można 
także zastosować wyłącznie na subbasie kicku jednym pasmem maximusa.

6.5.3. TRANSIENT ZREDUKOWANY KOMPRESOREM

Kompresor ustawiony jako bramka (zerujący poniżej  pewnego poziomu) z długim attackiem powoduje 
złagodzenie  udeżania  bembnów.  Co  jest  przydatne  zwłaszcza  w  przypadku  hihatów.  Gdy  ustawimy 
kompresor jako ekspander z długim release i  krótkim attackiem usuniemy podjazd na początku sampli 
perkusyjnych. Technika ta jest możliwa do stosowania tylko w przypadku ścieżek w których udeżenia nie 
nachodzą na siebie.
Techniki te modyfikują konsonans i dysonans transientu. Pierwsza wprowadza konsonans, druga dysonans.

6.5.4. TRANSIENT STOPY W SUBBASIE DODANY OSCYLATOREM

Gdy syntetyczna stopa jest stworzona z glissanda poniżej którego na skali częstotliwości jest cisza, można 
ustawić oscylatorem transient o stałej częstotliwości w miejscu tej ciszy na krótką chwilę na częstotliwości do 
której zmieża ogon glissanda. 

6.5.5. TWORZENIE TRANSIENTU PEAK FILTEREM

Transient  można  stworzyć  dodając  na  krótką  chwilę  peak  filter  na  ataku  instrumentów  perkusyjnych.  
Można  tu  zastosować  dwie  opcje.  Transient  ruchomy  -  zmieniający  częstotliwość  podbicia,  transient 

- 143 -



statyczny – transient na stałej częstotliwości.

6.5.6. TRANSIENT WERBLA ZE STOPY W ORGANUM

Stopę grającą organum na wysokich tonach można użyć jako transientu werbla.

6.5.7. MODYFIKACJA TRANSIENTU ZA POMOCĄ IMPULSU SWEEPING 
CURVE

Sygnał przepuszcza się przez convolve który zawiera impuls diraca z niewielkimi przesunięciami w czasie 
w  wybranych  zakresach  częstotliwości.  Na  ogół  problematyczne  jest  uzyskanie  takiej  odpowiedzi 
impulsowej  za  pomocą  oscylatora  o  zmiennej  częstotliwości.  Problem  można  rozwiązać  za  pomocą 
korektora fazy w filtrze FFT w Edisonie w FLStudio. Liniowe przesunięcie w dziedzinie fazy wykonane na 
impulsie Diraca spowoduje powstanie króciutkiego impulsu sweeping curve, który w odróżnieniu od tego 
pochodzącego z oscylatora posiada jednakową amplitudę dla każdej częstotliwości swojego spektrum i nie 
barwi dźwięku gdy załadowany do convolvera. Wprowadza jedynie pożądane rozsunięcie faz w dziedzinie 
częstotliwości.

6.5.8. RECZNE RYSOWANIE TRANSIENTU

Transient można narysować ręcznie w Renoise lub Sound Forge'u.

6.5.9. KOREKCJA CIĄGNĄCEGO TRANSIENTU STOPY

W  niektórych  stopach  bas  i  subbas  ciągnie  się  po  udeżeniu  kliku.  Najłatwiej  można  to  zredukować 
normalizując pierwsze cykle stopy osobno, cykl po cyklu każdy.

6.5.10. REKONSTRUKCJA TRANSIENTU

Sposób na "rekonstrukcje"  transientu -  rozsunąć fazy edisonem w filtrze  fft  ustawionym na phase  linia 
narastajaca  od  lewego  dolnego  dod  prawego  gornego  rogu,  znormalizowac  -  sampel  wyglada  jak 
nieskompresowany i zaden "ekspert" nie powie ze jest przekompresowany - oceniaja obiektywnie – wygląda 
i brzmi fajnie.

6.5.11. TRANSIENT MAXIMUSEM

W celu wykonania podbicia transientu można użyć Maximusa. Wgrać preset Default. Ustawić kompresor  
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środkowego  pasma  na  całe  pasmo.  Następnie  należy  dostawić  jeden  punkt  na  osi  żędnych  krzywej 
kompresji tuż ponad punktem minimalnym i podkręcić atak na kilkanaście milisekund.

6.6. EKUALIZACJA

6.6.1. SKOSY SPEKTRUM

Ekualizacja jest techniką wyrównującą zawartość wszystkich równie szerokich przedziałów częstotliwości 
do  równego  poziomu  amplitudy.  W  praktyce  oznacza  to  takie  wymanewrowanie  podbić  i  stłumień 
ekualizerem aby uzyskać prostą linię wykresu logarytmu amplitudy w funkcji logarytmu częstotliwości pod 
przyjętym skosem i punktem obrotu prostej w 1kHz. Jako poziom głośności przyjmuje się -27dB przy skosie  
-3dB/okt. Zwyczajowo należy zostawić górkę do -12dB na bas przy 50Hz i niżej. Przy częstotliwości 3kHz 
amplituda  dochodzi  do  -30dB.  Przy  1kHz  do  -36dB.  Choć  jest  to  tylko  jedna  z  możliwości.  Technika 
equalizacji  polega na podbiciu cichych częstotliwości lub ściszeniu głośnych, tak aby spektrum miało w 
przybliżeniu  kształt  liniowy.  Im dokładniej  wyrównamy wszelkiego  rodzaju  załomy i  wzniesienia  tym 
lepsze wrażenie sprawia wyekualizowany dźwięk. Jednak z powodu wyższej czułości słuchu w zakresie 
średnich  częstotliwości  po  wyrównaniu  do  liniowego  poziomu  dobrze  jest  jeszcze  nałożyć  tyldoidalną 
obwiednię  amplitud  w  funkcji  częstotliwości  –  rozdział  6.6.31 -  EKUALIZACJA  TYLDOIDALNA  -
CEPSTRALNA na  stronie  152.  Przy  ekualizacji  zwyczajowo  pozwala  się  wystawać  alikwotom  ponad 
poziom  szumu  o  6dB.  Gładkość  obwiedni  szczególnie  ważna  jest  przy  instrumentach  perkusyjnych  – 
blachach i werblach. O tym czy będziemy podbijać czy tłumić należy zdecydować zależnie od szerokości 
podbijanego  zakresu,  pamiętając  że  koerkcja  głośności  po  equalizacji  także  powoduje  zniekształcenia 
kwantyzacji,  jeżeli  więc  redukujemy głośność pewnego zakresu a  potem doregulowujemy poziom gain, 
powodujemy takie same zniekształcenia jak przy podbiciu wszystkiego poza wybranym przedziałem, co 
rozwiązuje znany dylemat czy ekualizując podbijać czy też tłumić. Poziom ekualizacji przyjmuje się pod 
pewnym  skosem,  gdyż  poziom  0dB  jest  zbyt  naładowany  wysokimi  częstotliwościami.  Najczęściej 
spotykane skosy to -6db/okt, -4.5dB/okt i -3dB/okt. Można equalizować też wszystko liniowo do 0dB/okt i  
ściąć wyższe tony powyżej 10kHz ze skosm -18dB/okt oraz wyciąć wszystko z wyjątkiem sub basu poniżej 
ok. 200Hz. Ustawia się wtedy subbas do 0dB i tak wyekualizowaną górę najgłośniej jak się da bez charczenia 
spowodowanego przyciskaniem góry do treshold kompresora przez bas.
Blachy można equalizować do 0dB ścięte od dołu przy 200Hz i od góry przy 10kHz (-18dB/okt). Werbel z  
transientem na 200Hz lub niżej. Można zastosować podwójny transient na interwał trytonu, lub wielokrotny 
transient na częstotliwości 3- i 5-cio krotnie większej niż częstotliwość transientu podstawowego. Wokal 
equalizuje  się  do  -3dB/okt.  Stopę  z  alikwotem  na  100Hz  i  bas  do  -3dB,  subbas  ustawia  się  na  50Hz.  
Pamiętając o tym, że najlepiej gdy tylko jeden dźwięk z każdej grupy gra jednocześnie.
Zamiast  płaskich  charakterystyk  można  używać  bardziej  stromych  skosów  spektrum,  np  12dB/okt 
odciętych poniżej wybranej częstotliwości i ze szczytami wyrównanymi do -3dB/okt.
Ogółem dobrze  wyekualizowany  dźwięk  ma bardzo  gładki  wykres  amplitudy  w  funkcji  częstotliwości 
łagodnie wygięty w kształt funkcji cosinus ze szczytem w dolnym miejscu odcięcia i drugim szczytem przy 
ok. 3-4kHz. Amplituda tego kształtu wynosi ok. 6dB dla werbla oraz 18dB między środkowym zakresem 
utworu a subbasem. Amplituda kształtu na spektrum między punktem przy 3kHz i śrokiem utworu wynosi  
6dB.  Krztałt  taki  można  uzyskać ekualizując  dźwięk do linii  prostej  i  zdejmując  1kHz i  22kHz.  Blachy 
pokrywają się kształtami z werblem poza kilkoma ostrymi, wysokimi i bardzo cienkimi alikwotami przy ok. 
10kHz.
Dobre  efekty  daje  equalizacja  całych grup instrumentów pojawiających się  razem, jak  bembny,  bas,  tła, 
hihaty  i   crashe.  Instrumenty  wtedy  zachowują  swoje  niedoskonałości  ekualizacji  dając  w  sumie 
wyekualizowany poziom amplitud w spektrum.
Pedantycznie wyekualizowana perkusja w krzywe o dużym, kolistym załomie jest  sekretem jej  dobrego 
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brzmienia.  Często stosuje się taką ekualizację w wariancie paralelnym, z domiksowaniem oryginału aby 
wpusić w sygnał trochę dysonansu.
Wszystkie poziomy głośności w tym podręczniku, które są mieżone przy wybranych częstotliwościach są 
mierzone pod skosem -3dB/okt. By uzyskać ten sam efekt należy zainstalowac wtyczkę Voxengo SPAN, 
ustawić na niej skos -3dB/okt i wtedy ustawiony na niej poziom głośności np. -30dB przy 3kHz będzie się 
pokrywał z efektem opisanym w tym podręczniku.
Tłumienie  alikwotów  odsłania  inne  w  pobliżu  tłumionego,  stanowiące  cichsze  dźwięki  tła,  które  były 
alikwotami zasłonięte i niesłyszane.

6.6.2. EKUALIZACJA STOPY

Osobno opisać należy equalizację stopy. Stopa składa się z dudnienia poprzedzonego klikiem. Equalizację 
przeprowadza  się  następująco:  equalizuje  się  liniowo klik,  wyrównuje  się  kształt  alikwotu dudnienia  a 
następnie regulując amplitudę wszystkich częstotliwości powyżej dudnienia ustawia się poziom kliku na 
oscyloskopie tak aby jego amplituda zrównała się z amplitudą dudnienia.
Stopę można equalizować iteracyjnie ścinając po każdym powtórzeniu ekualizacji  powstający w miejscu 
kliku impuls diraca kompresorem po czym znowu powtarza się iterację aż do uzyskania stopy z liniową 
charakterystyką bez impulsu na początku.
Stopę w wariancie alternatywnym można wyekualizować tak aby spadkiem amplitudy zaznaczona w niej  
była częstotliwość w której udeża transient werbla.

6.6.3. OBSZARY EKUALIZACJI

Ekualizację stosuje się w nastepujacych obszarach wyłącznie lub jednoczesnie:
– equalizacja każdej grupy instrumentów

- perka
- bas
- hihaty
- crashe
- wokal
- pad
- gitary

–  equalizacja każdego instrumentu z osobna
–  equalizacja ścieżki master

6.6.4. FILTROWANIE A ZWIĘKSZANIE SKOSU CHARAKTERYSTYKI

Jeśli chcemy dodać trochę charakteru do perkusji ustawiając filtry podbijające pasma (np.ok 3-4kHz) należy 
obowiązkowo zmniejszyć skos charakterystyki aby dodać wysokich częstotliwości.

6.6.5. LOWPASS ŚCIEŻKI MASTER

Głośne dźwięki tuż przy górnej granicy zakresu słyszalnych częstotliwości są przez niektórych słuchaczy 
odbierane jako denerwujące. Odcięcie bardzo wysokich częstotliwości filtrem dolnoprzepustowym polepsza 
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komfort słuchania a stanowi niezauważalną różnicę dla drugiej części słuchaczy nieprzywiązujących do tego 
zagadnienia  wagi.  Odcięcie  uzyskuje  się  przez  proste  nałożenie  filtru  lowpass  na  ścieżkę  master  po 
uprzednim wyekualizowaniu do pewnego skosu. Dobrze przyjąć jako granicę odcięcia częstotliwość 10kHz i 
typ filtru Moog lub inny z łagodnym spadkiem ok. -18 dB/okt.

6.6.6. KOMPENSACJA REDUKUJĄCYCH SIĘ AMPLITUD

Fenomenalnym zjawiskiem  toważyszącym miksowaniu  ze  sobą  dwóch  dźwięków  jest  redukowanie  się 
amplitud.  Amplitudy  dwóch  tonów  prostych  o  zgodnych  fazach  dodają  się  arytmetycznie,  jednak  już 
amplitudy dwóch próbek szumu - nie. Do sumy dwóch szumów należy dodać poprawkę zredukowanej 
zawartości amplitud znajdujących się w przeciwnych fazach. Praktycznie sprowadza się to do podbicia o 
3dB części wspólnych spektrów gdy dźwięki składowe sumy mają tą samą głośność i są szumami. Tam 
gdzie amplitudy są różne stosuje się mniejsze podbicia, bliskie zeru. Ten zabieg przeprowadza się także na 
dźwiękach składających się z alikwotów gdy grane interwały obu dźwięków są różne i istnieją różnice w 
strojeniu. Aby wykonać tą operację automatycznie można użyć clippera spektralnego.

6.6.7. ODCINANIE DOLNEGO ZAKRESU

Wszystkie  instrumenty  perkusyjne  przepuszczamy  przez  highpass  odcinający  wszystkie  częstotliwości 
poniżej najniższego alikwotu. Przydatne jest to zwłaszcza przy stopie, która zawiera niepotrzebne pasmo 
subbasowe, które należy usunąć aby stopa kompresowała się lepiej i brzmiała głośniej. Trick ten wykonuje  
się:

– zykłymi filtrami
         można do tego celu użyć zwykły filtr

– filtrem fourierowskim
         można furierowskim, np. Ozone

– filtrem rubberfilter
         można filtrem oscylacyjnym np rubberfilter

Dobrze jest oprócz subbasu odciąć wszystko co jest cichsze niż poziom słyszalny, zwłaszcza w obszarze 
basu, choć najistotniejszy jest w tym temacie subbas, jako że jest niesłyszalny nawet kiedy jest głośny. Usuwa 
się takie składowe spektrum by móc zwiększyć w to miejsce amplitudę zakresu słyszalnego, na którym 
koncentruje się uwaga słuchacza.

6.6.8. GEOMETRIA DOLNEGO ALIKWOTU PERKUSJI

Korekcja dolnego alikwotu stopy (21dB wysokości alikwotu nad poziomem kliku, 30Hz szerokości, przy 
częstotliwości 49 Hz) i werbla (wysokość 9dB, szerokość 100Hz, przy częstotliwości 192Hz).

6.6.9. STOPA I SUBBAS

Gdy alikwot  stopy i  subbas  znajdują  się  na  tych  samych lub  bliskich  sobie  częstotliwościach  może się 
pojawić dudnienie lub kompensacja amplitud albo gdy częstotliwości są różne mogą wystąpić dysonansowe 
interwały na subbasie zanieczyszczające brzmienie. Wycięcie dolnego zakresu stopy poprawia słyszalność 
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subbasu. Wycinanie dolnego pasma stopy można posunąć dalej i usunąć zakres od dolnego alikwotu do 
częstotliwości o oktawę od niego wyższej aby nie tworzyło się dudnienie w momencie gdy stopa gra razem 
z basem, lub wycięcie pierwszego alikwotu basu.

6.6.10. WYRÓWNYWANIE  GŁOŚNOŚCI  ŚCIEŻEK  POZIOMAMI  NA 
SPEKTRUM

W przypadku, gdy ścieżki mają uwydatnione alikwoty, ustawienie ich głośności na równy poziom może 
powodować, że ich głośności subiektywnie nie są równe. Aby głośności instrumentów perkusyjnych były 
równe  subiektywnie  ich  spektra  muszą  być  wyekualizowane  liniowo  a  poziomy  ustawione  tak  aby 
amplitudy przy częstotliwościach w wyrównanych miejscach były jednakowe. Przy tym należy pamiętać, że 
kiedy wszystkie ściezki mają tą samą głośność robi się hałas bo żadna nie dominuje. Aby tego uniknąć 
należy podgłośnić jedną ścieżkę.

6.6.11. PEAK FILTER'Y NA BEMBNACH

Nakładanie nastrojonych peak filter'ów na bembny:
– niski - jako rezonans pudła

peak filter podbijający najniższy alikwot w bębnie symulujący rezonans pudła bembna
– średni - określający brzmienie szumu

średni na przedziale od 1-5kHz korygujący brzmienie szumu werbla bądź tależa.
– wysoki - jako dzwonienie

peak  filter  o  wązkim  przedziale  częstotliwości  na  górnej  granicy  słyszalności  jako  metaliczny 
dźwięk dzwonienia na wszelkiego rodzaju instrumentach perkusyjnych od stopy do tależy

6.6.12. NAKŁADANIE PEAK FILTERÓW NA HIHATY

Nakłada się peak filtery filtrem fourierowskim, który nie dzwoni, na hihat aby wzbogacić jego brzmienie. 
Stosować  można  cienkie  lub  szerokie  dobrocie  zależnie  od  zamysłu  i  koncepcji,  na  róznych 
częstotliwościach, lecz zazwyczaj powyżej 3kHz.

6.6.13. PEAK FILTER NA PADZIE

Na wybielonym ekualizacją  liniową (rozdział  6.6.1 -  SKOSY SPEKTRUM, strona  145 i  rozdział  6.6.31 - 
EKUALIZACJA TYLDOIDALNA -  CEPSTRALNA, strona  152)  padzie  ustawia się  peak filter  lub filtr  o 
obwiedni  połówki  sinusoidy  z  Ozona  (filtr  bell  w  trybie  digital).  Ustawia  się  obwiednię  częstotliwości 
podbicia by filtr podróżował po spektrum od najniższych do najwyższych częstotliwości, powoli a sam pad 
ścisza się tak, aby prawie nie było go słychać bez podbicia.
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6.6.14. SKOS SPEKTRUM NA PADZIE

By uzyskać płynący pad można także się posłużyć regulowaniem skosu spektrum uzyskanym filterm Fruity 
Parametric Equalizer z jednym filtrem high shelf, którego dobroć ustawiona jest na 0.09 a gain narasta od 
-18dB do 18dB by pad pojawiał się i znikał przechyleniem skosu.

6.6.15. PODBIJANIE WYBRANYCH ALIKWOTÓW W RIFFACH

Trick  ten polega na podbiciu peak filterem niektórych alikwotów na ścieżce  z  riffem aby spowodować 
różnego rodzaju dudnienia i dzwonienia ścieżki idealnie wyekualizowanej do linii prostej.

6.6.16. STOPNIOWANIE GŁOŚNOŚCI NUT SUBBASU FILTREM

Gdy subbas gra melodię dobrze jest  ściszyć nieco nuty znajdujące się w górnej  oktawie subbasu od ok. 
100Hz. Można to zrobić edytując ręcznie głośność każdej z nut, można i ustawiając peak filter z ujemnym 
podbiciem na wysokim zakresie subbasu,  tak aby wyższe nuty grane przez subbas ulegały stłumieniu i 
grane były ciszej.

Technika ta usuwa dysonans wysokiego basu oraz dysonans skojażenia ze zdenerwowanym mężczyzną.

6.6.17. KOMPRESJA/EKSPANSJA EQUALIZEREM

Tak jak zautomatyzowane wzmocnienie gain może działać jako kompresor lub ekspander tak i equalizer 
można  stosować  na  wybrane  zakresy  częstotliwości  powodując  ich  dynamiczne  przekształcenie,  czyli  
kompresję lub ekspansję w wybranym paśmie. Wyszczególnić tu należy ekspansję kulkową czyli podbijanie 
cichych kolistych obszarów na sonogramie filtrem peak filter z małą dobrocią i gausowsko narastającym i  
opadającym gainem. Podbicie takiego filtra tworzy cieniowaną kulkę w cichym obszarze, która wyrównuje 
poziom głośności do wybranego poziomu.

6.6.18. ROZSTRZELIWANIE ŚCIEŻKI  MONO CZĘSTOTLIWOŚCIAMI 
W PANORAMIE

Aby rozszerzyć panoramę ścieżki mono można ustawić equalizer w tryb podbicia na jednym i odjęcia na  
drugim kanale stereo i porozsuwać przedziały częstotliwości to w lewo to w prawo na niewielkie wartości 
redukując podbicia i tłumienia. Dźwięk nabiera wtedy kształtu i z punktu staje się bryłą.

6.6.19. USUWANIE DOLNEGO ALIKWOTU

Filtrem górnoprzepustowym usuwa się dolne alikwoty. Zabieg kosmetyczny dobrze brzmi na layerowanym 
i jasnym subbasie. O granym tonie decyduje w tym przypadku odstęp pomiędzy pozostałymi alikwotami, 
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nie ton podstawowy, przez co dźwięk wydaje się wyższy mimo że jest niski. Tworzy to swoisty paradoks. 
Przy odciętych kilku dolnych alikwotach melodia grana w niskim rejestrze staje się truda do odwzorowania 
ze słuchu, zaczyna brzmieć „szaro” - kontrast między nutami staje się mniejszy.

6.6.20. CLIPPING SPEKTRALNY

W przypadkach gdy nuty  melodii  mają  szeroki  zakres  zmiany amplitudy harmonicznych w dziedzinie 
częstotliwości  wyekualizowanie staje się  trudne do wykonania gdyż wymagałoby to ręcznej  manipulacji 
filtrem w wielu róznych zakresach i dobierania ustawień różnych dla każdej nuty osobno. Można w takich 
przypadkach  zastosować  kompresor  wielozakresowy,  jednak  aby  być  bardziej  szczegółowym  i  mieć 
kontrolę nad każdym alikwotem stosuje się clipper spektralny. Plugin ten przycina alikwoty do jednego 
zadanego  poziomu.  Clipper  można  także  stosować  na  żywo.  Dobrze  wyekualizowany  dźwięk  nabiera 
pewnej  matowości  i  suchości,  brzmi  jak  przedmioty  szorstkie.  Dzieje  się  tak  dlatego że  ponad poziom 
odcięcia  nie  wybijają  się  żadne  alikwoty  powodujące  „błyszczewnie”,  czyli  nagłe  rozbrzmiewanie 
dzwoniących  wysokich  alikwotów  przywodzących  na  myśl  przedmioty  metaliczne,  ze  swojej  natury 
błyszczące.

6.6.21. EQUALIZACJA PARTII MELODYJNYCH

Ekualizacja  partii  melodyjnych z  dwu lub  trójdźwiękami tonów odległych  od siebie  o  spore  odległości  
przysparza kłopotu gdyż niemożliwe jest, mając tylko ścieżkę audio przyciszenie alikwotów jednej nuty bez 
modyfikowania  tych  pochodzących  od  drugiej  nuty  grającej  jednocześnie.  Zabieg  ten  może  jednak 
umożliwić w pewnym stopniu clipper spektralny ale prościej jest dokonać kilku zabiegów przed produkcją 
ścieżki. Zanim wyekualizuje się partię melodyjną rozciągającą się na wyżej niż oktawę warto

– rozjaśnić brzmienie podkręcając jasność w syntezatorze – spowoduje to równe ułożenie alikwotów 
rozciągających się wyżej prymy, spotykających inne alikwoty pochodzące od innych nut. Daje to im 
szansę ułożenia się w podobnych amplitudach ze swoimi sąsiadami. Jeśli dźwięk jest potem zbyt 
jasny można nałożyć obwiednię filtru na grającą interwały ścieżkę, tak aby liniowo wyekualizowane 
alikwoty  poruszały  się  w  obrembie  nałożonej  obwiedni  filtru  dotykając  jej  linii.  Tworzy  to 
spowrotem pierwotny kształt  alikwotów sprzed ekualizacji.  Daje to lepsze wrażenie niż ciemny, 
posiadający małą ilość alikwotów dźwięk grający odległy interwał, wyekualizowany do jednej lini 
na spektrum.

– stworzyć warstwę (layer) razem z innym jasnym nstrumentem – aby dodać jasnych alikwotów i 
spowodować lepsze ich ułożenie w interwałach jak wyżej, gdy rozjaśnia się brzmienie.

– ściszyć nuty wyższe niż najniższy ton solówki tak aby ich alikwoty nie wychodziły głośnością poza 
alikwoty tego tonu; tak zagraną ścieżkę można wyekualizować do linii prostej jednym filterm, gdyż 
w przeciwnym przypadku podbicie górnego zakresu częstotliwości  powoduje  nieproporcjonalne 
podgłośnienie innych tonów znajdujących się wyżej najniższej nuty.

6.6.22. NAKŁADANIE DZWONIĄCYCH FILTRÓW NA REWERS

Filtr dzwoni kiedy ma duże podbicie i wąską dobroć. Można odwrócić wtedy ścieżkę od końca, nałożyć filtr  
i ponownie odwrócić ścieżkę spowrotem. Uzyskuje się wtedy wyprzedzenie dzwonienia.

- 150 -



6.6.23. SEKWENCJONOWANIE DZIURY I WYPUKŁOŚCI

Ciekawą  metodą  kompozycji  jest  dysonans  następstwa  kształtki,  czyli  sekwencjonowanie  na  zmianę 
spektralnej dziury z wypukłością. Sprowadza się to w praktyce do ekualizacji ścieżek do liniowego kształtu i 
nałożeniu odwrotnych obwiedni filtru grających w następstwie.

6.6.24. EKUALIZACJA ZA POMOCĄ CONVOLVERA

Equalizację  można  wykonać  stosując  convolver  za  pomoca  sampli  o  wybranej  obwiedni  czestotliwości 
kompensującej obwiednię equalizowanego sampla.

6.6.25. PODBIJANIE BASU WYBRANEGO ALIKWOTU

Większość  alikwotów posiada  rząd  kolegów z  dwa razy niższymi  częstotliwościami.  Stanowią  one  bas 
wybranego alikwotu. Można te alikwoty podbijać, dodając basu wybranemu alikwotowi. Sztuczka nadaje 
się do zastosowania szczególnie na tle harmonicznym lub basowym, gdyż wtedy wyższe alikwoty posiadają 
basowe odpowiedniki.

6.6.26. SYMULOWANIE ODLEGŁOŚCI

Odległy  dźwięk  można  zasymulować  przez  tłumienie  wysokich  lub  niskich  częstotliwości  za  pomocą 
doregulowywania skosu spektrum. Dobrze jeszcze zmniejszyć szerokość panoramy i złagodzić transient.

6.6.27. TŁUMIENIE  ALIKWOTÓW  GRAJĄCYCH  NIECZYSTE 
INTERWAŁY

W przypadku niektórych instrumentów, takich jak chórki czy pady z większym odstępem alikwotów często 
powstaje problem zbyt głośnego brzmienia pojedynczych alikwotów grających tercję lub nawet gorsze głosy 
akordu. Należy je w takim wypadku stłumić ekualizerem ustawionym na ich częstotliwość w trybie peak 
filter.

6.6.28. SIDECHAIN KULKOWY

Peak filter podnoszący wybrany zakres częstotliwości sterowany obwiednią tak aby podbijać miejsca które 
grają ciszej tworzy sidechain. Nie wpina się w tym przypadku dodatkowego kanału sterującego podbiciem 
filtru, bo jest to łatwiejsze do zrobienia obwiednią. Peak filter tworzy podbicie na sonogramie o kolistym 
kształcie  –  stąd  nazwa  sidechain  kulkowy.  Znakomicie  ta  technika  brzmi  na  subbasie  w  miejscu 
najgłośniejszego punktu kicku, między jego udeżeniami.
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6.6.29. CRASH Z PEAK FILTEREM

Crash z peak filter'em tworzy się nakładając peak filter  nastrojony na częstotliwość zakresu wysokiego. 
Amplituda podbicia filtra sterowana jest obwiednią narastającą liniowo po udeżeniu crasha. Równie dobrze 
można  w  tym  celu  użyć  Maximusa  z  paraboliczną  krzywą  kompresji  w  zakresie  części  wysokich 
częstotliwości. Dzięki tej technice crash zmienia barwę w trakcie gry, co urozmaica jego zagrywkę.

6.6.30. KONTYNUACJA SPEKTRUM – KSZTAŁTKA STOPY I WERBLA

Stopa może mieć ustawiony zakres częstotliwości, którymi gra wyrównany do poziomu ostro ściętego do 
zera przy pewnej granicznej częstotliwości,  np. 150Hz. Na tej częstotliwości  zaczyna się werbel również 
wyrównany  do  poziomu.  Częstotliwość  150Hz  jest  jedynym,  wązkim  zakresem  wspólnym  obu 
instrumentom i kontynuuje się po kroku stopy w kroku werbla.

6.6.31. EKUALIZACJA TYLDOIDALNA - CEPSTRALNA

Ekualizacja tyldoidalna polega na nałożeniu na spektrum wyekualizowanego liniowo dźwięku sinusoidalnej 
obwiedni o przedziale 0- 3 . Szczyty funkcji przypadają w ustalonych miejscach a wypukłość jest dowolna 
w  przedziale  od  9-15dB.  Ekualizacja  tyldoidalna  dobrze  wypada  na  każdym  rodzaju  ścieżki  czy 
instrumentu.  Spowodowane  to  jest  gładkością  obwiedni.  Warto  taką  ekualizację  wykonać  pedantycznie 
wygładzając zwłaszcza drobniutkie załomy. Im drobniejszy załom tym większy dysonans takiej krzywizny, 
dlatego warto jest je likwidować jak tylko możliwe - „Czasami jedno małe ziarenko jest w stanie popsuć  
symetrię kawowej górki” (Adaś Miałczyński). Ekualizacja tyldoidalna polecana jest na bembny, dobra na bas 
i na każdy inny rodzaj instrumentu. Częścią zasadniczą wykonania equalizacji tyldoidalnej jest wygładzenie 
spektrum do liniowego poziomu. Używa się do tego Izotope Ozone'a. Następnie ustala się skos spektrum do 
-3dB/okt  i  dopiero  nakłada  się  kształtkę  sinusoidalną.  W  przypadku  gdy  dźwięk  wyekualizowany 
tyldoidalnie ma za mało góry ustawia się peak filter na 16kHz ze średnią dobrocią i podbija się górę o kilka  
dB. Dla równowagi podbija się też drugą stronę górki wysokich częstotliwości ok. 3kHz o kilka dB. Gdy 
dźwięk ma za mało dołu ustawia się low shelf ze średnią dobrocią na ok. 1kHz i reguluje dół wg. uznania.  
Gdy dźwięk tyldoidalnie wyekualizowany ma za mało środka dodaje się środek peak filterem ustawionym 
w punkcie ekualizacji 1kHz o najniższej amplitudzie i szerokiej dobroci. Ogólnie, być może, że cała teoria o  
wyższej czułości słuchu w obszerze środka jest fałszywa. Raczej prawdziwa jest teoria, że czułość słuchu 
wzrasta razem z częstotliwością. Sinusiodalny układ amplitud na spektrum może być wobec tego odbierany 
jako konsonansowy ze względu na kepstrum, czyli spektrum częstotliwości spektrum częstotliwości, przy 
transformacji którego częstotliwość pierwszego spektrum potraktowano jako czas. W takim układzie, gdy 
spektrum dźwięku ma kształt sinusoidalny, wtedy na kepstrum pojawia się jeden punkt odpowiadającemu 
okresowi liczonemu po częstotliwości pierwszego spektrum. Punkt ten jako odosobniony, jedyny punkt, 
który  dodatkowo  ma  dużą  amplitudę  jest  ostro  i  selektywnie  oddziałującym  elementem  na  zmysły 
człowieka.  Ciekawie także brzmi bas wyekualizowany do sinusoidalnych obwiedni o mniejszych okeresach, 
który  także  zostawia  na  kepstrum  odosobnione  punkty,  co  wskazywałoby  na  prawdziwość  tej  teori  o 
kepstrum. Warto zauważyć, że odosobnione punkty na spektrum działają drażniąco a odosobnione punty 
na kepstrum sympatycznie. Zasadniczo wszystkie kształty spektrów powinno się przybliżać do najbliższych 
im  kształtów  sinusoidalnych  o  różnych  okresach  i  offsetach  w  dziedzinie  częstotliwości.  Rewelacyjnie 
brzmią tak wyekualizowane hihaty, basy z dużą górą, werble ze środkiem i górą, kicki z dużym basem i 
górą. Doskonale brzmią także clapy z samym środkiem, lecz wyekualizowanym w jeden    o szerokim 
okresie na spektrum. Każdy dźwięk zyskuje na uroku gdy go wyekualizować do podobnego jemu kształtu 
sinusoidy  –  tyldy.  Zakres  3  można  rozszeżyć  do  3,3 ,  by  ściszyć  nieco  granicę  słyszalności. 
Równanie kształtki tyldoidalnej, czyli jej amplitudy w funkcji częstotliwości jest następujące:
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a  f =10
2−0.5⋅sin ⋅log f

22000 

oraz równanie kolegującej się z nią kształtki parabolicznej:

a  f =101−log  f −log  f 0 
2

a – amplituda
f – częstotliwość

f0 – częstotliwość szczytu kształtki

Z wariantów ekualizacji cepstralnej należy wymienić ekualizację często spotykaną w drum and bassach w 
typie neurofunk a'la Cause 4 Concern. Jest to ekualizacja cepstralna werbla o okresie  3,3 ,  w której 
dolny szczyt w zakresie niskiego środka jest ścięty trochę wyżej od jego maksymalnego miejsca i podbity o 
kilka decybeli by zrównoważyć górę znajdującą się w typowym miejscu.  Czyli ekualizujemy cepstralnie 
werbel w kształt sinusoidy o okresie 3,3 na spektrum aby górny szczyt wypadł na 3kHz a dolny na ok. 
100Hz i ścinamy filtrm brickwall highpass (b. duża stromość filtra) dolny szczyt na częstotliwości 200Hz i 
podbijamy  trochę  amplitudę  ściętego  szczytu.  Ustawienie  wysokiej  góry  przy  22kHz  może  być 
problematyczne ale najczęściej dobrze wypada poziom -54dB na 22kHz i -30dB przy 3kHz. Gdy ekualizuje 
się stopę i werbel warto zabiec by wgłębienie środka stopy udeżało ciszej niż wgłębienie górnego środka 
werbla.  Werbel  można  także  wyekualizować  w    do  gatunków  downtempo,  trip  hop   i  hiphop. 
Najszybszy sposob na kepstrum to splaszczyc ozonem lub clipperem do linii prostej i wyrownac poziom 
spektrum w edisonie  filtrem fft  i  tym filtrem w drugim podejsciu nalozyc sinusoide obwiedniami typu 
wave. Nawet załomy o średnicy 10Hz w obszarze subbasu są w stanie zepsuć impet udeżenia stopy. Gdy 
wyekualizuje się tyldoidalnie także ogona dźwięku uzyska się efekt przepuszcania dźwięku przez lifter.  
Ekualizacja tyldoidalna jako satyra polityczna na kolory partii: dominują czerowni - subbas - partia pracy i 
niebiescy - 3kHz – konserwatywni, inne kolory cicho.

6.6.32. ŁATWE UZYSKANIE KSZTAŁTKI CEPSTRALNEJ

Kształtkę  kepstralną  łatwo  uzyskać  w  Izotope  Ozonie  przestawiając  filtr  na  tryb  cyfrowy  (przyciski 
Analog/Digital/Match).  W  tym trybie  filtr  Bell  ma kształt  połówki  sinusoidy  z  którego  mozna  złożyć 
dowolny kształt kepstrum po uprzednim wyrównaniu do płaszczyzny filtrem Match w trybie Analog w 
osobnej instancji Ozone'a, który brzmi lepiej gdyż nie wprowadza przednutki przed udeżeniem dźwięku. 
Ozone  wprowadza  duże  rozsunięcie  synchronizacji,  dlatego  najlepiej  nadaje  się  do  pracy  na 
wyrenderowanych klipach audio – tzw. frozen tracks (track freezeing).

6.6.33. INWERSJA FAZY KEPSTRUM

Inwersja kształtki cepstralnej to zamiana kształtki na kształtkę która w miejscach podbić jednej ma tłumienia 
i  w miejscach  tłumień  jednej  ma podbicia.  Innymi  słowy inwersja  kształtki  to  inwersja  w fazie  o  180º 
sinusoidy na spektrum kepstralnej kształtki. Dźwięki o tej samej częstotliwości na kepstrum a przeciwnych 
fazach, czyli o sinusoidach na spektrum obróconych względem siebie o 180º stanowią dobrze zgraną parę i 
mogą być przydzielone do dźwięków grających parami w utworze, czyli np. do stopy i werbla grającego  
razem ze stopą lub do kształtki segmentu utworu z beatem i segmentu utworu z przerwą.
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6.6.34. WYGŁADZANIE SPEKTRUM

W  nagraniu  ważna  jest  gładkość  spektrum.  Zwłaszcza  przy  bembnach.  Nierówności  i  drobne  załomy 
spektrum wprowadzają duży dysonans do brzmienia dźwięku. Aby wygładzić spektrum wpina się dwa 
Ozony i generuje snapshot obwiedni spektrum w obu. Pierwszego używa się do wygładzenia dźwięku do 
poziomu liniowego Pink Noise a drugiego do nadania tego samego kształtu, który sampel miał uprzednio, 
lecz  przesuwa  się  suwak  smooth  według  uznania  aby  uzyskać  łagodny  kształt  spektrum  dźwięku.  W 
dziedzinie  cepstralnej  filtr  nazywa  się  lifter.  Służy  on  do  odrzucenia  lub  podbicia  określonej  średnicy 
załomów  krzywej  widocznej  na  spektrum  analogicznie  jak  filtr  podbija  lub  tłumi  załomy  o  określonej 
średnicy w krzywej oscylacji dźwięku. Opisane powyżej zastosowanie pary Ozonów działa jako cepstralny 
lifter  przepuszczający  kształty spektrum o  dużym załomie,  którego średnica  jest  regulowana suwakiem 
Smooth  drugiego  Ozone'a.  Wygladzanie  spektrum  wykonywanuje  się  na  przemian  z  wygladzaniem 
oscylacji w kółko aż drobne poprawki oscylacji przestaną zmieniać spektrum i vice versa.

6.6.35. KOLOROWANIE SPEKTRUM

Spekturm wyekualizowane do linii  prostej  (rozdział  6.6 -  EKUALIZACJA,  na stronie  145),  z  nałożonoą 
tyldoidalną kształtką (rozdział  6.6.31 -  EKUALIZACJA TYLDOIDALNA - CEPSTRALNA, na stronie  152) 
odbierane  jest  przez  zmysł  słuchu  jako  brzmieniowa  płaszyzna  działająca  na  całą  percepcję  jednolicie,  
podobnie jak biała ściana na zmysł wzroku. Gdy wprowadzić drobniejsze załomy i nierówności na takie 
spektrum, to będą one odbierane przez słuch w ich naturalnych barwach. Nie będą one się znajdowac w 
miejscach, w których już znajduje się barwa podkładu spekturm bez ekualizacji liniowej lub tyldoidalnej.  
Gdyby  spekturm  nie  było  liniowo  i  tyldoidalnie  wyekualizowane  powstały  by  szerkokie  zakresy 
częstotliwości w których słuch byłby pobudzony bardziej niż w innych zakresach, co przyciągnęłoby uwagę 
słuchacza  w  pierwszym  rzędzie  przed  drobniejszymi  załomami.  By  umożliwić  słyszenie  drobniejszych 
elementów w pierwszej chwili odsłuchu należy usunąć duże przebarwienia liniową ekualizacją i ekualizacją 
tyldoidalną redukującą środek. Następnie drobniejsze przebarwienia, które teraz będą słyszane w pierszym 
rzędzie można nanieść flangerem lub phaserem. Zatrzymuje się i resetuje oscylator efektu (Rate na zero), by 
utrzymać jego stałą fazę i doregulowuje się pozostałe parametry. W przypadku flangera Dry na 0dB, Cross 
na -Inf,  Stereo  Phase  na zero,  Wet  na ok.  -16dB,  Feedback na niewielką wartość  a  Depth doregulować 
według uznania. Phaser daje lepsze efekty niż flanger. Gdy kolorujemy phaserem Wet na ok. 10%, Feedback 
na ok. 50%, Stereo Phase na zero, Number of Stages dowolnie i fazę wg. uznania. Wyśmienite efekty daje 
wielokrotne nakładanie różnych efektów z różnymi parametrami, dobrze jest jednak wtedy dzielić wartość 
Wet w każdym z efektów przez liczbę wpiętych efektów.
Kolorowanie flangerem wypadnie dobrze gdy wykonuje się drobniejsze załomy, przy większych może się 
zdażyć, że kształt fali na wykresie spektrum nie jest sinusoidalny. Dobrze jest więc wykonać taką ekualizację 
korektorem parametrycznym (jak zwykle). Ciekawie wypadnie załom 3,3   z sinusoidą 9,3  .

6.6.36. OBRACANIE SKOSU SPEKTRUM O -3dB/okt.

Spektrum można obrócić ekualizerem. Aby obrócić skos spektrum o -3dB/okt w Edisonie należy ustawić  
spadającą linię prostą na -35dB w prawym punkcie spektrum ekualizera i wklęsłym skosie 20% oraz ustawić  
na maksa Freq Scale. Spektrum można obrócić Equalizerem Waves Q10. Wystarczy włączyć jego wszystkie 
filtry,  ustawić  je  na High Shelf  i  przesunąć każdy o -3dB w dół w ich standardowych położeniach.  Do 
regulacji skosu spektrum można użyć także Fruity Parametric Equualizera ustawiając jeden filtr High Shelf z 
dobrocią 0.09 i zsuwając jego Gain na -18dB.
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6.6.37. EKUALIZACJA W MEMBRANĘ

Ekualizacja w membranę polega na nadaniu peak filterami charakterystycznego dudnienia typowego dla 
membran.  Ekualizację  w membranę  można  zastosować  już  na membranie,  która  w procesie  equalizacji 
została pozbawiona oryginalnych dudnień,  lub na każdym innym dźwięku, który powinien brzmieć jak 
membrana.  Gdy  dźwięk  membrany  zawiera  już  swoje  własne  dudnienia  ekualizacja  w  membranę 
niekoniecznie  musi  dać  pozytywne  rezultaty,  wszak  każda  membrana  brzmi  inaczej  i  nakładanie 
przytoczonego poniżej modelu membrany na już istniejące dudnienia wcale nie musi przynieść w efekcie 
brzmienia  membrany.  Można ten model  jednak stosować na membrany wyekualizowane liniowo,  bądź 
tyldoidalnie by dodać im odrobiny dudniących, membranowych oscylacji. Można taką ekualizację stoowac 
na stopę lub werbel, gdy proces jego masteringu jest już w zasadzie ukończony, by dodać odrobinę cichych 
oscylacji, które zostaną potem wyolbrzymione przez transient shaper i transient stretching. Aby dudnienie  
zabrzmiało jak membrana należy skożystac z uproszczonego równania częstotliwości alikwotów mebrany. 
W akustyce równania częstotliwości alikwotów dane są uproszczonymi wzorami. Przyjmuje się:

– f=ax – dla struny
– f=ax2 – dla piszczałek organowych
– f=ax – dla metalowych sztabek (cymbałki)
– f=(2a-1)x – dla piszczałek otwartych
– f=ax1/2 – dla membran

Modele  te  brzmią  dobrym,  czystym  matematycznym  brzmieniem  i  bardzo  przypominają  oryginalne 
brzmienia ich naturalnych odpowiedników. Można by się długo zastanawiać jak skonstruowany jest świat i 
instrumenty muzyczne, że każdy z rodzajów ciągów istniejących w matematyce ma swój odpowiednik w 
muzycznym instrumentarium istniejącym od zarania dziejów. Dopatrywać się tu można bliskich związków 
matematyki z muzyką, które widoczne jest nie tylko w tym przykładzie. Ogólnie cała teoria muzyki jest 
opisana językiem matematyki i jest praktycznie jednym z działów fizyki, a już na pewno posiada akustykę  
jako ich wspólny element. Tak się składa, że ciąg częstotliwości alikwotów membrany jest wystarczająco 
dobrze  opisany  przez  ciąg  pierwiastkowy.  W  wypunktowanym  powyżej  wzorze  membrany  figuruje 
pierwiastek kwadratowy, może jednak być tam zastosowany dowolny pierwiastek. Alikwoty zagęszczają się 
i to powoduje, że syntetyczny dźwięk z oscylacjami ustawionymi w częstotliwościach wytyczonych przez 
ten  szerego  brzmi  także  jak  membrana.  Także  dźwięk  z  filtrami  typu  peak  filter  ustawionymi  na  te 
częstotliwości zabrzmi jak membrana. To właśnie nam posłuży do ustawiania ekualizacji w membranę na 
werblu lub stopie. Poniżej znajduje się tabelka z częstotliwościami kolejnych alikwotów dla kilku membran. 
By ustawić peak filtery na odpowiednie częstotliwości wystarczy wymnożyć wartości z tabelki dla jednej z  
membran  przez  przyjęty  ton  podstawowy  i  ustawić  pokrętła  filtrów  na  te  wartości.  Toważyszacym 
zagadnieniem jest amplituda tak obliczonych alikwotów. Gdy podbijamy filtrami w typ membrany werbel 
wyekualizowany tyldoidalnie, najlepiej jest wartość podbić także ustawić tyldoidalnie, czyli tak aby wartości 
podbić były większe od ich otoczenia o wartości, które byłyby tyldoidalne, gdyby werbel wyekualizowany 
był liniowo. Czyli, że na tyldoidalnie wyekualizowany dźwięk należy nałożyć podbicie w typ membrany z 
takimi  amplitudami,  które  na  wykresie  podbić  equalizera  narysują  szczytami  kształt  sinusoidy.  Gdy 
podbijamy w  membranę  dźwięk  wyekualizowany  liniowo można  zastosować  liniowy,  bądź  odwrotnie 
proporcjonalny  do  numeru alikwotu spadek.  Podobnie  wygląda sprawa długości  oscylacji  podbić.  One 
także powinny się zmniejszać wraz czasem od udeżenia, choć jest to zdażenie w przypadku bembna na tyle 
krótkie,  że można je  zaniedbać z powodu krótkiego wybrzmiewania  samego bembna.  Gdyby je  jednak 
uwzględniać  czas  dudnień  musiałby  być  tym  krótszy  im  wyższy  jest  numer  jego  alikwotu,  liniowo, 
odwrotnie proporcjonalnie, lub nawet tyldoidalnie. Zwróćmy jeszcze uwagę, że drugi alikwot membrany 
ma  interwał  1,41  z  pierwszym.  Interwał  ten  to  tryton.  W interwał  ten  stroi  się  perkusję  w  natrualnej,  
klasycznej konwencji.
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Table 6.1: Częstotliwości alikwotów membran

numer alikwotu membrana 1 membrana 2
1 1 1
2 1.41 1.26
3 1.73 1.44
4 2 1.59
5 2.24 1.71
6 2.45 1.82
7 2.65 1.91
8 2.83 2
9 3 2.08
10 3.16 2.15
11 3.32 2.22
12 3.46 2.29
13 3.61 2.35
14 3.74 2.41
15 3.87 2.47
16 4 2.52
17 4.12 2.57
18 4.24 2.62
19 4.36 2.67
20 4.47 2.71
21 4.58 2.76
22 4.69 2.8
23 4.8 2.84
24 4.9 2.88
25 5 2.92
26 5.1 2.96
27 5.2 3
28 5.29 3.04
29 5.39 3.07
30 5.48 3.11
31 5.57 3.14
32 5.66 3.17

6.6.38. UŁOŻENIE GÓRY INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH

Perkusja wyekualizowana kepstralnie w kształt kształtek tyldoidalnych na spektrum i impulsu szpilkowego 
na kepstrum może zostać ułożona za pomocą regulacji skosu spektrum by góra odpowiednio stopy, werbla i 
blach grała odpowiednio co 3dB głośniej  od poprzdniego instrumentu.  Czyli góra stopy do -36dB, góra 
werbla do -33dB a blachy do -30dB. Dopuścić można inną, cichszą koncepcję, np. stopa do -42dB, werbel do  
-36dB i blachy do -30dB. Albo stopa, werbel i blachy do -30dB lub stopa do -54dB, hihat do -42dB a werbel  
do – 33dB.
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6.6.39. UŁOŻENIE ŚRODKA INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH

Konwencjonalnie przyjmuje się  że środek stopy gra ciszej niż wysoki środek werbla.  T.j.  dołek kształtki 
sinusoidalnej werbla leży wyżej niż dołek kształtki sinusoidalnej stopy.

6.6.40. MIKSOWANIE  KSZTAŁTEK  SINUSOIDALNYCH  I 
PARABOLICZNYCH

Warto zauważyć, że przy miksowaniu suma dwóch parabol daje w wyniku także parabolę i suma dwóch 
sinusoid o zbliżonych okresach daje w przybliżeniu w wyniku tą samą sinusoidę.  Także gdy słuchamy 
różnicy  którą  niesie  ze  sobą  nowo  domiksowana  kształtka  do  tej  już  grającej,  słyszymy  w  przypdaku 
sinusoid także sinusoidę a w przypadku parabol – parabolę. Jest to kolejny argument za tym by ekualizować 
wszystko w takie kształtki. Gdy dźwięki są wyekualizowane w inne kształty to po zmiksowaniu odbiera się 
je jeko zupełnie inne kształty niż przed zmiksowaniem, natomiast gdy wszystko zostaje wyekualizowane w 
kształtki paraboliczne i sinusoidalne to po zmiksowaniu czy wyodrębnianiu z miksu nadal dźwięki brzmią 
tak samo jak przed zmiksowaniem – parabolicznie i sinusoidalnie. Ważna jest tutaj także gładkość kształtek, 
która zachowuje się podobnie po zmiksowaniu – elementy gładkie zmiksowane nadal są gładkie. Elementy 
chatyczne brzmią inaczej przed zmiksowaniem i inaczej po zmiksowaniu i jescze inaczej gdy wyodrębnione. 
Wnoszą  ze  sobą  dużo  chaosu  w  odróżnieniu  od  gładkich  kształtek  i  w  szczególności  kształtek 
parabolicznych i sinusoidalnych.

6.6.41. EKUALIZACJA W PIŁĘ

Genialnym  rozwiązaniem  stosowanym  przez  Wilkinsona  w  remiksie  Wild  Frontier  The  Prodigy  jest 
ekualizacja  w piłę.  Jest  to  ekualizacja  do  wysokiego  skosu spektrum ok.  +6dB/okt,  tak  aby narysować 
spektrum dźwięku piłę, która ma drugi szczyt zęba przy -30dB przy 10kHz a pierwszy przy 100Hz przy  
30dB. Za tymi szczytami gładko opada przez 100Hz za 100Hz i przez 10kHz za 10kHz. Opada do -50dB.  Od 
punktu  -50dB i 200Hz do punktu -30dB i 10kHz spektrum biegnie liniowo w górę. Spoza ekualizacji można 
wyjąć werbel jeśli nie brzmi dobrze.

6.6.42. EKUALIZACJA BLACH

Ekualizację  blach:  trojkąta,  ride'u,  cymbałów,  hihatu  wykonywana  jest  wstępnie  krzywymi  o  dużym 
promieniu  by  wyrównać  ogólnie  spektrum  blachy,  nastepnie  krzywymi  o  mniejszym  promieniu  by 
wyrównać drobniejsze odstępstwa od poziomu a dopiero na końcu wykonuje się ekualizację  malutkimi 
promieniami na pojedynczych alikwotach – powoduje to najmniejsze dzwonienie filtra i  dobry transient 
blachy.  W  przeciwnym  wypadku  ekualizowanie  dużych  amplitud  małymi  promieniami  powoduje 
dzwonienie, ciągnięcie się blachy i psucie jej transientu.

6.6.43. POWIĄZANIE ODPOWIEDZI IMPULSOWYCH

Impuls  Kroneckera  (kutasek)  przepuszczony  przez  filtr  o  obwiedni  amplitudowej  w  kształcie  paraboli 
(cycek) daje na oscyloskopie odpowiedź impulsową w kształcie cipki.
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6.7. STROJENIE

6.7.1. STROJENIE  DŹWIĘKÓW  HARMONICZNYCH  TONEM 
PODSTAWOWYM

Strojenie polega na przesunięciu alikwotów w samplu w stronę wyższych lub niższych częstotliwości, tak 
aby pokrywały się  z alikwotami innych sampli.  Robi się  to używając pokrętła pitch w syntezatorze lub 
samplerze, dostrajając tempo odtwarzania próbki lub okres oscylacji lub zmieniając inne parametry, jak np. 
w  przypadku  resyntezy  lub  time  stretchingu.  Gdy  dźwięki  są  harmoniczne  wystarczy  dopasować  ich 
najniższe alikwoty aby ze sobą stroiły.

Strojenie wprowadza konsonans nastrojonych dźwięków.

6.7.2. STROJENIE  DŹWIĘKÓW  NIEHARMONICZNYCH  ODSTĘPEM 
ALIKWOTÓW

Strojenie dźwięków nieharmonicznych polega na dopasowaniu odległości między alikwotami tak jak to ma 
miejsce w przypadku dźwięków harmonicznych.

6.7.3. PRZESTRAJANIE ALIKWOTÓW W SAMPLACH

W  samplach  posiadających  alikwoty  w  nieharmonicznych  miejscach  istnieje  możliwość  poprzesuwania 
pojedynczych alikwotów w wybrane miejsca i przekształcenia tym zabiegiem dźwięku nieharmonicznego w 
harmoniczny. Są dwie metody przesuwania wybranych alikwotów:

– cięcie spektralne sampli
cięcie spektralne sampli filtrem o dużej stromości; oddziela się plastry spektralne z pojedynczymi 
alikwotami tak aby po przesunięciu w odpowiednie miejsca sampel posiadał owe plastry połączone 
ze sobą na styk, bez miejsc w których plastry nakładają się na siebie.

– przesuwanie alikwotów equalizerem
pojedyńcze alikwoty można stłumić peak filterem lub notchem i stworzyć nowe w odpowiednich 
miejscach

6.7.4. STROJENIE PERKUSJI

Perkusję można nastroić szczytami ekualizacji w oktawę lub w tryton aby stopa nie zagłuszała werbla gdy 
udeżają jednocześnie.
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6.8. EFEKTY WERBLA

6.8.1. SCREAM FILTER

Renoise posiada wbudowany efekt scream filter. Ciekawie brzmi na werblu wyekualizowanym przed i po 
nałożeniu efektu.

6.8.2. FLANGER

Na werbel można nałożyć flanger zsynchronizowany z tempem, który na kolejnych udeżeniach to wznosi  
się to opada.

6.8.3. SHAPER

Dobrym efektem do nałożenia na dźwięk werbla jest shaper. Dobrze brzmi nałożony na całość werbla, jak 
również tylko na jego transient, gdy dry/wet shapera sterowane jest peak controlerem. Dobrze brzmią też 
różne shapery z odkręcanym stopniowo dry/wet'em na całej długości wybrzmiewania werbla.

6.8.4. REVERB

Dobrym efektem na werbel jest reverb.
– na granicy słyszalności aby rozszerzyć panoramę werbla
– zmonofonizowany pogłos w środku panoramy na stereofoniczny werbel
– nakładanie rewerbu na odseparowany transient werbla
– głośniejszy, jasny rewerb z długim wybrzmiewaniem na werbel kończący frazę

6.8.5. DODAWANIE ALIKWOTÓW DO WERBLA

Dodawanie alikwotów do werbla. Jeśli werbel nie posiada własnych alikwotów można je stworzyć generując 
w Edisonie próbkę szumu, rozmywając ją spectral blurem z najmniejszym amount i miksując ją z werblem.

6.8.6. LUKA

Przyciszanie werbla po 50ms na 10ms tworzy trudną do wychwycenia lukę, która dodaje ciekawego efektu 
werblowi. Można ją stworzyć także włączając lowpass zamiast ściszania do zera. Nakładanie lowpassu na 
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1kHz na przedział czasu od początku do od 4 do 12ms po udeżeniu werbla.

6.8.7. SUBBAS

Domiksowanie subbasu do werbla powoduje że lepiej brzmi i nie jest zagłuszany przez subbas basu, nie robi 
się sidechain z basem. Subbas na werblu powoduje także mocniejsze brzmienie werbla.

6.8.8. PEAK FILTER

Narastający peak filter na werblu na częstotliwości 3kHz i o podbiciu 10dB i z Q=0.3. Częstotliwość może 
także się  zmieniać  szybko w czasie  rosnąc  w górę.  Identycznie  zastosować  peak filter  można także na 
crashach. Dodatkowo na werblu można zastosować identycznie narastający peak filter o bardzo wązkiej  
dobroci na częstotliwości 2,2kHz, naśladując metaliczny dźwięk werbla.

6.8.9. CONVOLVER

Convolve werbla impulsem werbla z modyfikacjami w postaci zmiany parametrów pitch lub self-convolve. 
Efekt wymaga equalizacji.

6.8.10. PREDELAY POGŁOSU

Brzmienie sprężyn można zasymulować reverbem z ustawieniem predelaya tak aby poglos odzywal sie 
jeszcze na werblu, lecz z niewielkim opóźnieniem.

6.8.11. GRANIE DWUDŹWIĘKU WERBLEM

Werbel  ciekawie  brzmi gdy jest  podgrywany identycznym udeżeniem obniżonym o 12 półtonów przez 
resample. Obniżenie to można wykonać resamplem i zwyczajnie zlayerować audio clip albo sampla.

6.8.12. WAH-WAH

Efekt wah-wah to lowpass, którego częstotliwość odcięcia jest sterowana amplitudą w zakresie od 0-20kHz. 
Świetnie  brzmi  na  werblu  wzbogacając  transient  i  opóźniając  górę  werbla  a  także  usuwa niepożądane 
szumy w wysokim zakresie ogona werbla.
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6.8.13. EKUALIZACJA TYLDOIDALNA WERBLA

Obowiązkowym  efektem  na  werbel  jest  ekualizacja  tyldoidalna.  Obwiednia  sinusoidy  na  spektrum 
powoduje pojawienie się peaku na kepstrum, identycznie jak przebieg sinusoidy na oscyloskopie powoduje 
pojawienie  się  peaku  na  spektrum.  Peak  na  kepstrum  jest  odbierany  jako  komfort  foniczny.  Dlatego 
ekualizuje się  formant werbla  w taki  sposób,  aby otrzymać w wyniku ekualizacji  werbel  o  spekturm o 
kształcie gładkiej sinusoidy o dużym okresie 3,3  na spektrum częstotliwości dźwięku werbla. Kształt ma 
ekstremum -30dB przy ok. 170Hz i przy 3kHz oraz minimum -42dB lub -54dB przy 0,7-1kHz a w granicy 
słyszalności  22kHz  przebiega  przez  punkt  -42dB  lub  -54dB,  tak  jak  w  minimum.  Innym  wariantem 
ekualizacji  tyldoidalnej jest  wyekualizowanie werbla w 5,3  ,  z ekstremami o takiej samej amplitudzie, 
pierwszym w ok. 170Hz trzecim ok 5kHz a drugim gdzieś w połowie pomiędzy tymi dwoma.

6.8.14. WERBEL OLDSKOOL

Oldskoolowe  brzmienie  werbla  wykonuje  się  przez  wyekualizowanie  werbla  do  poziomu  pod  skosem 
-3dB/okt i  nałożenie filtru lowpass ze szczytem 12dB z ekstremum przy 2,5kHz. Takie podbicie można 
uzupełnić podbiciem 550Hz i 190Hz o trochę mniej niż 12dB. Oldskulowy lowpass na werblu powinien mieć 
kształt szczytu zaokrąglony sinusoidalnie lub parabolicznie – koliście.

6.8.15. WERBEL OLDSKOOL 2

Inne oldskoolowe brzmienie werbla uzyskuje się ekualizując alikwoty pudła werbla między 200 a 800Hz do 
-24 przy 200 i -42dB przy 800Hz. Dalej do 4kHz płasko na poziomie -42dB i powyżej 4kHz pod skosem 
-12dB-okt. Najlepsza długość dla takiego sampla to 100ms o obwiedni half-sine.

6.8.16. DZIUBEK

Na  werblu  cepstralnym  z  pogłosem  cepstralnym  dobrze  zabrzmi  peak  filter  z  wązką  dobrocią  na 
częstotliwosci w granicach 1-1,5kHz z podbiciem takim jakie są szczyty cepstrum – wyrównanie do poziomu 
szczytów. Dziubek można zaokrąglić dodatkowymi Peak Filter'ami w wązki paraboliczny kształt.

6.8.17. SKRACANIE WERBLA

Aby  skrócić  werbel  wystarczy  nałożyć  na  niego  w  Edisonie  obiednię  Double  Curve  lub  Half  Sine  o 
stosownej długości w edytorze obwiedni w Edisonie. Obwiednię najlepiej jest odgiąć na 33% wypukłości. 
Werbel można skrócić też time stretchingiem o 75% i drugi raz o ok. 75% procent jeśli trzeba lub można użyć 
maximusa z krzywą halfsine ustawioną wklęśle aby redukowała długość ogona, attack i release dobrać tak 
aby werbel nie charczał. Najczęstrze długości werbla to ok 300-500ms.
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6.8.18. WZMOCNIENE WERBLA

Aby wzmocnić brzmienie werbla należy podbić jego niski transient w odpowiedni sposób. Najlepiej zabrzmi 
to na werblu akustycznym wyekualizowanym w kształt tyldy, takim którego spektrum układa się w kształt 
gładkiej sinusoidy. Gdy mamy już tak przygotowany werbel wykonujemy na nim jeszcze te dodatkowe 
zabiegi:

– wpiąć transient wielopasmowy Melda Multiband Transient
– ustawic  dwa  pasma  z  podzialem  przy  tej  częstotliwości,  gdzie  werbel  ma  środek  obszaru  o 

najniższej amplitudzie na spektrum (ok. 0,7 – 1kHz)
– ustawic wyjscie transientu na -18dB
– dodac tyle transientu w dolnym zakresie ile trzeba by zwiekszyc amplitude werbla o 16dB, czyli by 

gral prawie do zera, resolution transientu na 20ms
– ustawic wyjscie transientu na -12dB
– maximus half sine z niewielkim atakiem i krotkim release a release 2 do polowy - werbel przbija 

powyzej zera na wejsciu a gra do zera na wyjsciu za krzywa
– shaper half sine
– korekcja skosu spektrum Parametric equalizerem do poziomu -3dB/okt. dol tak samp glosno jak 

gora
– nagranie edisonem
– skracanie wlosow

Transient werbla, gdy slaby, mozna podegrac stopa przetransponowana do wysokosci dudnienia werbla.

6.9. DISTORTION

6.9.1. SATURACJA

Saturacja  to  przester  na granicy  słyszalności  zwiększający  subiektywną głośność bez  zmiany amplitudy 
dźwięku. Saturację można wykonać wave shaperem we fruity loopsie na dwa sposoby:

– ścięcie szczytowych amplitud – odcięcie ok. 3dB szczytowych próbek wyrównanego aplitudowo 
dźwięku

– uwypuklenie średnich amplitud – shaper z 5% kolankiem przesuwający średnio głośne próbki w 
stronę głośniejszych miejsc

6.9.2. PRZESTER BASU

Przester stopy i basu wykonuje się w celu lepszej equalizacji wysokich tonów. Przesterowywanie basowych 
dźwięków dodaje wyższe alikwoty.
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6.9.3. PRZESTER EKSPANDEREM

Przester  dźwięków ekspanderem wykonuje  się  ustawiając  za  krótką  wartość  release.  Krzywą ekspansji 
ustawia się tak, by podgłaśniała ciche amplitudy i skręca się release na zbyt krótką wartość, aby ekspander 
zaczął działać jak shaper.

6.9.4. PRZESTER PRÓBEK O NAJNIŻSZEJ AMPLITUDZIE

Próbki o najniższych amplitudach zniekształca się  w celu dodania wyrazistości wybrzmiewaniu bembna, 
np. werbla.

6.9.5. TRANSIENT SHAPING

Transient shaping to nic innego jak distortion nałożony na transient instrumentów perkusyjnych. Nakłada 
się  distortion  (prawie  kwadratowe  kolanko  lub  łagodne  kolanko  Single  Curve  z  maksymalnym 
wybrzuszeniem  albo  kolanko  Half  Sine)  na  pierwsze  kilka  milisekund  udeżenia  (10ms)  aby  uzyskać 
twardsze udeżenie. Na werblu jeśli trzeba zakłada się przed shaperem low pass na czas trwania shapera jesli 
sam shaper trzeszczy.  Łagodne kolanko można nałożyć także jako akcent  na ścieżkę master  utworu na 
udeżenia beatu a nawet gdy beat nie gra aby uzyskać akcent w utworze. Tego typu akcentowanie wypada 
dobrze na ścieżkach wyekualizowanych do -3db/okt,  lub na ścieżkach wyekualizowanych tyldoidalnie,  
ponieważ  powoduje  ono  pojawienie  się  wyższych  alikwotów,  które  nie  przekraczają  jednak  poziomu 
-3db/okt i które w tym wypadku pojawiają się jednocześnie z alikwotami wyekualizowanego dzwieku, więc 
nikną w nim. Aby uzyskać krótki impuls mixsu dry/wet shapera można użyć peak controlera. Natężenie 
efektu reguluje się pokrętłem volume peak controlera. Wygodniej jednak jest narysować ten impuls w oknie 
Edit Events w postaci podobnej do krzywej Gaussa lub krzywej AHR z czasami po kilka milisekund na etap.

6.9.6. KOREKCJA HISTOGRAMU

Analiza  histogramu  może  być  wykonana  wtyczką  Curvoizer.  Widać  wtedy  na  wykresie  rozkład  ilości 
próbek o danych głośnościach. Histogram taki pozwala na ustawienie jednakowej ilości próbek o każdej  
głośności. Modyfikację głośności różnych próbek można wykonać samym Curvoizerem funkcją kompresji  
ale można też wykonać i shaperem, relokując krzywą shapera próbki w pożądane miejsca.

6.9.7. SHAPER ZAMIAST LIMITERA

Oprócz samego limitera z krzywą kompresji half-sine, która doskonale upycha szczytowe amplitudy, można 
zastosować także lub zamiennie shaper z taką samą krzywą funkcji shapingu jak kompresji w limiterze, czyli 
half-sine.  Przewaga stosowania  shapera zamiennie  polega na braku zjawiska pompowania  limitera  gdy 
głośny sygnał w sumie z cichym innego charakteru wyskakuje chwilowo ponad treshold limitera. Daje się  
wtedy zauważyć zjawisko częściowego milknięcia cichego sygnału z powodu ściszania sumy przez limiter. 
Gdy natomiast zamiast kompresora w funkcji limitera zastosujemy przester wtedy zjawisko pompowania 
nie występuje. Takie rozwiązanie ma także swoje minusy. Mianowicie daje się zauważyć charczenie zbyt 
głośnego basu, inaczej nazwane jego rozjaśnieniem. Aby shaper zadziałał najlepiej należy nałożyć go tak aby 
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najwyższy peak sygnału znajdował się w najwyższym punkcie shapingu i nie wyżej. Sygnał poniżej tego 
punktu można odkrztałcać shaperem z krzywą half-sine nakładanym po kilka razy szeregowo aż do kroku 
po którym słyszalne stają się zanieczyszczenia sygnału przesterem występujące oprócz samego zwiększenia 
głośności.

6.9.8. SOFT CLIPPING

Soft clipping wykonuje się na brzieniu basu lub gitary elektrycznej bez efektów. Używa się w tym celu 
shapera z odwróconą parabolą w obszarze próbek o niewielkich wartościach.

6.9.9. FLOWING SHAPER

Flowing shaper wykonuje się  następująco.  Wpina się peak controler z wyłączoną funkcją mute.  Za nim 
wpina się Maximusa w funkcji ekspandera wszystkich amplitud do zera dB. Za nim shaper z kolankiem 
Half Sine lub kilka shaperów z takim kolankiem szerwgowo, jeden za drugim. Po nim parametric equalizer. 
Podpina się gain w ekualizerze do wyjścia Peak peak controlera a funkcję podpięcia ustawia się na Input*0.5. 
Jako wariant można także podpiąć do wyjścia peak controlera dry/wet shaperów.

6.9.10. WZBOGACANIE BLACH

Na blachach, crashah i hihatach można stosować przestery shapery i warmifiery aby grały bogato i ciekawie.
(Bogato znaczy tyle co „dużo alikwotów”, nie dużo kasy, czy inaczej)

6.10.REVERB

6.10.1. UCINANY POGŁOS

Ucinanie pogłosu można zrealizować efektem convolve. Sampluje się odpowiedź impulsową wybranego 
ustawienia reverbu i przycina się ją na wybrzmiewaniu by kończyła się gwałtownie w pożądanym miejscu,  
np. razem z koncem taktu. Wprowadza to ciekawe urozmaicenie w pogłosie.

6.10.2. ODPOWIEDŹ IMPULSOWA GŁOWY

Nałożenie na ścieżkę efektu convolve z załadowaną odpowiedzią impulsową głowy. Zależnie od modelu 
mikrofonów, głowy, słuchawek i jakości nagrania można uzyskać naturalne efekty dźwięku obecnego na 
zewnątrz głowy, nawet ponad nią.
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6.10.3. DŁUGI POGŁOS

Ładnie urozmaica przestrzenność dźwięku długi i cichy pogłos. Warunkiem stosowania długiego pogłosu 
jest to, że jest cichy.

6.10.4. JAŚNIEJSZY REVERB

Aby rozjaśnić pogłos podnosi się sygnał send do reverbu o oktawę i miksuje spowrotem z sygnałem dry. 
Reverb jest ustawiony na 100% wet.

6.10.5. OSOBNE REVERBY NA ŚRODEK I STRONĘ

Nakłada się dwa różne reverby na środek i stronę lub na lewy i prawy kanał osobno.

6.10.6. BIAŁY REVERB

Doskonały  do  każdych  zastosowań  biały  reverb  uzyskuje  się  w  convolverze.  Wczytuje  się  dowolną 
odpowiedź impulsową i zamiast niej generuje się szum funkcją Generate Noise. Następnie na całość nakłada 
się obwiednię Fade Out. Taki reverb nie barwi spektrum.

6.10.7. REVERB EARLY REFLECTIONS

Reverb early reflections uzyskuje się z białego reverbu (6.10.6). Wpina się edisona na końcu toru efektów i 
odtwarza biały reverb z convolvera przez Fruity Squeezer i Wave Shaper. Fruity Squeezer ma  wyłączony 
filtr  i  pokrętło  Squarize  na  dwa,  trzy  lub  cztery  kroki.  Wave  Shaper  za  Squeezerem  odrzuca  ujemne 
amplitudy.  Tak  nagrany  reverb  przenosi  się  do  convolvera  spowrotem  by  użyć  go  jako  odpowiedzi 
impulsowej.

6.10.8. REVERB NA PERKUSJI CEPSTRALNEJ - TYLDOIDALNEJ

Na  werbel  wyekualizowany  w  cepstralny  peak,  czyli  w  sinusoidę  można  nałożyć  reverb  convolverem 
załadowanym próbką białego szumu. Balansuje się  taki  szum do skosu -3dB/okt, następnie nakłada się  
drugą  ekualizację  w  obwiedni  paraboli  -x2 i  ekstremum  w  punkcie,  w  którym  sinusoida  instrumentu 
perkusyjnego ma ujemne ekstremum, czyli najniższe próbki, na ogół ok. 1kHz. Szerokość paraboli, czy też 
połówki sinusoidy powinna swoim zakresem obejmować ok. 4-6-ciu oktaw, po dwie, trzy na ramię paraboli 
lub  ćwiartkę  sinusoidy.  Ponieważ  na  krańcach  zakresu  częstotliwości  pogłosu  instrument  perkusyjny 
wyekualizowany tyldoidalnie ma większe podbicia niż na środku, pogłos brzmi płasko. Aby nadać mu 
pożądany sinusoidalny kształt należy odgiąć połówki sinusoid na przeciwne zagięcie aby uzyskać szczyt 
figury karo z czubkiem w najcichszym punkcie instrumentu perkusyjnego a krańcami figury na szczycie w 
najgłośniejszych  punktach  instrumentu.  Długość  wybrzmiewania  pogłosu  należy  dobrać  empirycznie, 
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dobrze brzmią krótkie długości, cichego pogłosu z szerokością panoramy taką jak instrument perkusyjny. 
Dźwięk razem z pogłosem powinien się  zmieścić w długości  sekundy. W przypadku blach ustawia się 
ekstremum częstotliwościowej obwiedni pogłosu na szczyt blachy.

6.10.9. REVERB NA WOKALU

W  reverbie  nakładanym  na  wokalu  wet  reverbu  może  być  sterowany  amplitudą  wejścia  -  odwrotnie 
proporcjonalnie. Gdy sygnał przybiera wartości maksymalne reverb milknie a odzywa się dopiero wtedy 
gdy milknie sygnał wejściowy z wokalem.

6.10.10. REVERB NA STRUKTURZE CIĄGŁEJ

Przed reverbem rodzielic dzwiek na transient i strukture ciagla i nalozyc poglos tylko na strumture ciagla.
albo rozlozyc sampla na strukture melodyjna i perkusyjna i nalozyc transient na czesc melodyjna.

6.10.11. LAYER POGŁOSÓW

Poglos zrobiny z dwoch lub kilku poglosow - jeden krotki glosniejszy i jeden bardzo dlugi ale cichy. Ogółem 
dobrze brzmi pogłos zrobiony z kilku pogłosów różnej długości.

6.10.12. POGŁOS NA CAŁOŚĆ

Pogłos cepstralny o kształcie połówki sinusoidy rozciągającej się na całe spektrum.

6.10.13. GAUSJAŃSKI CONVOLVE

Gausjański convolve tworzy się nakładając rytmiczne gausjanskie gorki w ogonie poglosu w convolvera. 
górki  tworzy się  podgłaśniając  amplitudę szumu ogona w convolverze obwiednią  głośności  w kształcie 
sinusoidy.

6.10.14. CONVOLVE Z PREDELAYEM

Aby na convolvie był predelay lub pre-reverb należy ustawić impuls diraca w środku szumu pogłosu, w 
miejscu w którym ma udeżyć sygnał dry.
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6.11. INNE

6.11.1. REDUKCJA SZUMU

Redukcję szumu można wykonać na trzy sposoby i ich pośrednie.
– Spektralnie

– redukcja szumu przez bramkowanie
rozkład  dźwięku  na  składowe  częstotliwości  i  filtrowanie  każdej  z  nich  przez  bramkę 
odrzucając próbki poniżej progu, resynteza pozostałych; metoda ta ma wadę – nieodrzucone 
składowe  gwałtownie  wskakują  na  poziom  ponad  treshold  bramki  i  powodują  dźwięk 
„szklanki” podobny do setki szklanych sztabek zawieszonych na nitkach, udeżających o siebie.

– redukcja szumu przez odejmowanie
rozkład dźwięku na częstotliwości i odejmowanie od amplitudy każdej z nich poziomu szumu z 
zastąpieniem ujemnych amplitud zerem i następnie resynteza Fourierowska; w odróżnieniu od 
redukcji szumu przez bramkowanie, nie powstaje efekt „szklanki”

– Amplitudowo
Jak  wyżej,  przy  sposobie  spektralnym,  można  zastosować  redukcję  przez  bramkowanie  i 
odejmowanie kompresoerm, nie dla każdej składowej lecz dla całego sygnału w kanale; dobrze w tej 
funkcji wypada krzywa Half Sine ułożona szczytem sinusoidy na dole

– Filtry  –  powyższe  metody  dobre  są  dla  istrumentów  perkusyjnych  i  krótkich,  takich  w  czasie 
trwania których nie da się usłyszeć szumu trwającego razem z nimi; jeśli jednak dźwięk jest długi i  
alikwotowy należy zastosować filtr tłumiący spektrum między alikwotami w miejscach w których 
znajduje się szum; doskonale do tego celu nadaje się flanger wpięty między dwa frequency shiftery; 
frequency shifter przesuwa sampel o offset, który powoduje że flanger zadziała między alikwotami 
sampla;  flanger należy skonfigurować by tłumił  spektrum w arytmetycznych odstępach;  flanger 
można skonfigurować także aby tłumił dziurami między alikwotami w harmonicznych miejscach 
wyłączając inversję feedbacku i sygnału wet; gdy inversja feedbacku i sygnału wet jest włączona 
flanger podbija między alikwotami w harmonicznych miejscach; flanger tłumi najlepiej pzy dry na 
-6dB i wet na 0dB oraz cross na -Inf., phase na zero

6.11.2. DZIELENIE EFEKTÓW ZAKRESAMI NA SPEKTRUM

Dzieli się spektrum na kilka zakresów i nakłada się różne efekty na różne zakresy częstotliwości. Następnie  
komponuje się zakresy spowrotem w jedną ścieżkę.

6.11.3. OFFSET OKTAWY

Każdy ton melodii przesuwa się frequency shifterem o oktawę wyżej lub niżej, czyli o tyle Hz ile wynosi 
częstotliwość tonu podstawowego każdej z nut.
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6.11.4. WYODRĘBNIENIE ŚCIEŻKI Z LAYERU

Za pomocą frequency shiftera można wydobyć ścieżkę z gąszcza wielu ścieżek grających podobną melodię.  
Niewielkie przesunięcie wydobywa wybraną ścieżkę z layeru i dobrze ją eksponuje na tle innych ścieżek.

6.11.5. CHOPPING

Chopper realizuje się przez nałożenie LFO na obwiednię amplitudy jako dodatkową subbasową oscylację 
amplitudy  wyższych  dźwięków,  słyszaną  jako  zmodyfikowany  alikwot.  Oscylator  ustawiony  na  piłę  i 
częstotliwość  ok.  40Hz  może  brzmieć  jeszcze  niżej  kiedy  nałoży  się  na  niego  obwiednię  amplitudy  o 
kształcie piły o niskiej częstotliwości. Dobrze brzmi z podbitym zakresem od 1-2kHz i bogatym unisonem. 
Dobrze brzmi na szumie z wysokim skosem gdy gra równolegle z basem i subbasem. Brzmi jak psujący się  
głośnik. LFO tworzy także różnego rodzaju chrupania niewidoczne na sonogramie i na spektrum. Chopper 
tworzy  się  naturalnie  w  wielu  instrumentach  akustycznych grających  niskie  tony  np.  w kontrabasie  w 
górnym zakresie szumów smyczka i w dolnych alikwotach pianina. Zazwyczaj efekt ten uchodzi uwadze 
przy analizie sonogramu ze względu na różnego rodzaju wygładzania i interpolacje oraz niewystarczające 
przybliżenie  lub  przesuwanie  się  samego  spektrum  przed  oczami,  które  pozbawia  tego  detalu.  W 
kontrabasie amplituda szumu wysokich częstotliwości tworzonych przez smyczek udeżany drgającą struną 
jest modyfikowana oscylacją o częstotliwości granego tonu podstawowego.

6.11.6. EFEKTY W SPRZĘŻENIU ZWROTNYM

Sprzężenie zwrotne może powodować zupełnie nowe spojrzenie na znane już efekty, gdy wepnie się je w 
tor sprzężenia. Ciekawie brzmią zwłaszcza pogłos i ekualizer. Niezwykłe efekty można uzyskać grając jedno 
udeżenie  jakiegoś  tonalnego  instrumentu  przez  tor  sprzężenia  z  Frequency  Shifterem  przesuwającym 
dźwięk o kilka herców w dół. W sprzężeniu daje to efekt ciągnącego się ogona w pogłosie, który gdy krótki i 
niewielki daje ciekawe brzmienie.

6.11.7. SEPARACJA POLARYZACJI

Dźwięk rozdziela się na wartości dodatnie i ujemne shaperem i przeprowadza się osobną obróbkę każdej z 
rozseparowanych części przy użyciu efektów z podobnym nastawieniem. Np. dwóch transientów różnych 
producentów nastawionych na podobne parametry, lub dwóch equalizerów nastawionych na różne, lecz 
bliskie sobie wartości. Technika ta może stworzyć bardzo ciekawe basowe brzmienia zwłaszcza w rejestrze 
basu.

6.11.8. CONVOLVE IMPULSEM ZBLIŻONYM DO IMPULSU DIRACA

Efektem uniwersalnym, który dobrze brzmi na ścieżce master i na indywidualnych ścieżkach utworu, na 
różnych  rodzajach  instrumentów,  zarówno  na  bembnach  jak  i  padach,  basie  itp.  itd.  jest  convolver  z 
impulsem zbliżonym do impulsu diraca. Impuls diraca można przybliżyć krótkim szumem, lub właściwie 
każdym  krótkim  brzmieniem  perkusyjnym  wyekualizowanym  do  liniowego  poziomu  0dB/okt  i 
wyekualizowanym ogonem wybrzmiewania. Taki convolve powoduje, że alikwoty zaczynają się minimalnie 
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ciągnąć  i  urozmaica  brzmienie  szumów  i  wszystkich  innych  składowych  dźwięku.  Odsuwa  środek 
materiału  muzycznego  ze  środka  głowy  i  wynosi  ścieżki  przed  twarz.  Oprócz  ekualizowania  samego 
impulsu  możliwa  będzie  konieczność  ponownej  ekualizacji  ścieżki,  gdyż  długość  impulsu  wpływa 
rezonansem  na  głośność  niektórych  alikwotów  i  zniekształca  ekualizację.  Dobrze  taki  efekt  brzmi  z 
automatyczną ekualizacją wysokiej rozdzielczości, np. z Ozonem firmy Izotope.

6.11.9. NASYCANIE PRZESTEREM

Nasycanie przesterem można wykonać dwoma Ozonami i  shaperem. Obwiednię częstotliwości dźwięku 
skanuje  się  dwa  razy  w  dwóch  instancjach  Ozona.  W  pierwszym  ustawia  się  match  tak  aby  Ozone 
wyrównywał spektrum do białego szumu a w drugim wpiętym za pierwszym ustawia się match tak aby 
Ozone spowrotem nadawał częstotliwościom wyrównanym do białego szumu pierwotny kształt. Między 
Ozony wpina się shaper i rozprasza się próbki za pomocą dowolnej krzywej przesteru.

6.11.10. MASTERING WOKALU

Aby dobrze umieścić ścierzkę z wokalem w utworze należy zastosować:
– odcięcie niższych harmonicznych
– equalizację
– kompresję

Odcięcie niższych harmonicznych wykonuje się filterm górnoprzepustowym o bardzo dużej stromości (im 
większa tym lepiej)  nastawionym na częstotliwość między pierwszym a drugim alikwotem lub między 
trzecim a czwartym.
Ekualizację wykonuje się przez wyrównanie amplitud wszystkich oscylacji wszystkich głosek do liniowego 
skosu -3dB/okt.
Kompresor ustawia się w funkcji limitera ze ścięciem -6dB i kolankiem o wysokości 6dB z krzywizną gładko 
przechodzącą w prostą transformującą dolny zakres oscylacji poniżej poziomu odcięcia. Głośność wokalu 
przed kompresorem doregulowuje się tak aby wszyskie głoski znajdowały się na kolanku kompresora.
Dodatkowo możn zastosować transient w funkcji krótkiego ścięcia i jednocześnie długiego podbicia.

6.11.11. PRZEPUSZCZANIE  OBWIEDNI  SPEKTRUM  O  ŚREDNIEJ 
ŚREDNICY KSZTAŁTU

Funkcją  „Match”  equalizera  w  Ozonie  firmy  Izotope  można  wyprostować  kształty  obwiedni  spektrum 
przepuszczając kszywe o promieniu poniżej zadanej średnicy przesuwając suwak smooth. Używając dwóch 
Ozonów można jednym wyprostować spektrum całkowicie usuwając nawet drobne załamania a drugim 
można  spowrotem  nadać  pierwotny  kształt  spektrum  lecz  z  ustawieniem  suwaka  smooth  na  średnie 
położenie  nadaje  się  wygładzonemu  pierwszym  Ozonem  spektrum  tylko  gładkie,  szerokie  krzywizny. 
Dzięki temu zabiegowi dźwięk ma matowe brzmienie a pierwotny charakter.

6.11.12. PODBIJANIE DROBNYCH ZAŁOMÓW OBWIEDNI SPEKTRUM

W podobny do opisanej wyżej techniki sposób, podbija się drobne załomy obwiedni spektrum. Ustawia się 
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jednego Ozone'a z funkcjią Match by podbijał kształt spektrum na istniejącym jego kształcie i z drobnym 
wygładzeniem Smooth a za nim wpina się drugiego Ozone'a by redukował podbicie kształtu funkcją Match 
lecz o większym wygładzeniu ustawianym suwakiem Smooth.

6.11.13. WAŻENIE GRUPY EFEKTÓW

Przed dodawaniem nowej grupy efektów do efektów już dodanych które brzmią calkiem dobrze ale można 
by się  zastanowić czy dodac efektów jeszcze wiecej,  można zastosować następującą technikę. Dodajemy 
wiecej efektów na drugim kanale i te efekty które są dodane na pierwszym kanale dodajemy do drugich 
przedtem w ciągu efektów, następnie dobiera się poziomy jednego i drugiego kanalu na mikserze. Inaczej: 
mamy dwa kanaly, jeden na ktorym mamy to co mamy i drugi na ktorym mamy to co mamy plus nowe 
efekty.  Ustawia  się  drugie  efekty  i  dopasowuje  poziomy miksowaniua  tych  dwoch  kanalow.  Technika 
przydatna zwlaszcza gdy na drugim jest konwolwer na werblu z brzmieniem werbla mozna dopasować w 
ten  sposób ilosc  werbla  zkonwolworewoanego  werblem  i  nie.  Można  by  to  zrobić  efektem dry  wet  w 
konwolwerze ale nie gdy jest za nim ustawiony ekualizer, który także trzeba zbalansować, gdyż nie gra bez 
konwolwera.

6.11.14. FREQUENCY SHIFTER NA STOPIE

Fenomenalne rezultaty daje frequency shifter połączony z pitch shiftingiem a stopie. Ustawia się stopę w 
sekwencerze  aby grała  dwie  oktawy niżej  niż  normalnie  i  to  niskie  strojenie  kompensuje  się  frequency 
shifterem przesuwając stopę w stronę wyższych częstotliwości.  Stopa ulega wydłużeniu na skali czasu i 
zcieśnieniu  na  skali  częstotliwości.  Odwrotną  techniką,  czyli  strojeniu  za  wysoko  i  kompensowaniu 
frequency shifterem w dół, uzyskuje się krótkie transienty dobre do syntezy werbli. Najlepiej do tych technik 
nadaje się stopa akustyczna po ekspansji cichych amplitud.

6.11.15. TRANSFORMACJE

Transformacje polegają na przekształceniu dźwięku odwracalnym efektem, tj. takim, który można nałożyć i  
odwrócić jego działanie nakładając go drugi raz z odwrotną wartością efektu. Np. Pitch shifter przesuwający 
spektrum o offset 300Hz i spowrotem o -300Hz. Shaper z dodatnią wypukłością kształtu i drugi shaper z 
ujemną wypukłością  tego samego kształtu.  Filtr  parametryczny regulujący  skos spektrum o +9dB/okt i 
drugi o -9dB/okt. itp. Między takie efekty wpina się właściwy efekt aby zabrzmiał w transformacji. W ten 
sposób modyfikuje się efekt transformacją, a nie sam dźwięk. Ten modyfikuje się jedynie zmodyfikowanym 
efektem. Na przykład wpinamy efekt modyfikujący skos spektrum obniżeniem jego wartości o 9dB/okt i 
odwracający tą transformację drugi efekt podnoszący skos o 9dB/okt. Między te efekty wpinamy shaper z 
krzywą smooth steps i  4ema załomami.  Gramy w tym torze przebiegiem prostokąta.  Przykładem takiej 
transformacji są gramofony i winyle, które są nagrywanye pod sosem 0dB/okt. aby umożliwić scratch z taką 
samą głośnością przy różnych prędkościach. Scratch działa w tym przypadku jako efekt w transformacji a 
modyfikacja  skosu  przed  nagraniem  winyla  i  odwrotna  modyfikacjia  do  skosu  3dB/okt.  w 
przedwzmacniaczu w czasie odtwarzania stanowią efekt transformacji. W ten sposób można także nałożyć 
przester  w  transformacji  dwóch  pitch  shifterów  aby  uzyskać  nieharmoniczne  alikwoty  przesteru  przy 
niezmienionym dźwięku w torze audio.

- 170 -



6.11.16. OBOWIĄZKOWE EFEKTY NA KAŻDY MASTER

Na ścieżce sumy obowiązkowo powinny się znaleźć efekty:
– filtrowanie sygnału fantomowego – rozdział 6.6.7 - ODCINANIE DOLNEGO ZAKRESU, strona 147
– Ekualizer  by  doregulować  skos  spektrum  –  zrównoważyć  górę  i  dół  –  rozdział  6.6.1 -  SKOSY

SPEKTRUM - strona 145
– gain w celu normalizacji, czyli maksymalnego podgłośnienia dźwięku bez zniekształceń
– limiter  half  sine –  by zawinąć głośne amplitudy,  najwyższa aplituda w punkcie  0dB a kolanko 

wystarczy już na 80%, attack na 4ms a release na kilkadziesiąt aby limiter nie deformował basu – 
rozdział  6.4.1 -  LIMITER - strona  137 - jeśli jest sie zdesperowanym by grać najgłośniej jak się da 
można  dodać  jeszcze  jeden limiter  sklonowany z  takim samym ustawieniem,  jeden za  drugim; 
kolanko 100% jest  ok.  pod warunkiem że muzyka gra na kulce  maximusa albo do 75% wejscia  
limitera

– shaper half sine – by zawinąć głośne próbki, kolanko 80% jest cichsze ale już bardzo skuteczne –  
rozdział  6.9.7 -  SHAPER  ZAMIAST  LIMITERA -  strona  163;  kolanko  100%  jest  dobre  pod 
warunkiwm podanym w poprzednim punkcie
głośność kicku i snare należy doregulować na najcichszą możliwą ale taką, która za limiterem i 
shaperem daje kick i snare prawie dotykający do maksymalnej amplitudy 0dB (-0.3 – 0dB)
głośność Post shapera dobrze jest zsunąć ze 100 do 99% aby zostawić utwór trochę niedograny – 
podobno niektóre odtwarzacze CD zawieszają się gdy trafi się próbka o maksymalnej amplitudzie.

– Waves Ultramaximizer ścinający 3dB szczytu

Gain z punktu drugiego należy doregulować z wpiętym limiterem i shaperem w taki sposób aby głośność  
samej perki była najmniejsza z głośności  dających za shaperem próbki dotykające poziomu 0dB. Wtedy 
reszta zawiniętego zapasu zostaje na domiksowanie basu i innych transientów. Innymi słowy – wpinamy 
limiter half sine i shaper half sine a za nimi oscyloskop. Mutujemy wszystkie ścieżki oprócz perkusji a samą 
perkusję ustawiamy ściszoną do -Inf dB.  Podgłaśniamy powoli  perkusję i  przestajemy ją podgłaśniać w 
momencie,  gdy  na  oscyloskopie  próbki  perkusji  osiągną  wartość  maksymalną.  Odmutowujemy  wtedy 
wszystki  pozostałe  ścieżki  i  mamy  dobry  miks.  Bas  i  subbas  gra  za  limiterem  i  shaperem  do  75% 
maksymalnej  amplitudy  po tym zabiegu.  Inaczej  żecz  ujmując  można  tak  ustawić  gain  przed  efektami 
master by stopa grała tak głośno jak werbel, jeśli nie udeżają jednocześnie, i głośność jednego jak i drugiego 
ustawić dokładnie do -6dB na oscyloskopie. Gdy grają z subbasem może być głośniej ale sam subbas nie 
powinien grać głośniej niż do -16dB przy 50Hz i gdy mieżone pod skosem -3dB/okt z punktem zaczepienia 
obrotu przy 1kHz. W takim ułożeniu głośności wyżej wymienione efekty master zabrzmią dobrze i  bez 
wypychania. Gdy werbel udeża razem ze stopą powinien grać ciszej niż ona, gdyż może się zdażyć, że 
równo głośno grający werbel zapcha stopę pod efektami master gdy udeży jednocześnie z nią. Często zdaża 
się zauważyć, że kompresja zapycha. Choć nie powinno to mieć miejsca w przypadku tych obowiązkowych 
technik na każdy utwór  o ile instrumenty nie przekraczają dopuszczalnych poziomów, to jesli kompresja  
zapycha to moze to byc tez wina glosnikow - czesto sie zdaza ze na innym sprzecie ten sam utwor nie 
zapycha.  Dobrze  jest  poprostu zastosować się  do  wskazówek na początku punktu i  jeszcze  dodatkowo 
nałożyć Waves L2 Ultramaximizer ścinający 3dB szczytu.

6.11.17. 1+1=1

Aby otrzymać fascynujący mastering MP3, w którym bembny grają do 0dB bez subbasu i z subbasem, który 
gra do 0dB grają też do 0dB należy po obowiązkowych efektach na każdy master nałożyć hard limiting 3dB i 
hardclipping  3db  razem,  jedno  za  drugim  a  poziom  subbasu  wybalansowac  parametric  equalizerem 
regulujacym skos spektrum i wpiętym przed limiterem i shaperem tak by w czasie nagrywania edisonem 
subbas dotykal lekko poziomu 0db przez całą swoją długość, tam gdzie gra razem z bembnami. Jeżeli zdaża 
się że blacha hrobocze to znaczy że subbas jest za głośny lub blacha wystaje za dużo ponad poziom werbla 
na  spektrum gdy  udeża  subbas.  Należy  ją  ściszyć.  Można  też,  by  uniknąć  clippingu zmiękczyć  trochę 
kolanko limitera i shapera aby clipping nie następował gwałtownie. Po tych zabiegach otrzymuje się miks 
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głośny do -24dB werbla przy 3kHz i  subbas przecinający -16dB a cały plik z beatem wyglada jak biały 
prostokąt w oknie Edisona. Gdy w materiale przed nakładaniem efektu 1+1=1 amplituda subbasu i beatu 
oscyluje tylko w granicach 3dB wystarczy nałożyć sam clipper bez limitera, gdyż limiter może spowodować 
zapychanie  crasha  przez  subbas.  Zadanie  to  można  również  zrealizować  stosując  doregulowywanie 
poziomem subbasu poziomu calosci do jednosci. Wykonuje się to przez rozdzielenie sygnału na subbas i to 
co wyżej, ekspansię subbasu do 0dB, wyskalowanie subbasu aby razem z sygnałem powyżej dawał 0dB 
(inverter 0.5*(-Input)) i zmiksowanie razem. Albo zamiast tego nałożyć Waves L2 Ultramaximizer ścinający 
3dB szczytu.

6.11.18. BRICKWALL LIMITING PRZEZ PHANTOMOWY OFFSET DC

Oto pomysł na nowy sposób limitingu. Sygnał jest przetwarzany przez dodanie sztucznego przesunięcia po 
osi  y  zamiast  mnożenia  przez  obliczony  wspołczynnik  tłumienia.  Taki  plugin  rozwiązuje  problem 
rozmaitych zakłuceń kompresji jak popowanie, wypychanie, pulsowanie materiału góry gdy subbas pojawia 
się i znika rytmicznie w ściżce audio. Wydaje mi się że ta metoda jest zrealizowana przez plugin Waves L2  
Ultramaximizer, ale  może to być nie dokładnie przeypadek przytoczony tutaj.  Analizując kształt  fali  na 
oscyloskopie  wielu  nowych  mp3ek  zmasterowanych  dla  największej  głośności,  zauważyłem,  że  blachy 
zmiksowane z subbasem przecinają bez zniekształceń oś zero - -Inf i nie są skalowane razem z subbasem 
przez mnożenie, są raczej przesunięte w dół lub w górę (dla wartości ujemnych) razem z subbasem, tak aby 
zmieściły się dokładnie pod poziomem limitera. To raczej subbas jest lekko tłumiony w tym przypadku. To 
nie jest problem jako, że zmysł słuchu jest polerancyjny na wachanie poziomu subbasu. Nie ma to miejsca w 
przypadku  góry,  gdy  jest  wypychana  przez  subbas.  W  takim  przypadku  góra  jest  wypychana  przez 
kompresor w miejscach gdzie subbas udeża ponad poziomem limitera a nie jest tłumiona w miejscach gdzie 
subbas nie gra i to powoduje pompowanie góry. W przypadku dopasowywania poziomu przez fantomowe 
napięcie w sygnale zakres góry nie jest mnożony, tłumiony, dzielony, redukowany, jest przesuwany po osi  
y,  więc  wszystkie  artefakty  jak  popowanie,  pulsowanie,  wypychanie  albo  warczenie  nie  jest  obecne  w 
sygnale. Takie układanie fali jest miłe dla ucha i produkuje głośny i wyraźny dźwięk.

Kanał audio z limiterem krok po kroku:

Na  powyższym  rysunku  jest  zaprezentowany  sygnał  z  udeżeniem  subbasu  w  pierwszej  połowie  z 
następującą ciszą w połowie drugiej a całość jest przykryta przez szum blach i werbla.
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Illustration 51: Sygnał z pulsującym subbasem



Na podstawie sygnału na rysunku 51 limiter mierzy poziom sygnału wystającego ponad poziom limitera w 
części z subbasem, który spada krótko po tym jak subbas przestaje oscylować. Rysunek jest przybliżony.  
Pokazuje  50%  redukcji  dla  sygnału  wystającego  6dB  ponad  poziom  -6dB.  Redukcja  sygnału  wskakuje 
spowrotem na 0%, gdy subbas przestaje grać.

Limiter mnoży sygnał przez redukcję amplitudy w miejscu gdzie subbas udeża i kiedy przestaje według 
wykresu redukcji amplitudy na poprzedniej ilustracji. W efekcie możemy zaobserwować, że część szumu 
grająca razem z subbasem ma mniejszą ampliudę oscylacji w porównaniu z miejscem gdzie subbas nie gra. 
To zachowanie jest słyszne jako pompowanie blach w kompresorze.

Alternatywne rozwiązanie z fhantomowym przesunięciem DC:

Dla  tego  samego  sygnału  wejściowego  jest  mierzony  poziom  peak  sygnału  wychodzącego  ponad  6dB 
wygładzony krótkim atakiem i release:
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Illustration 52: Sygnał redukcji amplitudy kompresora

Illustration 53: Skompresowany sygnał



Rysunek jest przybliżony. Redukcja amplitudy nie jest obliczana, wystarczy że mamy wygładzony poziom 
peak sygnału audio, który wystaje ponad poziom limitera, mierzony podobnie jak w przypadku poziomu 
peak w Maximusie  czy  innym limiterze  z  tą  różnicą  że  jest  uwzględniany  znak poziomu sygnału  gdy 
przekracza poizom limitera  z góry czy z dołu.  Dodatni  dla  sugnału przekraczającego poziom na górze 
ujemny dla sygnału z dołu osi zero. Do rozstrzygnięcia znaku może posłużyć lowpass sygnału. Podobnie jak 
ma to miejsce w przypadku liczenia wartości peak w kompresorze lecz bez obliczania wartości modulo.

Zamiast  tłumienia  sygnału  mnożeniem  sygnał  poziomu  audio  wystający  ponad  poziom  limitera  jest 
algebraicznie odjęty ("-" - minus) od samego sygnału audio. (Wydaje się o pomyleniem jednostek i typów 
danych ale to tylko liczby, które moga byc wykożystane w ten sposób).  W efekcie otrzymujemy górę –  
blachy i  werbel  przesuwające  się  w dół  lub  w górę  zależnie  od położenia  względem osi  t.  Sygnał  jest 
przesuwany wystarczająco  aby  położyć  na  osi  0dB po  stronie  dodatniej  gdy  wygładzenie  sygnału  jest 
dodatnie  lub  po  stronie  ujemnej  gdy  wygładzenie  sygnału  jest  ujemne.  Góra  nie  jest  skalowana  przez 
mnożenie, przechodzi przez zero, więc nie występuje zjawisko pompowania. Sygnał samych blach jak widać 
na rysunku ma ciągle taką samą amplitudę gdy gra subbas i gdy nie. Tylko poziom subbasu jest nieznacznie 
modyfikowany, co nie jest zauważalne i całość brzmi głośno ale nie jest zniszczona kompresją.
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Illustration 54: Poziom sygnału ponad treshold limitera

Illustration 55: Poziom sygnału ponad trashold limitera odjęty od sygnału



6.11.19. GLISSANDO NA STOPIE

Do  stopy  można  dodać  niewielkie  glissando  w  Edisonie  obwiednią  multi  purpose  envelope  i  funkcją 
Scratch. Pożądany kształt krzywej to Alt Single Curve z niewielkim odchyleniem. Po takim scratchu dobrze 
jest  jeszcze obniżyć sampla o ok. jeden półton, gdyż Scratch krzywą Alt Single Curve podwyższa nieco  
sampla.  Alternatywnie  i  lepiej  można  użyć  efektu  Frequency  Shifter  o  ok.  50-100Hz  na  pierwszych 
milisekundach udeżenia stopy. Shift frequency shiftera jest sterowany obwiednią.

6.11.20. TRANSIENT STRETCHING

Jeżeli oscylacja transientu jest za krótka i wynosi np. ok. 14tu ms można ją w Edisonie skopiować i jeszcze 
raz wkleić by ją podwoić. Pamiętać należy aby wyciąć i wkleić pełne okresy oscylacji w miejscach w których  
przecina zero aby nie spowodować klików. Optymalnie długi transient ciągnie się szczytem przez 40-50ms 
maksymalnej  amplitudy.  Najlepiej  wycinać krótkie porcje  oscylacji,  gdy zawiera kilka pełnych okresów. 
Wycinane pojedynczo nie powodują powstawania efektu echa na udeżeniu sampla. Niektóre można wkleić 
po dwa razy, niektóre raz. Docelowo należy wklejać tyle razy aby powielone wszystkie oscylacje transientu 
dały odpowiednią długość 40-50ms.

6.11.21. MONO DO STEREO

Mono najlepiej przekonwertować do stereo modyfikując przesunięcie fazy stereo i opoźnienie kanałów, aby 
na stereoskopie ścieżka mono rysowała okręgi i obracać dźwięk na stereoskopie z prędkością kilku herców.

6.11.22. TRANSIENT NA BASIE

W ambientowych utworach transient na basie powoduje łagodne, płynące obwiednie głośności. Uzyskuje się 
taki transient przez wpięcie transientu Flux Bitter Sweet II z pokrętłem na maksymalnie słodkim położeniu. 
Powiela się tą instancję transientu kilka razy aż bas zacznie płynąć. Idealne na pojawiającym się od czasu do  
czasu ciemnym i niskim basie.

6.11.23. REDUKCJA PRZESTERU NA STOPIE PRZY SOFT-SATURACJI

Gdy  stopa  jest  głośna  może  się  zdażyć,  że  soft-saturacja  shaperem  powoduje  że  lekko  słychać  trzecią 
harmoniczną tonu podstawowego stopy. Brzmi to jak przester, choć próbki nie są jeszcze przesterowane, są 
zaledwie odkształcone, jednak przester zaczyna już nieco wyłazić dodatkowym, wyższym alikwotem. By 
tego  uniknąć  stosuje  się  transformację  Frequency  shifterem  –  szerzej  o  tym  w  rozdziale  6.11.15,  pt. 
TRANSFORMACJE, na stronie 170. Należy ustalić najniższą częstotliwość do której zmieża ton podstawowy 
stopy, podzielić jej wartość przez dwa. Wpiąć Dwa frequency shiftery, jeden przed a drugi za shaperem i w 
pierwszym ustawić przesunięcie w dół na otrzymaną,  podzieloną wartość a w drugim ustawić tą samą 
wartość z przesunięciem spowrotem w górę. Ustawić shaper na kolanko half-sine. Usunąć pozostałości z 
frequency  shiftera  na  zerowej  częstotliwości  filtrem  górnoprzepustowym  dużej  stromości.  Zabieg  ten 
przesunie  częstotliwość  trzeciej  harmonicznej  do  drugiej,  w  którym  to  miejscu  dudnienie  nie  będzie 
zauważalne. Jeśli stopa straci na równości amplitudy oscylacji można to wygładzić limiterem.
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6.11.24. TEST NA WYPYCHANIE GÓRY PRZEZ BAS

Dobry  miks  uzyskuje  się  gdy  bas  i  subbas  ma  alikwoty  sięgające  do  -16dB  pod  skosem  -3dB/okt 
ustawionym w punkcie 1kHz, górę wyekualizowaną gładko do -33dB (-30 -  -36dB) przy 3-4kHz, punkt  
-22kHz do -54dB i środek do -48dB. Miks powinien mieć takie parametry po nałożeniu limitera z krzywą 
half sine i shapera z krzywą half sine jak to opisano w punkcie  6.11.16 -  OBOWIĄZKOWE EFEKTY NA
KAŻDY MASTER, na stronie  171.  Subbas i  bas  wypełnia wtedy ok.  70% amplitudy maksymalnej.  Aby 
sprawidzić że w takim układzie bas wypycha górę tylko nie wiele i właściwie o ile można przeprowadzić  
test.  Ustawić oscylację  basu składającą się  z kilku alikwotów grającą ok. 40Hz i  wpiąć oscylator szumu 
wymodelowanego według parametrów wyżej. Gdy obserwuje się ten miks na sonogramie daje się zauważyć 
że góra jest wypychana przez subbas tylko nieznacznie i że to dobry miks i układ.

6.11.25. TEST NA WYPYCHANIE WERBLA PRZEZ GÓRĘ I BAS

Test na wypychanie werbla przez subbas i blachy jest następujący. Aby sprawdzic jak i czy subbas i blachy 
wypychaja werbel z miksu nalezy pociac klip audio tak aby zostawic z calej dlugosci utworu wylacznie 
cwiercnutowe wycinki w ktorych udeza werbel i odfiltrowac blachy lowpassem i subbas highpasem aby 
zostawic sam srodek werbla. widac wtedy wyraznie ze werbel ma jedynie scinany transient przez transient 
blach. po nalozeniu na wycinki dodatkowego efektu transientu, ktory zetnie atak werbla i wyrowna jego  
udezenie w klipach z blachami i bez daje sie zauwazyc ze werble maja dokladnie ta sama glosnosc srodka 
niezaleznie od glosnosci blach i subbasu. daje sie zauwazyc ze znika subiektywne wachanie sie glosnosci 
werbla po odfiltorwaniu blach, subbasu i transientu. gdyby odfiltrowac transient z blach przed miksem z 
werblem to nie zachodzilo by zjawisko scinania blachami transientu werbla. nasuwa sie wniosek ze to nie  
przepychanie sie intrumentow pod limiterem lecz zagluszanie transientu dolu przez gore i kancelacja faz 
powoduje ze werbel wydaje sie udezac to glosniej to ciszej.

6.11.26. ANALIZA PSYCHOAKUSTYCZNA

Słuchając jednego dźwięku w kółko przez dłuższy czas, zaczyna się słyszeć dźwięk jako grupę jednocześnie 
grających składowych dźwięków różnego typu. Można za tym naturalnym psychoakustycznym rozkladem 
nadażyć z pluginami do masteringu w komputerze i usunąć te składowe dźwięku, które są ze względu na 
jego piękno niepożądane ze względu na to, że brzmią źle i wyróżniają się od całości innych składowych z 
powodu ich dysonansowych cech.  Może to być na przykład wredny klik transientu gdy udeża werbel,  
słyszalny gdy werbel udeża którys raz. Czasem taki dźwięk może się żucić w uszy od razu, czasem jednak,  
jest potrzebne by usłyszec dźwięk kilkanaście razy zanim wyodrębni się takowego chochlika, zwłaszcza gdy 
suma pozostałych składowych jest głośna i zagłusza naszego delikwenta. W przypadku takiego transientu 
można zastosowac wtyczkę do transientu aby stłumić atak fali dźwiękowej na jej początku i stłumic tym 
samym upiorny transient. Tacy nieproszni goście nie są możliwi do wychwycenia za pomocą użądzeń do 
analizy  sygnału.  Ich  wyłapanie  jest  możliwe  tylko  dzięki  żmudnemu  słuchaniu  pojedynczych  sampli  i  
ścieżek w około do znudzenia i do bólu.

6.11.27. DEKOMPRESJA

Jeżeli utwór jest skompresowany brickwall limiterem to można go rozkompresować przestawiając filtr FFT 
Edisona w tryb edycji  fazy i  ustawić  linię prostą jako obwiednię  filtru od lewego dolnego do prawego 
górnego rogu okna. Scale i Mix na maksa i kliknąc na Accept, następnie na Normalize.
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6.11.28. MODELOWANIE W SINUSOIDĘ

Sinusoida jest na tyle fajną funkcją, że wypada dobrze w spektrum i w oscyloskopie jako kształt obwiedni  
spektralnej i amplitudowej, nie koniecznie jako oscylacja sama z siebie, choć w przypadku subbasu brzmi 
świetnie. Z tego powodu stosuje się ekualizację wszystkich innych instrumentow w ksztalt taki jak werbel, 
czyli sinusoidalny na spektrum, stosuje się także modelowanie w kształt sinusoidy obiedni amplitudowej 
sampli aby sinusoida była obecna wszędzie. Na przykład wygładza się przebieg czasowy stopy w kształt 
spektrum  werbla  na  spektrum  i  w  kształt  werbla  na  oscyloskopie.  Oprócz  tego  można  zastosować 
modelowanie  tonalne  nut  w  sinusoidalne  progresje,  sinusoidalne  progresje  każdego  z  70  napięć 
omówionego na wstępie tej książki, itd.

6.11.29. ITERACYJNY PRZESTER

1. loop w edisonie
2. za edisonem przester - hard clip scinajacy 3/4 od gory
3. za clipperem drugi edison ktry nagrywa
4. po nagraniu przesuwamy faze loopa jak w punkcie o redukcji przesteru
5. normalize
6. przezucamy do pierwszego edisona
7. i tak kilka razy az calosc nabierze smaku
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7. RYTMIKA  

7.1.1. OCENA DYSONANSU RYTMICZNEGO KROKÓW W TAKCIE

Każdy krok w takcie sekwencera ma przypisaną wartość napięcia rytmicznego. Sa pozycje konsonansowe – 
zwykle związane z początkiem taktu oraz jego połówkami oraz pozycje dysonansowe związane z krokami o 
gęstszym podziale  rytmicznym, lub  w przypadku rytmiki  synkopowanej  lub swingowanej  z  pozycjami 
przesuniętymi w czasie o jednostkę swingu lub synkopę. Wartość napięcia można określić umownie liczbą 
określającą pozycję na skali napięcia między konsonansem a dysonansem kroku w takcie:

– dla pierwszych 16-tu pozycji rytmu prostego:
0 – 4 – 3 – 4 – 2 – 4 – 3 – 4 – 1 – 4 – 3 – 4 – 2 – 4 – 3 – 4

– dla pierwszych 24-ech pozycji rytmu synkopowanego:
0 - 5 – 4 – 5 – 3 – 5 – 4 – 5 – 2 – 5 – 4 – 5 – 1 – 5 – 4 – 5 – 3 – 5 – 4 – 5 – 2 – 5 – 4 – 5

– dla pierwszych 24-ech pozycji rytmu swingowanego:
0 – 5 – 4 – 5 – 3 – 5 – 2 – 5 – 4 – 5 – 3 – 5 – 1 – 5 – 4 – 5 – 3 – 5 – 2 – 5 – 4 – 5 – 3 – 5

– swing na 32-tu pozycjach (5-3)
0 - - - - 3 - - 2 - - - - 3 - - 1 - - - - 3 - - 2 - - - - 3 - -

Pozostałe  pozycje  w takcie  są  cyklicznym rozwinięciem  tych  wyżej  wymienionych  pierwszych  pozycji.  
Mogą być także rozwinięciem iteracyjnym, czyli przybierać większe wartości dla parzystej powtórki cyklu i 
spowrotem mniejsze  dla nieparzystej  według wartości  0  – 1 – 0 – 2 określającego przesunięcie  na skali 
napięcia  całego  cyklu  w  każdej  z  jego  powtórek,  itd.  W  ciągu cyklu  im  mniejsza  liczba,  tym  bardziej  
konsonansowe napięcie. Rozkład napięć można wykożystać do układania interwałów w danych pozycjach. 
Na  przykład  według  zasady  im  mniejsze  napięcie  rytmiczne  tym bardziej  konsonansowy interwał  lub 
odwrotnie  –  tym  bardziej  dysonansowy  interwał  im  mniejsze  napięcie  rytmiczne.  Rozkład  ten  może 
dotyczyć  też  przypożądkowania  do  napięcia  rytmicznego napięcia  wysokości  tonu lub  każdego innego 
napięcia. Przy sekwencjonowaniu kadencji do melodii mozna sie posłużyć tymi ciągami i układać interwały 
brzmiące razem konsonansowo nie jako następniki w sekwencji, lecz jako skojarzone z tymi pozycjami które 
sa określane przez następną lub najbliższą liczbę w ciągu napięcia rytmicznego. Na przykład dla rytmu 
czwórkowego  można  zasekwencjonować  c  w  pozycji  pierwszej,  tam  gdzie  zerowe  napięcie  i  potem  g 
brzmiące  konsonansowo z  tym c  zasekwencjonowane  dopiero  w pozycji  9,  tam gdzie  figuruje  jednyka 
będąca następnikiem zera w ciągu liczb naturalnych. Czyli ogółem sekwencjonowanie konsonansów nie w 
kolejności  pozycji  lecz  w kolejności  wartości  napięcia  rytmicznego  ułożonego  na  pozycjach  w takcie  w 
których one przypadają. Kolejność dysonansu rytmicznego szatkuje kolejność interwałów. Można zamiast 
zera i następującej jedynki użyć sekwencjonowania konsonansowych interwałów dla tych samych liczb w 
rekurencyjnym ciągu, czyli zasekwencjonować konsonanse dopiero na następne zerowe napięcie lub ogółem 
na taką samą wartość napięcia w takcie.

7.1.2. ZASADA MONORYTMIKI

Zasada monorytmiki mówi, że można stosować tylko jeden rodzaj podziału rytmicznego w danej chwili. 
Ogółem,  gdy  wybrany  jest  rytm  synkopowany  to  nie  należy  go  składać  z  rytmem  swingowanym  lub 
prostym itp. grającym w tym samym czasie na drugiej ścieżce. Możliwe jest następowanie jednego rytmu po 
drugim  w  osobnych  elementach  struktury,  lecz  nie  powinny  one  współistnieć  jednocześnie  z  powodu 
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tworzenia  w  takim  przypadku  zbyt  gęstego  podziału  rytmicznego  niemożliwego  wręcz  do 
przeanalizowania przez słuchacza i  brzmiącego z tego powodu w całości dysonansowo i postrzeganego 
chaotycznie.

7.1.3. FLOW

Flow to koherencja rytmiki między ścieżkami. Dopasowanie kilku różnych rytmów do siebie. Koherencję 
taką buduje się szeregowo i równolegle. Jest kilka wariantów. Jeśli zaczynamy od solówki to o jej koherencję  
dbamy  juz  od  początku  w  procesie  jej  powstawania.  Tworząc  solówkę  posługujemy  się  koherencją 
szeregową. Cała długość melodii składa się z cyklicznie powtażających się kilku taktów pierwszego zagrania 
w kontekscie rytmu. W kontekście toniki melodia może być urozmaicona, lecz w kontekście rytmiki melodia 
powinna składać się z szeregu wersów o określonym rytmie, podobnie jak wiersz, powtarzających się przez 
całą długość różnorodnej tonalnie melodii. Gdy jest już ułożona melodia przechodzimy przez koherencję  
równoległą do stworzenia akordów do melodii.  Koherencję równoległą tworzy się przez sklejenie rytmu 
niektórych nut,  czyli  objęcie kilku nut  przez ten sam akord.  W kilku miejscach jednak ciągle występuje 
jednoczesne  zagranie  nuty  i  akordu.  Obowiązuje  także  koherencja  szeregowa  oznaczająca  konieczność 
budowania identycznych powtórek rytmiki akordów niezależnie od melodyki akordów podobnie jak miało 
to  miejsce  w  przypadku  melodii.  Gdy  stworzone  są  akordy  przechodzi  się  do  perkusji  również  przez 
koherencję  równoległą.  Układa  się  rytm,  dzieląc  akordy  na  drobniejsze  nuty  wypadające  w  miejscach 
udeżeń nut melodii i ustawia się w nich jeden wzór udeżeń perkusyjnych ciągnących się szeregowo przez  
długość  melodii.  Miejsca  przypadające  werblom  i  stopom  wybiera  się  w  miejscach  zmiany  akordu. 
Postępowanie takie zapewnia istnienie wielu punktów we frazie w którch wszystkie instrumenty udeżają 
jednocześnie. Następny po perkusji jest bas. Ten z kolei ustawia się na udeżeniach bembnów. Możliwe jest 
dodanie kilku nut wyłącznie w miejscach w których występują akordy i solówka. Takie zorganizowanie 
pracy  możliwe  jest  również  w  innej  kolejności  ścieżek.  Jak  na  przykład  bembny-bas-akordy-solo.  Bas 
ustawia się na nutach bembnów dodając jedynie kilka nowych punktów do rytmiki, akordy ustawia się na 
udeżeniach basu a solo na ustawia się dzieląc akordy lecz tylko w miejscach w których udeża perkusja alboi 
bas, choć także możliwe jest dodanie kilku przednutek.

7.1.4. WYJŚCIOWE TEMPA

Różne są ulubione tempa w których buduje się utwór, lecz szczególnie dobrze wyglądają na winylu dwa 
tempa: 66,666 BPM i 90BPM. Tak się składa, że tempa te równie dobrze brzmią. Mamy więc:

Table 7.1: Wyjściowe tempa dla różnych styli

Styl Tempo [BPM]
Downtempo 66,666
Hip Hop 90
House 133,333
Drum And Base 180

Pochodne tempa uzyskujemy przez modyfikację tych temp jak w punkcie 1.2.63 - NASTĘPSTWO TEMP na 
stronie 47. Dobrze jeżeli tempa utworów a nie tylko ich segmentów różnią się o proste ułamki powyższych 
temp.
Jeżeli chcemy aby podział rytmiczny utworu wypadał w miejscach kiedy oscylacja subbasu przecina zero 
należy ustawić tempo według wzoru:

t=139,63⋅2
9−b
12

b – półton subbasu liczony od c w górę
t – tempo BPM utworu
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albo skorzystać z tabelki:

Table 7.2: Tempa przy których subbas nie klika

ton subbasu tempo BPM
c 234.84
c# 221.66
d 209.22
d# 197.48
e 186.39
f 175.93
f# 166.06
g 156.74
g# 147.94
a 139.64
a# 131.8
b 124.4
c 117.42

Tempa o różnych napięciach z czasem:

Table 7.3: Tempa o rosnących napięciach z czasem

napięcie tempa
0 120 120
1 180 80
2 159.6 90.23
3 151.2 95.24
4 201.6 71.43
5 142.8 100.84
6 213.6 67.42
7 190.8 75.47
8 134.4 107.14
9 169.2 85.11
10 226.8 63.49
11 127.08 113.31

Z ciekawostek należy zauważyć, że tempo 180,(180) BPM powoduje że werbel udeża co 666ms.

7.1.5. ZMIANA TEMPA ZA POMOCĄ FUNKCJI RESAMPLE

Aby zmienić tempo za pomocą funkcji resamle należy obliczyc transpozycje wg. wzoru:

R=
log 

T 2

T 1


log 122

T2 – tempo docelowe
T1 – tempo wyjściowe
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R – ilość półtonów i centyli, o które należy wykonać resample

Na kalkulatorze obliczenie to wykonuje się wciskając guziki:

2
x^y
12
1/x
=
MS
C
T2 – tu wpisz tempo docelowe
/
T1 – tu wpisz tempo wyjściowe
=
log()
/
MR
log()
=
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8. BRZMIENIA  

8.1. TECHNIKI OGÓLNE

W punkcie  8.2,  pt.  KLASYCZNE TECHNIKI,  ze strony  183 opisane są pojedyncze techniki  pozwalające 
stworzyć  rozpoznawalne  brzmienia  z  muzyki  popularnej  spotykane  w  różnych  nagraniach.  Nie  są  to 
techniki unikatowe dla pojedynczych nagrań, lecz techniki których te same wykonania można spotkać w 
wielu utworach wykonawców rozmaitych gatunków, wspólne dla nich wszystkich. W jakiś sposób niektóre 
ustawienia i sposoby wykonania brzmień stały się wspólne dla wielu i masowe. Ogółnym jednak kluczem 
do  technik  kreowania  brzmienia  jest  punkt  wyjścia  od  definicji  napięć  z  punktu  1.2 -  ELEMENTY
PERCEPCJI, ze strony 4. Wykonanie dźwięku którego wszystkie napięcia brzmienia mają ustaloną wartość 
sprowadza się do przejścia przez wszystkie definicje napięć wymienione poniżej i ustawienie parametrów 
syntezatora na odpowiednie wartości lub wpięcie efektów aby każde napięcie opisane w każdym z kolejno 
wymienionych punktów miało określoną z góry wartość. Oto napięcia określające brzmienie:

– 1.2.1 - GŁOŚNOŚĆ, strona 4
– 1.2.2 - WYSOKOŚĆ, strona 6
– 1.2.4 - TRANSIENT, strona 9
– 1.2.14 - WIBRATO, strona 19
– 1.2.18 - DŁUGOŚĆ, strona 22
– 1.2.19 - BARWA, strona 23
– 1.2.21 - KSZTAŁT ALIKWOTU, strona 26
– 1.2.40 - ESTETYKA, strona 38
– 1.2.41 - MODA, strona 39
– 1.2.42 - KULTURA, strona 39
– 1.2.43 - SKOJARZENIA, strona 39
– 1.2.48 - ORGANUM, strona 41
– 1.2.50 - JASNOŚĆ, strona 42
– 1.2.51 - SKOS SPEKTRUM, strona 42
– 1.2.52 - WYPUKŁOŚĆ SPEKTRUM (AMPLITUDA), strona 43
– 1.2.53 - SZEROKOŚĆ ALIKWOTU, strona 43
– 1.2.54 - SZEROKOŚĆ FORMANTU, strona 44
– 1.2.55 - KORELACJA PANORAMY, strona 44
– 1.2.56 - PANORAMA, strona 45
– 1.2.58 - POGŁOS, strona 46
– 1.2.59 - OBWIEDNIA, strona 46
– 1.2.60 - STRES BASU, strona 47
– 1.2.64 - MUTING, strona 48
– 1.2.66 - ROZMIAR SKOJAŻENIA, strona 48
– 1.2.67 - ROZMIAR, strona 48
– 1.2.73 - GŁADKOŚĆ, strona 51

By stworzyć brzmienie piękne należy trzymac te czynniki napięć na niskich poziomach z wyjątkiem kilku i 
wygenerować brzmienie z apomocą syntezatora. Dla brzmienia szpetnego większość tych parametrów ma 
napięcia dysonansowe.
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8.2. KLASYCZNE TECHNIKI

8.2.1. LOSOWE PRESETY

Dobrym  pomysłem  na  ciekawe  i  niespotykane  nigdzie  indziej  brzmienia  jest  generowanie  losowych 
presetów w syntezatorach używając funkcji randomize w menu presetów w FLStudio. Najczęściej zdarza 
się,  że  wygenerowany  preset  nie  brzmi  wcale  lub  brzmi  nieciekawie.  Drobne  poprawki  głośności  lub 
wartości  innych parametrów,  np.  częstotliwości  oscylatorów,  poprawiają  brzmienie.  Często  wylosowane 
presety są tylko o kilka kroków od bardzo ciekawych i oryginalnych brzmień. Ogółem zawsze powinno się  
przynajmniej zmutować preset z zestawu lub stworzyć własny metodą losowania by nie używać cudzesów.

8.2.2. LINIE BASOWE Z PIŁY W RENOISE

Ogólna  idea  basslinii  tego  typu  jest  następująca:  basslinie  tworzy  oscylacja  piły  w  okolicach  dolnego,  
subbasowego g, czyli mniej  więcej  50Hz. Piła jest  przesterowywana przesterem Distortion typu Razor z 
Drive ustawionym na ok. 50% i pozostałymi parametrami na 0, jedynie Dry na -Inf. W kolejce efektów za 
przesterem znajduje  się  filtr  Butterwortha  typu  band-pass  z  dobrocią  ok.  1.8,  natychmiastową inercją  i 
częstotliwością  przepustową ok.  600-1200Hz modyfikowaną w trakcie  gry  obwiednią.  Następnie  sygnał 
przechodzi na jeszcze jeden taki sam jak na początku przester typu Razor a po nim jest equalizowany do 
poziomu  -3dB/okt.  Ostatni  w  kolejce  filtr  odcina  pierwszy  alikwot  z  dźwięku  i  jest  on  zastąpiony 
sinusoidalną oscylacją na osobnym kanale, grającą ten sam riff co pierwsza ścieżka lecz bez przesteru aby 
uzyskać czysty subbas grający razem z przesterowanym sygnałem. Band-pass można zastąpić w wariancie 
band-stopem  lub  high-passem.  W  innym  wariancie  można  zmodyfikować  skos  spektralny  piły  przed 
pierwszym przesterem nawet do 0 dB/okt aby uzyskać szumiący impuls diraca, który nie przesteruje się 
sam, lecz na którym przester uwydatni brzmienie szumów i zniekształceń.

8.2.3. MULTITIMBRAL – LAYERING

Bardzo dobrze brzmi bogate brzmienie. Bogactwo brzmienia określa spora ilość warstw grających tą samą 
melodię, akordy lub rytm perkusyjny. Warstwy mogą grać w organum bądź bez transpozycji. Niektóre z 
warstw  mogą  milknąć  na  niektórych  nutach  modyfikując  w  ten  sposób  brzmienie  i  tworząc  bogactwo 
różnorodnych  dźwięków  grających  w  następstwie.  Dobrze  brzmi  ta  technika  na  bembnach  jak  i  na 
instrumentach tonalnych. W przypadku bembnów powoduje nieocenione zwiększenie ilości różnorodnych 
udeżeń, np. modyfikację brzmienia stopy, która gdy nastrojona symuluje zmienną siłę udeżenia bembna i 
ekspresję  tzw.  twardości,  czyli  ogólnie  barwę  udeżenia.  W  każdym  przypadku,  także  i  na  bembnach 
obowiązkowe jest strojenie, w przeciwnym razie uzyskuje się duży dysonans rozstrojenia a w przypadku 
bembnów brzmienie jest głuche i niedźwięczne. Nawet w przypadku bembnów stosuje się strojenie przez 
nakłądanie  szczytów  obwiedni  spektralnej  transientu.  Dodatkowo  w  przypadku  bembnów  dużą  rolę 
odgrywa  układ  faz  między  ścieżkami  warstw.  W  tym  celu  stroi  się  bembny  dopasowując  ścieżki 
czętotliwościami najgłośniejszych oscylacji  każdej  z nich i  reguluje się  w drobnym zakresie przesunięcia 
każdej  ze  ścieżek  względem  pozostałych  aby  uzyskać  nakładanie  się  szczytów  najgłośniejszej  oscylacji 
każdego z udeżeń bemnów. Takie dopasowanie tworzy ciekawy, łagodny i bogaty transient perkusyjny. To 
zagadnienie nie odgrywa większej roli w przypadku instrumentów melodyjnych, chyba że zawierają one w 
swym brzmieniu początkowy transient jak na przykład w przypadku pianina. Większą rolę odgrywa tu 
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minimalne  niedostrojenie  powodujące  w przypadku  złożenia  kilku  ścieżek  zmiękczenie  i  wzorkowanie 
alikwotów.  Multitimbrial  wnosi  ze  sobą  konsonans  miękkiego transientu  i  szerokiego alikwotu a  także 
powoduje konsonans nowości oryginalnego brzmienia.

8.2.4. ACID

Ewoluującą  modyfikację  brzmienia  w  trakcie  utworu  nazywa  się  acidem.  Uzyskuje  się  ją  przez 
modyfikowanie  obwiedni  pokrętęł  syntezatorów  lub  przez  edycję  wartości  określonej  przez  pokrętła 
przypisane do parametrów mod X i mod Y nut. Acid stanowi rozpoznawalne brzmienie muzyki klubowej z  
gatunku Acid House, Acid Techno, Trance i Goa. Przywodzi ono także na myśl kompozycje Jean Michel 
Jarre'a i większości kompozytorów z podobnych, elektronicznych gatunków. Klasyczne brzmienie acidowe 
uzyskuje się z oscylacji sinusoidy grającej w niskim rejestrze ok. G – 50Hz z przesterem cosinusoidalnym 

3 ,  odwróconym do góry nogami tak, aby w punkcie przecięcia osi X i Y znajdował się punkt (0,0) 
wykresu  odwróconej  cosinusoidy.  Krzywą  shapera  można  zmodyfikować  nieco  w  punktach  ujemnych 
amplitud. Do oscylacji  sinusoidy można dodać opadanie amplitudy i opadanie częstotliwości w krótkim 
obszarze narastania dźwięku, tak aby ton opadał bardzo szybko do częstotliwości nuty. Można także użyć 
jako modyfikacji  opadania do częstotliwości  poniżej  nuty i  w dalszym czasie jej  trwania  zmodyfikować 
obwiednię tak aby wybijała się  wybrzmiewaniem nieco ponad częstotliwość strojenia.Taki acid najlepiej  
wyekualizować parabolicznie z połowiczną jasnością – rozdział 6.6.31 -  EKUALIZACJA TYLDOIDALNA -
CEPSTRALNA, strona 152. Dobrze brzmi z białym reverbem – rozdział 6.10.6 - BIAŁY REVERB, strona 165 i 
frequency  shifterem  przed reverbem podwyższającym strojenie  o  częstotliwość  tonu podstawowego  by 
harmoniczne  alikwotów  po  przesterze  znalazły  się  w  miejscach  szeregu  arytmetycznego  przebiegu 
piłokształtnego.

8.2.5. RESYNTEZA SAMPLI

Przy użyciu syntezatorów można wykonać resyntezę niemal dowolnego nagranego dźwięku. Przydatny w 
tym celu okaże się sonogram i analizator spektrum, edytor obwiedni,  efekty i  same syntezatory w swej  
obfitej  różnorodności  dostępnych  produktów  spod  tego  znaku.  Ostateczny  efekt  zależy  od  inwencji, 
kreatywności  i  wprawy  w  wydobywaniu  z  syntezatorów  porządanych  i  wcześniej  zaplanowanych 
dźwięków. Ogólnie każde brzmienie można obecnie odtworzyć manualnie za pomocą jednego lub kilku 
dostępnych syntezatorów. Możliwa jest  także automatyczna resynteza np. w spektralnych syntezatorach 
typu Harmor lub Morphine albo Ogun. Wreszcie jest możliwa także i hybrydowa metoda resyntezy, czyli  
automatyczna z manualnymi poprawkami mającymi na celu urozmaicenie oryginalnego, resyntezowanego 
brzmienia.  Szczytem  tej  sztuki  jest  wykonanie  resyntezy  sampla  z  pamięci.  Umiejętność  do 
pozazdroszczenia. Pomyśleć tylko aby odtworzyć w syntezatorze dźwięki słyszane dawno temu w różnych 
kluczowych sytuacjach z życia. Np. ten charakterystyczny gwizd syreny okrętowej słyszany w nocy nad 
morzem, który niósł się daleko w pogłosie, gdy byliśmy pierwszy raz ma wakacjach bez rodziców 20-cia lat 
temu.  Dźwięki  tego typu mogłyby  stanowić  doskonałą  pocztówkę dźwiękową z  prawie  zapomnianych 
wakacji i ogólnie przywoływać wspomnienia nacechowne emocjami które nadałyby treść utworowi.

8.2.6. SYNTEZA SUBSTRAKTYWNA

Generowanie dźwięków przez określenie dwuwymiarowej funkcji  ciągu próbek w zależności od czasu i 
częstotliwości:

– ciąg n – podstawowy ciąg harmoniczny dla większości instrumentów
– ciąg 2n-1 – przebieg prostokątny i trójkątny
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– ciąg n^2 – przebieg organowy
– ciąg 2^n – przebieg dzwonowy
– ciag (b*c-a)*n-(c*(b-1))+a ; np. dla b=2, c=50, a=10 – przebiegi nieharmoniczne

Syntezę  substraktywną  generuje  się  używając  równania  oscylatora  harmonicznego  stałej  częstotliwości: 
y(t)=a·sin(2πft). Zastępuje się wartość amplitudy funkcją e−at i wzór oscylatora stosuje się wielokrotnie w 
każdej chwili t, wymnażając częstotliwość oscylatora przez kolejne wartości wybranego ciągu obliczone dla 
kolejnych naturalych wartości n, sumując równania w każdej chwili  t  aż do momentu gdy wymnożona 
częstotliwość wybiegnie poza zakres słyszalności. Szczególnie ciekawe są brzmienia generowane przez ciąg 
przebiegów  nieharmonicznych.  Takie  rodzaje  syntezy  można  zrealizować  na  wiele  sposobów  od 
programowania przez kompozycję oscylatorów w mikserze aż do łączenia obwodu w Reaktorze.

8.2.7. LAFFIK'S SOUND ALGORYTHM

Laffik's Sound Algorythm, w skrócie LSA określa leciwy już przepis na uzyskanie ciekawego iteracyjnego 
brzmienia  z prostych oscylacji  harmonicznych.  Aby zbudować LSA należy narysować ręcznie  w Audio 
Masterze, Renoisie lub w Sound Forge'u krótki przebieg harmoniczny oscylacji o wybranej częstotliwości.  
Następnie powielić go w pętli na długość kilku sekund. Wskazane są tu duże długości gdyż dźwięk ma 
własności dudniących interferencji powtarzających się cyklicznie i stanowi ciekawy materiał w który można 
się wsłuchać przez dłuższy moment bez znudzenia. Taką próbkę kopiuje się do bufora. Próbkę pozostałą w 
edytorze przestraja się o wybraną ilość centyli, różną za każdym krokiem iteracji lub za każdym razem taką 
samą. Na początek niech będzie to na przykłąd jeden centyl. Miksuje się próbkę w buforze z przestrojoną  
próbką w edytorze z odwróceniem faz lub bez.  Dobrze zdecydować przed wykonaniem algorytmu czy 
będzie się odwracać fazy czy nie. Fazy można odwracać na przykłąd co drugi krok iteracji, bądź w każdym, 
lub na przykład chaotycznie. Tak zmiksowane próbki kopiuje się jeszcze raz do bufora a zmiksowaną parę 
pozostałą w edytorze przestraja się jeszcze raz, na przykład o jeden centyl tak jak za pierwszym razem lub o 
inną wartość  z ciągu,  który też dobrze ustalić  na początku.  Na przykład może to być liczba dwa,  gdy 
przyjęty był na przykład ciąg liczb naturalnych. Można przyjąć przykładowo ciąg liczb pierwszych, ustalić 
ciąg wybranych wartości lub wartości rosnących, malejących, rozbieżnych itp. Następnie jeszcze raz miksuje 
się próbki z bufora i z edytora i powtarza się iterację ponownie kilka lub kilkanaście razy, aż uzyskany efekt  
będzie  zadowalający.  W  wybranych  momentach  powtórki  iteracji  wynik  algorytmu  można  zapisywać 
tworząc serię podobnych brzmień różniących się liczbą iteracji  algorytmu. Algorytm tworzy ciągłe,  stałe  
alikwoty na których pojawiają się iteracyjne dudnienia bijące w określonym pożądku gdy ciągi przestrojeń i  
negacji  faz  były  proste  i  nieprzypadkowe.  Gdy  miksuje  się  próbki  bez  odwracania  faz  algorytm  może 
wygenerować  syntetyczne  brzmienia  gitarowe.  Gdy  za  każdym  razem  odwraca  się  fazy  algorytm  nie 
generuje  początkowego  udeżenia  dźwięku,  lecz  łagodnie  wpływające  brzmienia  przypominające  pad. 
Doskonale  wygenerować  tego  rodzaju  dźwięki  w  32-u  bitowej  rozdzielczości  i  wyekualizować  liniowo 
eksponując detale, w które bogate są efekty działania algorytmu. Dobrze owe dźwięki brzmią z frequency 
shifterem  lub  innymi  efektami  nałożonymi  po  wykonaniu  algorytmu.  Totalne  efekty  daje  ta  technika 
połączona  z  liniową  ekualizacją  do  skosu  -3dB/okt.  Nikną  wtedy  dudniące  alikwoty  a  wydobywa  się 
ciekawy szum tła.

8.2.8. ACID Z PĘTLI

Baslinie acidowe można uzyskać z krótkich pętli  na dowolnym samplu o długości zmienianej w trakcie 
odtwarzania. Uzyskuje się w ten sposób dźwięki o modulowanej częstotliwości i zawartości harmonicznej.
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8.2.9. AKORD AKORDÓW

Ciekawym sposobem na stworzenie bogatego brzmienia jest akord zbudowany z akordów zbudowanych z 
akordów zbudowanych z akordów, czyli akordów budowanych iteracyjnie. Podobnie jak w przypadku LSA 
można  początkowo określić  jak  mają  zmieniać  się  głośności  wmiksowywanych kopii  akordu oraz jakie 
akordy mają tworzyć akord akordów. Dobrze przyjąć monotoniczną zmianę wartości głośności i budować 
za każdym razem ten sam akord aby uzyskać klarowniejszą strukturę, która jednak i tak będzie zmierzać w 
kierunku dysonansu. Kolejne iteracje dobrze zapisywać i zmontować w edytorze audio jedną za drugą z 
ewoluującym przejściem między iteracjami aby uzyskać łagodnie zwiększające się napięcie harmoniczne.
Z  efektów  akord  akordów  dobrze  współbrzmi  z  frequency  shifterem  –  rozdział  9.1.3 -  FREQUENCY
SHIFTING na stronie 219.
Krok po kroku akord akordów tworzy sie następująco:

1. zdefiniować akord
2. nagranie Edisonem zdefiniowanego akordu (mol, major lub inny) granego syntezatorem
3. utworzenie pętli na dźwięku (menu->regions->set loop)
4. wygladzenie petli (menu->tools->tune loop)
5. przezucenie całego dźwięku do samplera
6. wpięcie Edisona po porzednim w łańcuchu efektów
7. nagrywając w nowym Edisonie wcisniąć na klawiaturze zdefiniowany akord grając samplerem z 

załadowanym dźwiękiem poprzedniego akordu
8. skoczyć do 3 o ile nie mamy już w łańcuchu efektów ośmiu Edisonów z nagranymi dźwiękami jeśli  

tak to dalej:
9. utworzenie pętli na dźwięku (menu->regions->set loop)
10. wygladzenie petli (menu->tools->tune loop)
11. normalizacja dźwięków we wszystkich Edisonach
12. skecenie do zera dry/wet w łańcuchu efektów przy każdym Edisonie
13. dla każdego Edisona dla jego pokrętła dry/wet utworzyć Automation Clip w playliście
14. w playliście w każdym utworzonym klipie automation narysować kształt trapezu, taki którego lewe 

ramiona znajdują sie na górnej podstawie poprzedzającego (jeśli niema poprzedzającego to poprostu 
narysować lewe ramię tak samo długie ja w następnych klipach)

15. nagrać ciąg klipów Edisonem w ścieżce master
16. znormalizować
17. stłumić dzwonienia Parametric Equalizerami zaznaczając kolejne fragmenty nagraneych klipów i 

redukując dzwonienia które pojawiają się powyżej przyjętego poziomu innych alikwotów
18. przegrać sampla przez equalizery do Edisona
19. znormalizować
20. zapisać

8.2.10. GRAIN CLOUD ZE ŚCIĘTYM TRANSIENTEM

Ciekawym typem syntezy jest grain cloud z Reaktora i instrumentu o nazwie Grain Cloud. Generuje on 
interesujące brzmienia szczególnie gdy załaduje się  do niego brzmienia blach,  hiahtów, crashy itp.  Gdy 
zastosuje się na tych dźwiękach wygładzanie transientu i liniową ekualizację niższych częstotliwości, można 
uzyskać dźwięki przypominające szum fal morza, powiewy wiatru, szelesty gąszczy dżungli, szelest liści 
pod stopami jesienią itp.
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8.2.11. NIEHARMONICZNE  DŹWIEKI  GENEROWANE  PRZEZ 
REVERB

Generowanie nieharmonicznych dźwięków reverbem pobudzanym stopą i wpiętym za nim ekspanderem. 
Ustawia się sampel stopy lub syntezator grający stopę w sekwencerze z obwiednią głośności pgrającą kilka 
pierwszych próbek stopy i  nakłada się  reverb Fruity Reverb 2 z maksymalnie krótkim czasem trwania,  
najmniejszym rozmiarem pomieszczenia i diffusion na kształt pięciokąta. Wczesne odbicia ustawia sie na 
zero i sygnał wejściowy też na zero. Za reverbem wpina się ekspander podgłaśniający do 0dB wszystkie 
ciche  dźwięki.  Takie  ustawienie  generuje  w  ogólności  dźwięki  nieharmoniczne  i  metaliczne,  bardzo 
dysonansowe.  Zamiast  stopy można użyć dowolnego dźwięku o charakterze perkusyjnym lub impulsu 
diraca.

8.2.12. SCENOWY ACID

Scenowy ACID to layerowany i wyequalizowany bas z nałożonym peak filterem zmieniającym częstotliwość 
podbicia w trakcie gry i z bramkowaniem do rytmu. Przy niskim strojeniu ten efekt może brzmieć jak jasnu 
basowy  acid  z  utworu  Piece  of  Individuality  XTD'a.  Można  jeszcze  jako  dodatek  zastosowac  odcięcie 
dolnych alikwotów poniżej drugiej oktawy. Jest to efekt rozpoznawalny z produkcji scenowych z lat 90', 
stosowany  także  na  scenie  klubowej  w  latach  późniejszych  ówczesnej  dekady.  Tak  spreparowanym 
samplem sekwencjonuje  się  zagrywkę  z  użyciem komendy 9xx,  jak  to  opisano  w  ostatnim akapicie  w 
punkcie 4.1.4 - GRANIE LOOPEM - KOMENDA 9xx, ze strony 107.

8.2.13. EFEKT JAKO INSTRUMENT

Użycie  efektu  jako  instrumentu  może  byc  zrealizowane  następująco:  oscylator  generuje  szum  w  roli 
pobudzenia – krótki dla charakteru perkusyjnego i długi dla struktury ciągłej. Jako rezonator jest nałożony 
chorus, flanger, phaser lub delay z dużą wartością sprzężenia zwrotnego i czasem sprzężenia określonym 
dla każdej nuty za pomcą key trackingu, dobranym tak aby sprzężenie powodowało rezonans o wybranej  
częstotliwości odpowiadającej częstotliwości każdej z granych nut. Faza powinna być tak dobrana aby efekt 
generował dźwięk harmoniczny – na ogół dzieje się tak gdy jest to wartość w rodzaju 0, 90, 180, 270 lub 360º, 
a LFO oscylatora powinno być ustawione na nieskończenie długi okres oscylacji. Jako rezonator może służyć 
także reverb z krótkim czasem trwania, lecz nie generuje on dźwięków harmonicznych.

8.2.14. GENEROWANIE KICKÓW

Kick można wygenerować na przykład z werbla za pomocą korektora i ekspandera Maximus. Wycisza się 
wszystko do zera poza pierwszymi próbkami ataku werbla tak aby otrzymać klik i wpina się Maximusa w 
funkcji ekspandera tak aby podgłaśniał do 0dB nawet najcichsze dźwięki z atakiem ustawionym na zero i 
release dopasowanym na słuch w krótkich granicach.  Zamiast  werbla można stosować impuls szumu z 
oscylatora  o  skosie  spektralnym  -4.5  -  -3  dB/okt.  W  obu  przypadkach  odcina  się  filtrem 
górnoprzepustowym zakres  powyżej  ok.  50 Hz z niewielkim rezonansem aby spowodować dzwonienie 
uwydatnione przez ekspander,  które zabrzmi jak stopa.  Aby klik stopy zabrzmiał  lepiej  wpina się  jako 
ostatni efekt transient zcinający attack stopy -  6.5.1 -  MODYFIKACJA TRANSIENTU, strona 141 i rozdział 
6.5.3 -  TRANSIENT  ZREDUKOWANY  KOMPRESOREM,  strona  143.  Stopa  taka  dobrze  brzmi  w 
zestawieniu z ekualizacją tyldoidalną – rozdział 6.6.31EKUALIZACJA TYLDOIDALNA - CEPSTRALNA152
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8.2.15. BAS TYPU RAZOR

Bas brzmiący jak rodzaj elektrycznej golarki lub kosiarki do trawy można uzyskać metodą przesterowanego 
i  filtrowanego  basu.  Używa  się  w  tym  celu  jakiegoś  sampla  basowego  z  syntezatora  z  filtrem 
dolnoprzepustowym z rytmiczną obwiednią częstotliwości i z shaperem. Tworzy to basy takie jak w drum 
and basach. Najciekawsza konfiguracja brzmienia:

– layerowany sampel basowy – taki w którym harmoniczne pełgają
– wyekualizować tak aby drugi alikwot był cichszy o 6dB w stosunku do pierwszego a dalsze dwa o 

3dB  ciszej  w  stosunku  do  poprzedniego  i  następne  na  równym  poziomie  o  12dB  ciszej  niż 
poprzednie dwa i od 600Hz spadek -12dB/okt; jako inny wariant można wyekualizować sampel tak 
aby   bas  utrzymywał  trzy  pierwsze  alikwoty  na  głośnym,  równym  poziomie  i  wszystkimi 
pozostałymi dużo cichszymi powyżej  trzeciego alikwotu;  jako jeszcze inny wariant  można użyć 
dowolnego basu wyekualizowanego poprostu do -3dB/okt

– wyrenderować
– następny  w  linii  efektów  jest  filtr  dolnoprzepustowy  z  częstotliwością  odcięcia  regulowaną 

obwiednią  od  50Hz  do  300Hz  lub  nawet  500Hz  głośność  regulowana  w  skali  200%  przez 
sekwencjonowanie dwóch takich samych nut jedna na drugiej dla zweiększenia głośności

– następnie ustawia się  przester krzywą złożoną z zaokrąglonych czterech schodków nad zerem i 
czterech po stronie ujemnych polaryzacji; w innym wariancie stosować można dwa schodki

– potem następuje equalizacja do poziomu -3dB/okt z opcjonalnym ścięciem tonów powyżej 6kHz ze 
skosem -6dB/okt

– jeśli na tym etapie bas gwiżdże zredukować zakres do którego odkręca sie lowpass
– odcięcie  poniżej  drugiej  oktawy i  zastąpienie  odciętych alikwotów subbasem w roli  pierwszego 

alikwotu, opcjonalnie z drugą harmoniczną o kwintę wyższą od tonu podstawowego; subbas nie 
przechodzi przez żadne efekty

– na  przesterowany  składnik  nakłada  się  pływający  peak  filter  sterowany  obwiednią  lub  LFO w 
granicach 0,4 - 3kHz i 3dB podbicia

– transient i equalizacja do poziomu -3dB/okt 
– opcjonalnie można zastosować przesunięcie częstotliwości frequency shifterem
– opcjonalnie ściąć powyżej 6kHz tony ze skosem -6dB/okt
– jako opcję można rownież modyfikować mix shapera za pomocą obwiedni
– jako opcję można zastosować przestrojenie brzmienia na prostokątne freq shifterem

Taki bas gra sześcioma parametrami, które mogą zmieniać się według permutacji wariacji:
– głośność nuty (głośność regulowana przez dostawienie drugiej nuty, jedna na drugiej)
– wysokość nuty
– odcięcie filtru
– dry wet shapera
– glissando
– częstotliwość peak filteru

Przez permutację wariacji określono ustawienie wszystkich wartości na minimum, potem zmianę pierwszej 
na maksimum, potem drugiej  na maksimum a pierwszej  na minimum, potem pierwszej  na maksimum, 
potem trzeciej  na maksimum a pierwszej  i  drugiej  na mimnimum, następnie pierszej na maksimum itd. 
Następnie  po  wykożystaniu  wszystkich  kombinacji  przeszerwgowuje  się  kolejność  ustawienia 
wymienionych  parametrów  i  powtarza  się  operację  jeszcze  raz,  następnie  wykonuje  się  kolejne 
przeszeregowanie itd. aż do wykożystania wszystkich wariacji i permutacji.
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8.2.16. SPRZĘŻENIE ZWROTNE W MASSIVIE

Sprzężenie zwrotne z freqshifterem w Massivie. Oscylator szumu kieruje się w tor sprzężenia zwrotnego z  
frequency shifterem i  delayem.  Następnie  improwizuje  się  i  nagrywa dźwięk z  wyjścia.  Potem tnie  się  
nagrany materiał na fragmenty i sekwencjonouje w utworze. Przy zabawie sprzężeniem można odnajdywać 
stany  stabilne  i  wychylać  się  z  nich  przekręcając  gałkę  opóźnienia  delay'a  lub  przesunięcia  frequency 
shiftera  o jeden ząbek i  wracać spowrotem.  Potem spróbować innego miejsca  itd.  Odszukuje  się  w ten 
sposób gadające dźwięki lub dźwięki przypominające bas razor. Podobne szczególnie dobre ustawienie to 
oscylatory na zero, z wyjątkiem oscylatora szumu, który na maksymalnie ciemną i bardzo cichą wartość,  
feedback na maksa,  w tor  sprzężenia  delay  i  frequency shifter  z  wetem na  maksa.  Delay  ma delay  na 
dziesiątą a frequency shifter ma shift  na jedenastą. Filtry wyłączone, ale ich wyjście na maksa. Sygnał z 
feedbacku i oscylatora szumu na filtr pierwszy. Udeżamy G4.

8.2.17. DŹWIĘKI ANHARMONICZNE

Dźwięki  nieharmoniczne  można  wygenerować  w  syntezatorze  FM8  lub  Sytrusie  oscylatorem 
modulowanym drugim oscylatorem o niskiej częstotliwości w stosunku do pierwszego oscylatora i proporcji 
częstotliwości danej skomplikowanym ułamkiem dziesiętnym, niż takim który jest dany prostym ułamkiem 
z niewielkimi liczbami w liczniku i mianowniku. Na przykład dla oscylatora o częstotliwości 1 oscylator 
modulujący  może  mieć  częstotliwość  0.3  co  zapisać  można  3/10  i  co  można  przyjąć  za  ułamek 
skomplikowany  z  powodu  mianownika  równego  10  tworzącego  razem  z  trójką  w  liczniku  ułamek 
powodujący  w  syntezatorze  powstanie  dźwięku  nieharmonicznego  z  odstępami  między  alikwotami 
powodującymi niecykliczną oscylację sumy składowych dźwięku. Dopiero co dziesiąta powtórka oscylacji 
jednego dźwięku spotyka się w fazie z co trzecią oscylacją drugiego. Stanowi to dysonans. Nie brzmi tak  
łagodnie jak konsonansowe 3/2 zapisane liczbą 1.5,  czyli  co trzecia oscylacja fazy spotykająca co drugą 
wtym  samym  punkcie.  Ogólnie  im  mniejsza  największa  z  liczb  licznika  i  mianownika  tym  bardziej 
konsonansowe współbrzmienie interwału określonego tym ułamkiem.

8.2.18. TRANSIENTY RUBBERFILTEREM

Generowanie transientów rubberfilterem. Ustawia się oscylator z szumem o skosie -3db/okt i naklada sie na 
niego rubber  filter  stereofonicznie  w typie  notch  by wyciąć  pasmo o  szerokości  ok.  10Hz przy  500Hz. 
Oscylator odtwarza krótkie impulsy szumu modyfikowane obwiednią amplitudy. Miedzy odtwarzanymi 
impulsami szumu krecimy gałką stromości  filtra od połowy zakresu do maksimum. Od czasu do czasu 
słychać kliki transientu pasujacego do wmiksowania do werbla.

8.2.19. SAMPLE DO FLAMU

Flam można grać inną niż snare, lecz zbliżoną barwą lub tym samym samplem ściszonym lub uciętym od 
którejś próbki za poczatkiem z zaaplikowanym krótkim fadem na poczatku, gdzie cięcie lub z pozbawionym 
ataku transientem. Zupełnie profesjonalnie flam uzyskuje się obliczając jego długość fd=60000/BPM/12 i 
wycinając  tak obliczoną ilość  milisekund ze szczytowej fazy werbla i  hihatu.  Odwracamy tak uzyskane 
sampelki  by grały od końca stosując revers  i  nakładamy obwiednię  głośności  narastającą liniowo przez 
długość sampla i opadającą króciutkim opadaniem na końcu sampli. Amplitudę flamu ściszamy do 75%. 
Flamy udeżamy takimi samplemi.
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8.2.20. PARTICLE CLOUD – PITTER PATTER

Particles clouding tworzy się z jednego, lub kilku tego samego typu, bardzo krótkiego dźwięku udeżanego 
setki  razy  w  losowych  i  bardzo  krótkich  odstępach  czasu  z  różnymi  prędkościami  i  głośnościami,  
wyrenderowany i złożony po kilka warstw z różnymi głośnościami i prędkościami odtwarzania. Przydatna 
technika do tworzenia podwodnej chmury bąbelków, deszczu, oklasków, gwaru, itp. W trakcie realizacji tej  
techniki zachodzi potrzeba odtworzenia elementów w losowy sposób. Przyda się tu funkcja Randomize z 
menu Tools w Piano Rollu. By udeżać nuty z losowymi odstępami należy ustawić Snap To Grid na 1/6  
kroku a w nażędziu Randomize skręcić Population na małą wartość, zaznaczywszy długi okres czasu w 
Piano  Rollu.  Tak  przygotowaną  ścieżkę można skopiować  i  transponować  jako  sampel  oktawę wyżej  i 
oktawę niżej i zmiksować z oryginałem, a potem iteracyjnie taki miks jeszcze raz oktawe wyżej i niżej i 
zmiksować z oryginałem, itd.,  można też dodać kolejną ścieżkę dwie oktawy wyżej  i  następną trzy itd. 
Technika ta wypadnie dobrze gdy ustawi się pod odpowiednim kątem skos spektrum lub ściszy się nieco 
transponowane  ścieżki.  Dobrze  też  jak  zwykle  zabrzmi  tyldoidalna  obwiednia  spektrum.  Bombelek  do 
stworzenia chmury bombelków jest opisany tutaj: rozdział 8.2.57 - KROPELKA, 206.

8.2.21. METALIC CHOPPER

Generuje  się  szum o skosie  -3dB/okt i  rozmywa się go blurem spektralnym w Edisonie kilka razy aby 
powstały  długie  dzwoniące  alikwoty.  Następnie  nakłada  się  chopper  z  przebiegiem  prostokątnym  lub 
rampowym o częstotliwości  LFO modyfikowanej  obwiednią,  filtr  peak-filter  w kilku miejscach  z  raczej 
wązką dobrocią i transient ścinający attack.

8.2.22. MIKS AM

Miks amplitude modulation (AM) wykonać można dla dwóch lub większej liczby wybranych sampli np. w 
Reaktorze.  W  zależności  od  doboru  częstotliwości  odtwarzania  sampli  uzyskuje  się  harmoniczne  lub 
nieharmoniczne oscylacje.  Polecana technika jako różnego rodzaju dźwięki tła dla mrocznych drum and 
basów,  dubstepów  i  innych  koszmarów.  W  ten  sposób  można  uzyskać  np.  hihaty  poprzez  mnożenie 
zapętlonego  sampla  jednej  nuty  pianina  z  drugim  samplem  jednej  nuty  trąbki  na  wyższych 
częstotliwościach odtwarzania. Fenomenalne brzmienie daje podstawowy preset Sytrusa grający niskie C – 
32Hz odtwarzany z trzech samplerów, których wyjścia są ze sobą mnożone a dźwięk jest odtwarzany w 
tonie podstawowym, w drugim samplerze o oktawę wyżej a w trzecim samplerze jeszcze oktawę wyżej.  
Świetnie taki bas brzmi z ekualizacją cepstralną w kształt sinusoidy. Innym podejściem do miksu AM jest  
mnożenie  wyjść  oscylatorów  piłokształtnych  z  filtrami  dolnoprzepustowymi  wpiętymi  za  oscylatorem 
przed miksem. Oscylatory mają ustawione częstotliwości na ton podstawowy g i następny oktawę wyżej a 
kolejny jeszcze  oktawę wyżej.  Stosuje  się  minimalne odstrojenia  aby spowodować płynięcie  dźwięku w 
miksie.  Filtr  dolnoprzepustowy  tłumi  w  mniej  więcej  połowie  spektrum  piły  by  dźwięk  nie  był  zbyt 
trzeszczący.

8.2.23. FAZOWANIE JASNEGO SUBBASU

Gdy jasny subbas gra a alikwoty maja  zgodne przesunięcia  fazy i  charakter  sinusoidalny,  jego linie  na 
sonogramie  są  przerywane.  Eliminowanie  tego  zjawiska  jest  prawie  niepotrzebne  z  punktu  widzenia 
brzmienia,  jednak  można  zauważyć  że  fazowanie  takiego  subbasu  powoduje,  że  trochę  mniej  chrapie. 
Fazowanie  odbywa  się  następująco:  odcina  się  wszystkie  harmoniczne  subbasu  z  wyjątkiem  pierszych 
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dwóch i dobiera fazę drugiej tak aby wszystkie widoczne alikwoty nie przerywały się na sonogramie. Gdy 
dobrane, dopuszczamy filtrem następną harmoniczną i korelujemy jej fazę tak aby wszystkie alikwoty były 
ciągłe i brzmiały gładko. Po kilku próbach daje się zauważyć, że pożądane ułożenie faz to na przemian 0 i  
90°.

8.2.24. SELF CONVOLVED SNARE

Self  convolved snare  uzyskuje  się  działając  efektem convolve z  załadowanym dźwiękiem akustycznego 
werbla na dźwięk akustycznego werbla. Dobrze poeksperymentować z self convolvem i stretchingiem jeżeli  
wbudowany w convolva aby uzyskać trzecią iterację werbla. Dźwięk typu self convolve wymaga sporej 
equalizacji  -  poprawy  skosu  spektrum  do  liniowego,  gdyż  jest  zazwyczaj  bardzo  ciemny  jeżeli  próbki 
źródłowe nie są wyekualizowane.

8.2.25. SNARE HYBRYDOWY

Snare zbudowany z opisanych tu technik połączonych w celu uzyskania jednego dźwięku:
– transient z kicku zrobionego ekspanderem z krotkiej probki szumu na ok 200Hz i drugi krótszy  

na basie
– alikwoty z akustycznego werbla z convolverem z werblem
– szum sprężyn z syntezatora drumaxx
– peak filter na częstotliwości 3kHz o narastającej amplitudzie podbicia
– ścięty transient powyżej 1kHz
– shaper na pierwsze 10ms werbla

8.2.26. SYNTEZA KULKOWA

Budowanie  kształtów  z  krótkich  sinusoid  np.  stopy  z  krótkich  sinusoidalnych  oscylacji  o  różnych 
częstotliwościach odtwarzanych jednocześnie lub jedne po drugich.

8.2.27. SYNTEZA PHYSICAL MODELLING

Najciekawszym zastosowaniem convolvera jest synteza physical modelling. Convolver jest rodzajem filtru w 
którym  charakterystyka  częstotliwościowo-amplitudowa  jest  dana  w  postaci  odpowiedzi  filtru 
parametrycznego lub ogółem dowolnego filtru albo nawet przedmiotu na impuls szpilkowy, czyli cyfrowy 
odpowiednik  impulsu  Diraca.  Physical  modelling,  fizyczne  modelowanie,  czyli  opisywanie  modelem 
matematycznym procesu powstawania  dźwięku instrumentu  sprowadza się  do znalezienia odpowiedzi 
instrumentu na pobudzenie smyczkiem, pałką, wibrującym powietrzem, napięciem i zsunięciem struny, itp. 
(o ile są jeszcze inne rodzaje pobudzań instrumentu). Można taki model uzyskać za pomocą podstawiania 
równań fizycznych jednak samą odpowiedź w formie charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej na 
pobudzenie  instrumentu  można  uzyskać  w  sposób  empiryczny.  Pobudzanie  instrumentu  różnymi 
rodzajami wymuszeń skutkuje tym że rezonator instrumentu oscyluje wytrącany z równowagi przez ciągłą 
zmianę  infinitezymalnie  małych,  liniowo zmiennych sił  wymuszenia.  Gdy  przyjąć  cząsteczkowy model 
symulacji rezonator rezonuje pobudzany impulsowymi udeżeniami cząsteczek powietrza, młotka, szarpany 
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przez  przesuwany  smyczek  haczący  fakturą  swoich  cząstek  o  strunę.  Każda  z  tych  małych  cząsteczek 
pobudza  rezonator  impulsem  szpilkowym.  W  skwantyzowanej,  cyfrowej  formie  wymuszeń  ciągłych, 
rezonator instrumentu pobudza seria niewielkich impulsów szpilkowych. Rozróżnienie między impulsem 
szpilkowym  a  bardzo  małą,  ciągłą  i  prostoliniową  zmianą  jest  w  praktyce  rozróżnieniem  skosu 
charakterystyki  amplitudowo-częstotliwościowej  o  skos  -6dB/okt.  Zcałkowanym  sygnałem  impulsu 
szpilkowego jest infinitezymalnie krótki, liniowo narastający sygnał ciągły a całkowanie modyfikuje skos 
spektrum  o  -6dB/okt.  Stąd,  serię  ciągłych,  małych  pobudzeń  można  zastąpić  serią  impulsów  Diraca 
pamiętając  o  poprawieniu  skosu  spektrum  o  6dB/okt.  Aby  zasymulować  odpowiedź  amplitudowo-
częstotliwościową  rezonatora  na  dowolne  pobudzenie  dobrze  przybliżone  serią  krótkich  i  niewielkich 
prostoliniowych zmian należy znać jego odpowiedź na jeden impuls szpilkowy i pamiętać o doregulowaniu 
skosu spektrum po superpozycji odpowiedzi szpilkowych. Aby bez wyprowadzania wzorów, empirycznie 
wyznaczyć  tą  odpowiedź  można  posłużyć  się  samplingiem,  czyli  digitalizacją  dźwięku.  Zsamplowany 
dźwięk dzwonienia lub dudnienia rezonatora instrumentu udeżanego szpilką, powodującą barzo krótkie i 
niewielkie  wychylenie małego punktu rezonatora,  władowuje  się  do convolvera.  Na wejście  convolvera 
podaje się  dźwięk samego pobudzenia.  W przypadku smyczka,  szum smyczka o ostry kant  ciężkiego i  
twardego materiału – kamienia  lub metalu,  który nie  dzwoni  pobudzany smyczkiem.  Udeżenie  młotka 
zastępuje się impulsem szpilkowym rozmytym filtrem dolnoprzepustowym z parametrami zależnymi od 
twardości młotka, szarpnięcie struny dobrze przybliża impuls szpilkowy, drgania powietrza przybliża szum 
samego  ustnika  z  elementem  wibrującym.  W  przypadku  braku  convolvera  jego  działanie  można 
zaprogramować stosując zasadę superpozycji. Dodaje się do siebie odpowiednie wyrazy skwantyzowanych 
odpowiedzi  rezonatora  na  impuls  szpilkowy  potraktowane  jako  ciągi  liczb,  z  takim  przesunięciem  po 
elementach  każdego  ciągu  względem  pierwszego,  jaka  jest  pozycja  każdej  kolejnej  z  próbek 
skwantyzowanego  dźwięku pobudzenia i  wyskalowanego w całości proporcjonalnie do każdej  z próbek 
dźwięku pobudzenia. Efektem tak zsumowanych odpowiedzi jest brzmienie zasymulowanego instrumentu. 
Jaka jest przewaga takiej symulacji  nad samplingiem? Dwa główne powody to bardzo duża oszczędność 
objętości instrumentu i możliwość kombinacji pobudzeń niemożliwa w instrumetach akustycznych, jak np. 
pobudzanie  instrumentu  strunowego  ustnikiem  od  trąbki  itp.  Czasem  potrzebne  jest  nagranie  kilku 
rezonatorów w celu pełnego odwzorowania instrumentu lub kilku technik gry. W przypadku skrzypiec 
osobno nagrywa się  smyczek,  osobno  strunę,  osobno  odpowiedź  pudła  rezonansowego.  Można  jeszcze 
nagrać odpowiedź sali w której grają skrzypce oraz nagrać odpowiedzi impulsowe oryginalnego sprzętu 
audio służacego do nagrania, np. muzealne mikrofony, wzmacniacze, stoły mikserskie lub głośniki. Każdą 
odpowiedź  wpina  się  w  tor  akustyczny  w  osobnym  convolverze  by  nagrany  dźwięk pobudzenia 
przepuszczony  przez  tor  convolverów  dał  w  efekcie  brzmienie  instrumentu.  Rezonatory  dzielimy  na 
przestrajalne i nieprzestrajalne. W trakcie gry  manipuluje się strojeniem struny przez zmianę jej długości. 
Łatwo  zauważyć,  że  nagraną  strunę  można  łatwo  przestroić  resamplem  bez  straty  jej  brzmienia,  w 
odróżnieniu od całego  dźwięku skrzypiec,  który posiada ważny formant ulegający przestrajaniu wraz z 
graniem melodii jednym samplem jednej nuty skrzypiec. Zaoszczędza się w ten sposób wiele miejsca w 
objętości instrumentu gdyż samą strunę można nagrać tylko raz i przestrajać, nie trzeba nagrywać każdej  
możliwej struny z osobna. Zysk na objętości jest ogromny, nawet 1000-krotny gdy wliczyć jeszcze symulację 
różnych technik gry np. pizzicato, staccato itp. w przypadku skrzypiec lub pobudzanie strun gitary kostką, 
paznokciem lub palcem. Każda z technik wymagała by osobnego zestawu sampli i bardzo zwiększyłaby 
objętość wirtualnego instrumentu zbudowanego na samplach. Dodatkowo jeszcze należy doliczyć glissanda 
które są możliwe w przypadku syntezy physical modelling a niemożliwe w przypadku sampli z powodu 
zmiany formantu. Odpowiedzi pudła rezonansowego skrzypiec nie należy przestrajać, gdyż brzmi ono tak 
samo niezależnie jaką nutę gra  się  na strunie.  Bez nagrywania rezonatorów i pobudzeń ich odpowiedzi 
można zasymulować za pomocą  syntezatorów. Aby uzyskać pizzicato skrzypiec wystarczą dwa sample z 
syntezatora.  Jedna  króciutka  próbka  różowego  szumu  i  jeden  dźwięk rampy  z  obwienią  filtru 
dolnoprzepustowego  odcinającą  szybko  coraz  niższe  wysokie  częstotliwości.  Jeśli  syntezator  posiada 
pokrętło "pluck" to obiednię takiego filtra na rampie można zasymulować nim właśnie. Po władowaniu 
jednej  próbki  do  convolvera  i  przepuszczeniu  przezeń  drugiej  uzyskuje  się  pizzicato.  Doregulowując 
niuanse syntezowanych składników takie jak skos i charakterystyka amplitudowo fazowa szumu, brzmienie 
struny  itp.  można  przybliżyc  się  bardzo  do  odwzorowania  oryginalnego  brzmienia  akustycznego 
instrumentu  bez  potrzeby  nagrywania  brzmienia  rezonatorów  i  pobudzeń.  Convolver  z  powodu 
funkcjonowania  w postaci  aplikacji  komputerowej i  wiernego symulowania  instrumentów akustycznych 
posiada kilka przewag nad instrumentami akustycznymi. Możliwość przenoszenia setek cyfrowych replik w 
jednym  laptopie  oraz  możliwość  odegrania  wielokrotnie  tej  samej  melodii  z  odwzorowaniem  każdego 
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niuansu względem poprzedniego wykonania wraz z edycją takowych w stopniu niemożliwym do kontroli 
w  przypadku  instrumentu  akustycznego.  Otwiera  to  niezmieżone  możliwości  wirtualnej  wirtuozerii 
brzmiącej bardzo atrakcyjnie dla słuchacza. Doskonałe rezultaty daje oscylator z prostym przebiegiem piły 
lub sampler z przebiegiem piły z usuniętym pierwszym alikwotem, lub ogółem zmodyfikowaną barwą, gdy 
przepuszaczany przez convolver  z  krótkim szumem i  drugi  convolver  z  udeżeniem w rodzaj  pudełka, 
kubka,  lub  ogółem  krótkiego  wydającego  przy  udeżaniu  dźwięk bez  alikwotów  przedmiotu.  W  takim 
przypadku  układ  elementów  tworzy  rodzaj  symulacji  instrumentu  podobnego  do  instrumentów 
smyczkowych lub dętych i otwiera szeroki wachlarz barw brzmiących bardzo naturalnie i  podobnie do 
akustycznych instrumentów. Oscylator tworzy oscylację ustnika lub struny, krótki szum, mimo że dodany 
za  struną  (convolving  jest  przemienny  pod  względem  kolejności  i  może  być  dowolnie  przestawiany) 
symuluje przepływ powietrza lub szum smyczka o strunę a udeżenie pudła, kubka lub innego przedmiotu 
symuluje brzmienie pudła rezonansowego skrzypiec lub innego instrumentu akustycznego. Taka symulacja 
wymaga  jeszcze  bardzo  dużej  ekualizacji,  gdyż  nakładanie  barw  convolverem  powoduje  powstawanie 
bardzo  ciemnych  dźwięków.  Po  wyekualizowaniu  spektrum  dźwięku  do  poziomu  liniowego  może  się 
zdażyć konieczne stłumienie głośnych alikwotów, które mogą pojawić się w postaci  peaków w różnych 
miejscach spektrum gdy zdaży się, że szczyty spektrów kilku convolverów i oscylatora zbiegną się przy 
jednej  częstotliwości.  Sygnał  wyjściowy  convolvera  jest  oprócz  wymiaru  czasowego  wymnożeniem 
amplitud spektrów  dźwięków, więc  gdy  dźwięki  są  krótkie lub niezmienne w czasie,  wymiar czasowy 
można zaniedbać i powiedzieć, że convolver wyłącznie wymnaża amplitudy dwóch dźwięków przy każdej 
częstotliwości.  To  powoduje  powstawanie szczytów w postaci  peaków w miejscach gdzie nakładają  się 
głośne amplitudy w convolverach i oscylatorze. Im więcej convolverów znajduje się w trze akustycznym 
tym  mniejsze  prawdopodobieństwo  wystąpienia  peaku,  lecz  tym  większa  amplituda gdy  do  szczytu 
dojdzie.  Dobrze w tym przypadku zastosowac equalizer  z obwiednią dry/wet na te  miejsca w których 
odzywa się  szczyt  aby  go  usunąć.  Można  także  zastosowac  ekualizer  bez  obwiedni,  gdyż  jeden  peaki 
odzywają się zawsze zbyt głośno za każdym razem gdy są grane i nie zdarza się sytuacja,  że grają cicho lub 
głośno. Raczej za każdym razem za głośno. Dlatego zamiast stosowania obwiedni można użyć wyłącznie 
equalizera. Do celu tłumienia peaków można także użyć clippera spektralnego Melda, Soniformera Voxengo 
lub  nawet  w  niektórych  przypadkach,  gdy  mniej  różnych  peaków  występuje  w  ścieżce  –  kompresora 
wielopasmowego np. Waves C-4 lub zwykłaego limitera.

8.2.28. DŹWIĘKONAŚLADOWNICTWO

Oprócz dokładnej imitacji dźwięków na syntezatorach można na nich naśladowywać dźwięki w bardziej  
klasycznym pojęciu, podobnie jak to się robi na instrumentach akustycznych. Czyli na przykład imitować 
śpiew ptaków trylami na wysokich tonach pianina. Naśladować ryk krowy albo klaksony samochodowe na 
trąbce.  Pociąg  można  udawać  na  akordeonie  jak  w  module  Dreamera  –  Lokomotyva  itp.  Przy 
dźwiękonaśladownictwie  pomocny  może  się  okazać  konwerter  wav-midi  aby  określić  tony  zajmowane 
przez naśladowany dźwięk. Dźwiękonaśladownictwo można także a nawet przede wszystkim wykonać na 
instrumentach  akustycznych  albo  stworzonych  specjalnie  gwizdkach,  grzechotkach  i  innego  typu 
przedmiotach  zaprojektowanych  by  imitować  wybrane  zwieżątko  lub  zjawisko,  które  w  przenośnych 
warunkach jest nieosiągalne. Mogą w tym celu posłużyć przedmioty takie jak specjalnie zaprojektowane 
membrany z rezonatorem i sznurkiem udające kurę, lub gwizdki udające piszczenie świni, gwizdki udające 
krzyki ludzi, itd. Mogą w tym celu posłużyć także przedmioty o zupełnie innym przeznaczeniu, z których 
wydobyć  się  da  dźwięk  przypominający  oryginalne  brzmienie.  Np.  piszczenie  balonem  przypomina 
skomlenie psa. Skrobanie rurką w wieczko od napoju z Mc Donalds założone na kubku przypomina rżenie 
osła, gumka przy dużum podgłośnieniu brzmi jak bas a nitka jak gitara, itp.

8.2.29. KICK Z SINUSOID

Kicki można złożyć z krótkich, wygaszanych oscylacji sinusoidalnych z coraz krótszym czasem opadania i 
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coraz wyższą częstotliwością oscylacji co ok. 3-4 półtony dla najniższych częstotliwości i ułamków półtonów 
dla  wyższych  i  przesunięciami  fazowymi  dopasowanymi  tak  aby  amplituda  całego  kicku  była  równa 
amplitudzie najniższej pierwszej oscylacji. Używamy do tego wtyczki s(m)exoscope lub innego oscyloskopu 
i  przesunięcia  shift  w  krokowym  sekwencerze  FLStudio.  Postępowanie  to  przybliza  syntezę  płaskiej 
powierzchni w dziedzinie spektralnej. Powierzchnia taka jest niemożliwa do uzyskania z sinusoid leżących 
nieskończenie blisko siebie gdyż dają one w efekcie tylko dwie skrajne sinusoidy. Na koniec dodaje się klik i 
ewentualnie krótką szumową oscylację przy ok. 500Hz oraz podbicie peak filterem niektórych pasm np ok. 
3kHz oraz dodanie pogłosu (opadanie 5-9sec) na sam kilk bez struktury ciągłej i z ekspanderem. Oscylacje  
sinusoidalne  z  najkrótszym  możliwym  podjazdem  (Attack)  ustawiamy  najlepiej  oscylatorem  3xOSC  aż 
zapełnią  spektrum  od  50Hz  do  150-200Hz  i  utworzą  spektralny  trójkącik.  Górny  klik  lepiej  stworzyć 
ekualizerem z szumu, który tworzą podjazdy sinusoid. Dobrze wypadnie tu ekualizacja cepstralna w postaci 
takich podbić, które wyrównają dźwięk do kształtu sinusoidy na spektrum.

8.2.30. SNARE Z CONVOLVA

Snare uzyskany z convolva i próbek szumu:
– klik oscylatorem nastawionym na szum w pogłosie (only wet)
– nagrać krótkie udeżenie szumu za pogłosem pochodzące od kliku
– załadować jedno takie udeżenie do convolve'a
– przegrać drugie udeżenie przez convolve dopasowując długość fade out impulsu i udeżenia
– nagrać zconvolvovane drugie udezenie
– ustawić maksimusa w funkcji ekspandera cichych tonów i dodać attack do sampla (kompresorem 

średnich częstotliwości na zakresie od 200Hz w gorę)
– przyciąć limiterem za głośną amplitudę

8.2.31. INTERWAŁY GRANULARNE

Interwały  granularne  to  stuknięcia  odtwarzane  z  niską  częstotliwością  powtórzeń  w  polirytmach  w 
stosunku tempa jak 1:2, 3:2, 4:3, 5:4, identycznie jak oscylacje w interwałach. Tworzą one kliknięcia o niskiej 
częstotliwości  na  pograniczu  dolnego  zakresu  słyszalności  dzięki  nawarstwianiu  się  klików,  gdyż 
pojedyncza warstwa sekwencjonowania klików nie brzmiałaby jak dźwięk dzięki częstości ustawienia lecz 
każde kliknięcie byłoby odbierane jako osobny dźwięk. Gdy sekwencjonowane w interwałach – stają się 
gęstsze i przez to słyszalna staje się dodatkowa częstotliwość powodowana nie przez brzmienie każdego z  
nich  z  osobna  lecz  przez  częste  udeżanie  i  krótki  odstęp  między  nimi,  która  wchodzi  w dolny  zakres 
częstotliwości słyszalnych.

8.2.32. PŁASZCZYZNY NA SONOGRAMIE

Płaszczyzny  na  sonogramie  tworzą  się  z  chumry  sinusoid  z  wibracją  częstotliwości,  podobnie  jak  w 
przypadku kicków lecz odstępy są mniejsze niż półton, jednak zależnie od ich wysokości. Ustawianie kilku 
nut na jednym tonie z różnymi wartościami strojenia i przesunięciami tworzy ciekawe transienty i prawie 
idealne płaszczyzny spektralne.
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8.2.33. WERBEL Z ROZDWOJONYM TRANSIENTEM

Werbel z rozdwojonym transientem konstruuje się następująco:
– transient wypukły w dziedzinie częstotliwości z rowkiem na 190Hz poszerzonym lekko kilkoma 

notchami aby stworzyć dwa ekstrema oddalone od siebie  o ok.  80Hz symetrycznie  po stronach 
rowka

– długość ekstremów 40ms potem spadają one gwałtownie do poziomu szumu sprężyn
– grubość każdego z ekstremów opisana łukiem o szerokości 100Hz i wysokości 9dB
– szum z szerokim łukiem ze szczytem na 5kHz szerokością 4kHz i wysokością 9dB

8.2.34. CONVOLVE DWÓCH BARW HARMONICZNYCH

Convolve dwóch barw harmonicznych, jedna ze stałym tonem a druga z tonem zmieniającym wysokość 
generuje ciekawe efekty w postaci rodzaju wymnażania spektralnego z czasowym rozmyciem alikwotów. 
Alikwoty powstają w wygenerowanym dźwięku tylko na tych częstotliwościach w których pokrywają się 
alikwoty w samplu wejściowym i tym, którym jest załadowany convolver.

8.2.35. REESE SEAMLESS'A

Reese Seamless'a wykonuje się w Harmorze.
– phase randomness na 100% spectral random
– unison - 2

- unison pan - niewielka wartość
- unison pitch - prawie maksimum
- unison phase – zero

– pitch divider - 4
– harmonic unison pitch - pierwsza oktawa na zero, w piątej oktawie górka od prymy do kwinty na  

0.63
– harmonic protection na maksa i sub do połowy
– distortion na cube i wszystkie suwaki na połowę z wyjątkiem ostatniego, który na maksa

8.2.36. SHOOTING STAR

Sprzęga się kanał instert dwoma Senrellami z wartością sprzężenia 95% w odbierającej i nadającej. Między 
nie wpina się Fruity Wave Shaper z prostą krzywą, której najwyższy punkt obniżony jest o jedną kratkę aby 
zapobiec przesterowaniu. W tor sprzężenia wpina się też Frequency Shifter z pokrętłem Pitch na -17Hz oraz 
Parametric  Equalizer  wycinający  pasmo  ponad  16kHz  i  poniżej  20Hz  aby  zapobiec  sprzężeniu  w 
granicznych punktach spektrum. W tor insert wpina się syntezator generujący krótki narastający dźwięk z 
raczej prostym przebiegiem składającym się z kilku alikwotów.

8.2.37. BAS Z OVERDRIVEM

Bardzo rockowo brzmi bas w rejestrze subbasu z różnego rodzaju overdrivami i shaperami jak Guitar Rig 
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lub Fruity Wave Shaper. Gra takim basem polega na przeskakiwaniu między tonem podstawowym i tonem 
o  oktawę wyższym  w  rytmie  bembnów.  Ton  wyższy  może  być  dostawiony  razem z  tonem  o  oktawę 
niższym lub  ucinać  ton  o  oktawę niższy  w drugim wariancie.  Dobrze  oprócz tego zastosować  subbas.  
Zazwyczaj nie ekualizuje się do linii prostej, lecz dobiera się ekualizację modyfikując przester.

8.2.38. VOCODING STATYCZNY

Dobrze brzmiący vocoding można uzyskać przy pomocy Ozone'a firmy Izotope. Vocoding jednak taki jest 
wyłącznie  statyczny,  tj.  modulator  ma  stały  kształt  formantu.  Formant  definiuje  się  przez  skanowanie 
obwiedni  spektrum  wybranego,  krótkiego  dźwięku,  np.  jednej  głoski  przy  użyciu  snapshotów  funkcji 
Matching  equalizera  w  Ozonie.  Następnie  przyjmując  za  punkt  odniesienia  płaską  charaktrystykę  i 
zeskanowany formant, nakłada się modulator na modulowany dźwięk. Efektem są tak jak w przypadku 
klasycznego vocodingu gadające bembny, pady i inne instrumenty.

8.2.39. ROZWIĄZANIE NA SZUMIĄCE SAMPLE

Jeśli  sample szumią,  można dodać trochę trzasków o takiej  samej charakterystyce jak szum, żeby całość 
udawała winyl.

8.2.40. PAROWANIE DŹWIĘKU

Parowanie dźwięku polega na łączeniu zasadniczego głośnego elementu z cichym na granicy słyszalności w 
innym zakresie częstotliwości. Oba dźwięki ustawia się w jednym udeżeniu. Drugie następujące udeżenie 
jest tak samo spreparowane lecz z odrobinę innych elementów powstałych w wyniku mutacji poprzednich 
dźwięków. Najczęściej przedmioty wydające dźwięki mają kilka faz w których wydają dźwięki różne lecz 
podobne do siebie, np. zegar ma dwie fazy: „tik” i „tak”, rozbijane jajko „puk... puk... krak!” (dwie fazy 
grane trzy razy) itp. Te fazy są symulowane przez ciąg podobnych dźwięków.

8.2.41. AKUSTYCZNA PERKUSJA Z CONVOLVERA

Aby  stworzyć  realistyczną  perkusję  należy  nagrać  rejestratorem  pojedyncze  udeżenia  perkusyjne 
przedmiotów znajdujących się w pokoju. Dla stopy mogą to być: klapnięcia ręką w kanapy, tupnięcie nogą o 
podłogę, itp. Dla werbla udeżenia w pudełko po butach, klepnięcie w brzuch, klaśnięcie w ręce, itp. Dla 
tależy włącznik do światła, przełącznik od gramofonu, monety, muszelki, itp. Tak nagrane dźwięki paruje 
się po dwa z każdej kategorii jeden w samplerze, drugi w convolverze, ekualizuje się do koloru białego i 
nakłada obwiednię typową dla odpowiednio stopy, werbla i  hihatu. parować można także w warsty po 
kilka aby dźwięk był bogatszy. Gdy instrumenty zawierają alikwoty należy je w czasie parowania dostroić 
aby się pokrywały.
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8.2.42. BOGATY LAYER

Bogaty layer tworzy się w Patcherze z kilku (ok. 6-ciu) oscylatorów w różnych syntezatorach ustawionych 
na różne barwy w organum lub unisono. Dopuszcza się lekkie rozstrojenie oscylatorów względem siebie 
aby stworzyć unison. Dźwięki zkombinowane są w chorusie ustawionym na jakieś łagodne parametry. Za 
chorusem  następuje  convolver  z  załadowanym  dźwiękiem  udeżenia  w  przedmiot  grający  środkiem 
spektrum gdy udeżony. Za convolverem następuje ekualizer wyrównujący sygnał do liniowego poziomu na 
spektrum. Następuje po nim drugi convolver z długim i cichym pogłosem o wysokim spektrum.

8.2.43. PERKA KONKRET

 8.2.43.1 WERBEL GIGANT
Oto  kompletna  procedura  uzyskania  werbla  giganta  z  niczego.  Jest  to  metoda  ogólna  pozwalająca  na 
uzyskanie wielu różnych barw werbla z tej samej rodziny werbli-gigantów, mających wiele cech wspólnych, 
brzmiących tak samo dostojnie i podobnych do siebie. Nie da się jednak tą metodą uzyskać dwa razy tego 
samego instrumentu, acz kolwiek werble te są od razu rozpoznawalne. Stanowić one mogą trzon utworu w 
stylu drum and bass, rock lub hiphop. Optymalna długosc takiego werbla to 300ms. wybrzemiewania o 
kształcie half sine nie licząc ogona convolvera parabolicznego. Gdy zawezic oscylacje cepstrum i ustawić 
dolny szczyt na 300Hz gorny na 3,5kHz można otrzymać zamiast werbla ciekawy clap.

Wybór akustycznej oscylacji początkowej. Procedura ta jest podobna do cygańskiego przepisu na zupę z 
gwoździa, w której z niczego, tj, z gwoździa uzyskuje się danie dzięki przyprawom, a sam gwóźdź można 
na  końcu  odrzucić.  Tak  samo  tutaj  z  niepozornego  brzmienia,  dzięki  skomplikowanemu,  bogatemu 
łańcuchowi efektów uzyskuje  się  niezwykłe  brzmienie,  zupełnie  nie  przypominające  orginalnej  oscylacji 
początkowej.  Efekty  jednak  trzeba  czymś  pobudzić.  I  tą  rolę  pełni  oscylacja  początkowa.  Za  oscylację 
początkową posłuży każdy przedmiot, który udeżony wydaje dźwięk choć trochę przypominający werbel, 
tj.  dźwięk perkusyjny,  grający całym spektrum częstotliwości  ze  szczątkowym dzwonieniem.  Przydatne 
będą tutaj wszelkiego rodzaju pudełka, pudła, duże plastikowe przykrywki, drzwi do szafy w które można 
klasnąć,  trzaśnięcia  drzwiami,  klaśnięcia  w ręce,  w gębę,  pękające  balony,  petardy,  pop-corn,  pistolety, 
puszki,  klapy od śmietników,  beatbox,  itp.  co  kolwiek jak  to.  Ważne aby była  to  oscylacja  akustyczna. 
Oscylacje  syntetyczne  z  szumowych  oscylatorów  nie  nadają  się,  z  powodu  braku  występowania 
akustycznego zjawiska korelacji faz różnych częstotliwości. No, ale użyć także i je można. Na tym etapie 
należy zwrócić uwagę, czy oscylacja początkowa zawiera dostatecznie szerokie pasmo, tj.  czy istnieje w 
obszarze całej góry, czy być może znajduje się tam tylko szum mikrofonu przy granicy słyszalności. Jeśli w 
obszarze góry brakiuje oscylacji  i  znajduje sie  tam tylko szum to jest  to na to sposób.  Należy wykonać 
resampling próbki o kwinte lub oktawę w górę i ściągnąć ją nieco spowrotem w dół frequency shifterem, by  
dół oscylacji wypadł spowrotem w tym samym miejscu co uprzednio a góra rozciągnęła się na cały zakres 
spektrum. Gdyby nie wykonanie tego zabiegu to w dalszym eteapie,  przy ekualizacji,  dałby się  słyszeć 
ciągły  krótki  szum  w  oscylacji  na  spektrum ponad  samą  oscylacją  udeżenia  –  nieprzyjemnie  brzmiący 
mankament – trwający dłużej  niż udeżenie  sampla.  Oczywiście jako oscylacja  początkowa werbla może 
posłużyć przede wszystkim prawdziwy werbel.

Nagranie. Nagranie  oscylacji  wypadnie  pomyślnie  jeśli  wykonane  zostanie  dobrej  klasy  użądzeniem 
nagrywającym, ze wspaniałą dynamiką, czyli niskim progiem szumu i dużym dopuszczalnym poziomem 
sygnału wejściowego. Doskonale wypadną rejestratory Zoom, cyfrowe kamery, dobry mikrofon i komputer 
itp.  Nagrywamy  jedno  głośne  udeżenie  ręką  lub  pałką  w  wybrany  przedmiot,  choć  jesli  starcza  nam 
cierpliwości by pobawić się w wersję dynamiczną werbla nagrać można kilka udeżeń, które obrabiane w ten 
sam sposób stworzą serię  werbli  do  gry  dynamicznej  lub  stworzenia  wariacji  we  frazie  do  wypełnień, 
dynamicznych loopów, itp.
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Panorama.  Panoramę  nagranego  werbla  należy  zawęzić  lub  nawet  używać  tylko  sygnału  mono  albo 
przetwarzać środek i stronę osobno, gdyż próbka stereo może spowodować dziury po ekualizacji.

Bramkowanie. Bramkowanie wykonujemy Maximusem. Wgrywamy preset default, w którym Maximus jest 
wyzerowany do transparentych położeń pokręteł i  na wszystkich trzech pasmach wykonujemy ten sam 
motyw. Podkręcamy pokrętło Pre na 18dB i post skręcamy do -18dB. Usuwamy środkowy punkt obwiedni 
kompresji a punkt maksymalny ustawiamy na samą górę. Dostawiamy jeden punkt i zsuwamy go na sam 
dół osi rzędnych i minimalnie w górę osi odciętych od punktu minimalnego do pozycji która bez trzasków 
rozgranicza udeżenie dźwięku i szum na poziomie poniżej. Doregulowujemy Release do najniższej możliwej 
pozycji nie w której Maximus nie wprowadza zniekształceń.

Łagodzenie transientu. Ustawia się Maximus ze środkowo pasmowym kompresorem poszerzonym na całe 
pasmo  wyłączeniem  pozostałych  kopresorów  i  z  punktem  na  krzywej  kompresji  ustawionym  na  osi  
odciętych. Ustawia się Attack na ok. 400ms. W tej konfiguracji transient jest ścięty, co wspomaga brzmienie 
dźwięku wysuwając wysokie częstotliwości za udeżenie transientu niskich częstotliwości. Dłuższy Release 
daje lepsze efekty - końcówka sampla nie ucina się.  Może się wydawać, że transient jest  ścięty dużo za 
bardzo,  następnym krokiem jest  jednak ekspansja transientu a takie duże ścięcie powoduje złagodzenie 
wysokich transientów a pozostawienie niskich, gdyż ustawienie kilku milisekundowego podjazdu złagadza 
fadem wysokie częstotliwości a nie narusza niskiego transientu, gdyż sinusoida niskiego transientu zaczyna 
się właśnie kilku-milisekundowym podjazdem i taki transient nie robi na niej różnicy gdy jest spowrotem 
wyrównany  ekspansją  transientu.  Transient  taki  puka  nisko  zamiast  klikać  wysoko.  Złagodzenie  tego 
transientu najlepiej ustawić razem z wpiętym ekspanderem transientu z następnego punktu. Mozna wtedy 
dobrać łagodzenie transientu z jego ekspansją by klik transientu pukał jak najniżej.

Ekspansja transientu. By dodać udeżenia używa się Maximusa i ustawia tak aby kompresja dokonywała się 
tylko za pomocą kompresora środkowego pasma poszeżonego na całe spektrum wyłączeniem kompresora 
dolnego i wysokiego zakresu. Dostawia się dodatkowy punkt na krzywej kompresji w skrajnym dolnym 
położeniu na osi odciętych i odrobinę wyżej niż punkt minimalny na osi rzędnych. Ustawia się Attack na  
80ms  (lub  20-40ms  zależnie  od  ustawienia  łagodzenia  transientu  w  poprzednim  punkcie).  Release  na 
minimum  przy  którym  wykres  kompresji  zaczyna  się  zgrubiać,  Pre  kompresora  Master  tak  aby  cała 
amplituda sygnału znalazła się na krzywej kompresji pod zerem a Post by sygnał się nie przesterowywał. W 
kompresorze Master przesuwa punkt prawie minimalny na osi odciętych i żędnych w punkcie minimalnym 
na osi odciętych na ok. 6dB pod zerem na osi rzędnych. Załomy krzywych, punkt i release reguluje się tak 
aby kompresja dała w efekcie werbel z wybrzmiewaniem o kształcie double curve lub liniowym. Attack 
Mastera na 3ms.

Equalizacja do liniowego poziomu. Equalizację wykonuje się Izotope Ozonem. Ustawia się Spektrum przed 
Equalizerem  w  łańcuchu  efektów  w  Ozonie  i  w  preferencjach  ustawia  się  rozdzielczość  equalizera  na 
najwyższa możliwą (3Hz) oraz bufor na maksymalną pozycję. Window size na zakładce Spectrum na 8192 i  
windowing  na  Kaiser.  Nagrywa  się  charakterystykę  częstotliwościową nagranego  dźwięku na  zakładce 
snapshots i equalizer ustawia na Matching. Suwak Matching ustawia się na 100% a smooth na najniższą 
możliwą wartość przy której filtr nie dzwoni, czyli tuż przy warości minimalnej 0. Jako kształt referencyjny  
wybiera  się  Pink  Noise.  Liniowo  wyekualizowany  przebieg  może  wymagać  kilku  ręcznych  poprawek. 
Czasem po wyekualizowaniu Ozonem pozostają krótkie włosy w środku spektrum, które usunąć należy 
Parametric Equalizerem i filtrm Band Reject z wązką dobrocią. Doregulowuje się skos spektrum do poziomu 
3dB/okt Parametric Equalizerem i High Shelf filterem z dobrocią ustawioną na 0.09.

Tyldoidalna ekualizacja (Coca-cola). Po wyekualizowaniu tworzy się kształt  tyldy na spektrum. Niższe 
wybrzuszenie przypada na 160Hz a wyższe na 3kHz. Porządany jest gladki sinusoidalny kształt o łagodnym 
lecz  głębokim  załomie,  przekraczającym  9dB głębokości  szczytów.  Gdy  wykonuje  się  werbel  do  flamu 
niższe  wybrzuszenie  wykonuje  się  wyżej  na  ok  280Hz.  Ważne  aby  stopa  i  werbel  były  dopasowane 
głębokością wcięcia środka – środek na tej samej wysokości w obu. Do ekualizacji tyldoidalnej można użyć 
dwóch filtrów Bell z  Ozona w trybie digital.  Ekualizację  werbla można także wykonać w okres   ,  ze 
szczytem -36dB wypadającym na 1,5kHz a opadaniem sinusoidy i obejmowanym obszarem dobranym tak 
aby w punkcie 22kHz głośność werbla wynosiła -54dB. Taką ekualizację stosuje się w utworach z gatunku 
wolnych, hiphop, triphop i downtempo. Szerzej – rozdział  6.6.31 - pt.  EKUALIZACJA TYLDOIDALNA -
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CEPSTRALNA,  na  stronie  152.  Dobrze  jest  wyekualizowac  snap  werbla  odrobine  ciszej  niz  dol  pudla, 
zwłaszcza w przypadkach gdy dół werbla jest gładki i płaski. Gdy jest peakiem także powinien grać głosniej  
niż wysoka góra.

Kolorowanie – rozdział 6.6.35 - KOLOROWANIE SPEKTRUM, strona 154.

Limiter. Na znormalizowany dźwięk nakłada się limiter z krzywą half sine i maksymalnym odgięciu aby 
dociągnąć do góry wysokie amplitudy. Można nałożyć dwa razy.

Shaper. Następnie  na dźwięk nakłada się  jeden lub  dwa shapery z  krzywą Half  Sine  i  maksymalnym 
odgięciu.

Nagranie efektu końcowego. Efekt tych operacji nagrywa się Edisonem. 

Usinięcie peaków – usunięcie peaków polega na wygładzeniu różnego rodzaju sterczących „włosów” w 
oscylacji  werbla  przez  nałożenie  króciutkiego  dołka  uzyskanego  dwiema  krzywymi  double  curve  w 
edytorze  obwiedni  w  Edisonie.  Dołek  ten  zmniejsza  amplitudę  włosa  o  kilka  decybeli  i  wciska  go 
spowrotem na miejsce między innymi oscylacjami w sąsiednich miejscach.

Wygładzanie – rozdział 6.4.13 - LINEARYZACJA AMPLITUDY, strona 140.

Transient  Shaper –  rozdział  6.9.5 -  TRANSIENT  SHAPING,  strona  163;  zamiennie  można  zastosować 
flowing shaper z wariantem sprzężonych pokręteł dry/wet shaperów opisany w rozdziale 6.9.9 - FLOWING
SHAPER, na stronie 164 i ponowne wygładzanie

Transient Stretching – rozdział 6.11.20 - TRANSIENT STRETCHING, na stronie 175.

Domiksowanie alikwotów – do gotowego werbla można domiksować nieharmoniczne alikwoty w postaci 
próbki uzyskanej metodą opisaną w rozdziale 8.2.11, pt.  NIEHARMONICZNE DŹWIEKI GENEROWANE
PRZEZ REVERB, na stronie 187

Reverb  –  bardzo  wskazane  jest  dodanie  do  takiego  werbla  pogłosu  wg.  metody  6.10.8 -  REVERB NA
PERKUSJI CEPSTRALNEJ - TYLDOIDALNEJ, ze strony 165.

Zapisanie. Te same operacje wykonuje się kilka razy dla różnych nagranych dźwięków i zapisuje się efekty 
końcowe.

Convolver.  Wybiera się dwa z kilku nagranych tą metodą dźwięków. Wgrywa się jeden do convolvera a 
drugi do samplera w osobnym kanale. Dry convolvera ustawia się na zero.

Equalizacja.  Ekualizuje  się  jeszcze  raz  dźwięk  aby  wyglądał  tak  jak  butelka  coca  coli.  Dopuszcza  się 
pozostawienie kilku „włosów”.

Transient. Łagodzenie i ekspansja jak na początku procedury.

Equalizacja by przywrócić poprzedni tyldoidalny kształt.

Oscylacja membrany – j.w.

Kolorowanie – rozdział 6.6.35 - KOLOROWANIE SPEKTRUM, strona 154.

Limiter – j.w.

Shaper – j.w.

Nagranie efektu końcowego Edisonem.
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Wygładzanie – rozdział 6.4.13 - LINEARYZACJA AMPLITUDY, strona 140.

Transient Shaper – j.w.

Transient Stretching – rozdział 6.11.20 - TRANSIENT STRETCHING, na stronie 175.

Zapisanie dźwięku.

Czas po ktorym amplituda werbla spada o polowe to 100ms. Skrócenie werbla o polowe timestretchingiem 
pro default brzmi czasem lepiej niż oryginał.

 8.2.43.2 STOPA GIGANT
Przy  stopie  gigancie  postępujemy  identycznie  jak  przy  werblu  gigancie  (8.2.43.1),  lecz  z  drobnymi 
różnicami. Jako próbkę początkową wybiera się dźwięk zawierający niskie składowe jak w rozdziale 8.2.41 - 
AKUSTYCZNA PERKUSJA Z CONVOLVERA na stronie 196. Nagranie, bramkowanie, ekualizacja tak samo 
jak w werblu gigancie. Przy nakładaniu sinusoidalnej obwiedni (coca-cola) niskie wybrzuszenie przypada 
na 40Hz. Reszta identycznie. Cepstralna stopa brzmi lepiej kiedy wyprostuje sie drobne zalomy w obszarze 
subbasu. Stopa zawsze brzmi dobrze gdy jest gladka w obszarze subbasu. Dobrze snap kicku, czyli szum 
jego góry ustawić na 2kHz a dół na subbasie. Można też wykonać muting, choć na stopie jest on zwykłym 
filtrowaniem –  odrobinę  poniżej  ekstremalnego  punktu  amplitudy  basu.  Wyciąć  wszystko  poniżej  tego 
punktu filtrem górnoprzepustowym o dużej stromości. Jeśli stopa ma po tym zabiegu za wysokie brzmienie 
można zastosować wydłużanie i przesunięcie w dół stopy jak w rozdziale 6.11.14 - FREQUENCY SHIFTER
NA STOPIE, strona 170. Dobrze jest na takiej stopie zastosowac też soft-saturację shaperem – rozdział 6.9.7 - 
SHAPER  ZAMIAST  LIMITERA,  strona  163.  Jeżeli  stopa  zacznie  dudnić  przesterem  należy  zastosować 
technikę  6.11.23 -  REDUKCJA PRZESTERU NA STOPIE PRZY SOFT-SATURACJI,  ze strony  175. Można 
jeszcze na stopie użyć efektu  glissanda  – rozdział  6.11.19 -  GLISSANDO NA STOPIE, strona  175. Stopę i 
werbel można też wyekualizować liniowo a nie sinusoidalnie, czyli w kształt linii prostej na spektrum a nie 
sinusoidy. Taka liniowa stopa jest nachylona pod skosem -8db/okt a liniowy werbel pod skosem -3dbokt na 
-36db  i  14db  peaku.  Stopa  i  koniecznie  werbel  muszą  mieć  stłumione  częstotliwości  powyżej  10kHz 
lowpassem. Kick majacy duzo subbasu nie nadaje sie do wystukiwania roznorodnych rytmow rockowych 
do tego celu lepiej nadaje sie kick z wysokim basem ok 100Hz. Zalecana dlugosc stopy to 100ms.

 8.2.43.3 HATY GIGANTY
Najlepsze hihaty do utworów to klucze. Można też wycinać krótkie fragmenty z szeleszczącej reklamówki i  
nakładać na nie fade-out. Inny beściarski wariant na hihat to udeżanie metalowym nożem w aluminiowe, 
rozprostowane  pazłotko  od  czekolady.  Pazłotka  nie  wolno  prasować  ani  zgniatać  by  nie  naruszyć 
wewnętrznej struktury aluminium, gdyż udeżane w takim przypadku nie zabrzmi jak hihat, lecz jak płachta 
blachy. Hihatem mogą też być nożyczki – doskonałe jako hihaty. O ekualizacji hiahtów. Dobrze pamiętać by 
blacha miała idealnie gładki kształt na spektrum i podbite do prawie równego poziomu z górą obszary 
środka,  jeśli  brzmią  ciekawie  i  zawierają  coś  innego  niz  tylko  szumy  mikrofonu.  Dobrze  na  liniowo 
wyekualizowaną  blachę  nałożyć  kształtkę  tyldoidalną,  czyli  połówkę  sinusoidy  albo  inaczej  kształtkę 
paraboliczną. Mając jeden hat można stworzyć serię - rozdział  8.2.43.4 -  SERIA HIHATÓW, strona 201. W 
roli hihatów doskonale sprawdzą się także sztućce albo klucze, ogółem każdy mały metalowy przedmiot. 
Hihaty dobrze brzmią rozsunięte w panoramie – rozdział 6.2.6 - ROZSUNIĘCIE KANAŁÓW LP, strona 136. 
Z  hihatami  gigantami  doskonale  współgra  linearyzacja  amplitudy  w  Edisonie  –  rozdział  6.4.13 - 
LINEARYZACJA  AMPLITUDY,  strona  140.  Linearyzację  amplitudy  można  wykożystać  drugi  raz  by 
„otworzyć” hihat. Nakłada się obwiednię głośności w Edisonie podnosząc ciche oscylacje w ogonie hihatu 
tak aby hihat całą swoją długością grał do 0dB. Zabieg tyen można wykonać gdy hihat ma dobrą jakość i 
długie wybrzmiewanie mimo, że jest krótki. Takie hihaty mogą grać na zmianę – oryginalny nagrany hihat i 
hihat otwarty jako dłuższy. Blachy również dobrze brzmią płasko - szczytem alikwotów prostoliniowo pod 
skosem 3dB/okt albo innym. W zasadzie kwestia dowolna.
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 8.2.43.4 SERIA HIHATÓW
Serię hihatów tworzy się z jednego hihatu. Equalizuje się go do liniowego poziomu Ozonem, i nagrywa w 
Edisonie. Usuwa się Ozona. Następnie wpina się convolver za Edisonem i ustawia w jego equalizerze kształt 
połówki sinusoidy dwiema ćwiartkami sinusoidy nazwanymi half sine. Przed convolverem a po Edisonie 
wpina się Pitchwheel i po convolverze drugi Pitchwheel, za nimi jeszcze raz Edison do nagrywania. Włącza 
się w nim nagrywanie. Pokrętło pitch pierwszego Pitchwheela ustawia się na 0 i drugiego na zero, timbre 
wyłączony  w  obu.  Odtwarza  się  hihat  w  pierwszym  Edisonie  by  nagrał  się  w  ostatnim.  Następnie 
przestawia się pokrętło pitch pierwszego Pitchwheela na 1 a drugiego na -1 i odtwarza się przez nie hihat by 
nagrał  się  w  ostatnim  Edisonie,  następnie  znowu  przestawia  się  pokrętła  Pitchwheeli  na  2,  3,  4,  ...  w 
pierwszym i na przeciwne liczby w drugim (-2, -3, -4, ...) za każdym razem nagrywając dźwięk hihatu w 
ostatnim Edisonie odtwarzany w pierwszym przez Pitchwheele i convolver. Następnie ustawia powtarza się 
jeszcze  procedurę  dla  ujemnych  pozycji  pokrętła  pitch  pierwszego  Pitchwheela  i  przeciwnych,  czyli  
dodatnich w drugim. Tak nagrany materiał w drugim Edisonie traktuje się funkcją Dull Auto Slicing z menu 
Regions i zapisuje na dysk funkcją Export Regions For Sampler Use z menu File. Następnie wgrywa się 
hihaty do samplerów zaznaczając wszystkie, i gotowe. Zamiast Pitchwheela można użyć Frequency Shiftera 
lub resamplingu z transpozycją. Efektem tych zmagań jest ruszająca się kształtka sinusoidalna – cepstralna 
po nieruchomym dźwięku hihatu.

 8.2.43.5 WOODBLOCKI GIGANTY
Dobry woodblock uzyskuje się nagrywając drewniane łyżki do mieszania zupy. Tu i ówdzie sprzedają takie 
łyżki. Można z nich wydobyć odpowiednie brzmienie udeżając w odpowiednim miejscu, pod odpowiednim 
kątem i trzymając luźno w rękach. Dźwięk taki brzmi dobrze w nagraniu bez żadnych efektów. Ma dobry 
transient, dobrą obwiednię spektrum, dobre wybrzmiewanie. To dobry dźwięk. Jednyne co można z nim 
zrobić to wyodrębnić od szumu kompresorem w funkcji bramki (Rozdział  6.11.1 -  REDUKCJA SZUMU - 
strona 167). Jeśli chcemy łyżkę akustycznie powiększyć dobrze zabrzmi offset w dół Frequency Shifterem, 
zależnie od wielkości  oryginalnej  łyżki  o kilkaset  do kilku tysięcy herców.  Woodblocka na ogół sie  nie  
ekualizuje, choć można woodblock wyekualizować plasko pod skosem -6dB/okt.

 8.2.43.6 STOPA TRANCE'OWA
Stope do trance'u uzyskuje się ze stopy giganta (r. 8.2.43.2, s. 200), wykonuje się na niej kilka dodatkowych 
operacji.

Ekualizacja. Wyrównuje się dolną krzywiznę basu do prostej biegnącej od subbasu do ok. 200Hz. Prosta ma 
być idealnie płaska na poziomie maksymalnego punktu poprzedniej krzywizny w przedziale od subbasu do 
ok. 200Hz i gładko opadać jak na butelce coca coli do niższych amplitud przy wyższych częstotliwościach.

Ekspansja.  W paśmie niższym niż 60Hz wyrównuje się do poziomu maksymalnego wszystko co wystaje 
ponad poziom szumu i co znajduje się pod poziomem maksymalnym.

Bramkowanie. Bramkujemy w pasmach do 60Hz i 60Hz – 1kHz i powyżej 1kHz szumy i inne ciągnące się 
rzeczy po czasie który jest dopuszczalny dla zakresów: do 60Hz długość beatu, powyżej 1kHz długość kliku 
i 60Hz – 1kHz długość pośrednia.

Transient. Transient  na  zakresie  do  60Hz podbijany  Maximusem  (jak  w  punkcie  6.5.11 -  TRANSIENT
MAXIMUSEM, strona  144 albo jak w podpunkcie Ekspansja Transientu w punkcie o Werblu Gigancie), 
który i tak ze względu na krótki czas swojego trwania wyjdzie na wyższych częstotliwościach. Transient ten 
nakłada się w celu spowodowania udeżania subbasu stopy, który zwykle wsuwa się za udeżeniem góry. 
Taki rodzaj  bramki powoduje klik na subbasie zaraz po wychyleniu się  subbasu z zera.  Głośność kliku 
należy dopasować tak aby równał się on amplitudą z udeżeniem wysokiego basu.

Druga ekualizacja. Lekkie podbicie wyższych częstotliwości kliku i wygładzenie niskich częstotliwości do 
kształtu tyldoidalnego.
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Transient. Jeżeli bas i subbas stopy się ciągnie po kliku można zastosować normalizację pierwszych oscylacji 
stopy – rozdział 6.5.9 na stronie 144.

Na koniec dodać można jeszcze niewielkie glissando na udeżenie sopy – rozdział 6.11.19 - GLISSANDO NA
STOPIE, na stronie  175. Glissando takie można zrealizować też używając Frequency Shiftera i  obwiedni 
strującej jego przesunięciem częstotliwości.

 8.2.43.7 STOPA Z PUNCHEM
Stopę  z  punchem  uzyskuje  się  następująco:  nagranie,  bramkowanie,  sciecie  i  ekspansja  transientu  i 
ozonowanie jak w werblu gigancie. Następnie wykonuje się wyrównanie oscylacji normalize'ami cykl po 
cyklu każdy i stłumienie dudnień subbasu stopy tłumikami peak-filter tak aby subbas stopy był liniowy i 
płaski jak w stopie do tranceu, lecz nie przedłużamy linii subbasu stopy do wyższych częstotliwości. Potem 
obwiednia pitch na samplu załadowanym do samplera, krótka i na ok pół oktawy. Potem wykonuje sie 
punkt  o  korekcji  ciagnacego  transientu  stopy  na  subbasie  (normalizacja  wczesnych  oscylacji  stopy  z 
włączonym snap to zero crossing, każda połówka oscylaci po kolei normalizem). Następnie przesuniecie 
snapu kicku na niższe położenie do ok. 2kHz z 3-4kHz i na koniec glissando na stopie freq shifterem z  
przesunięciem sterowanym clipem z obwiednią aby uwydatnić punch kicku. Obwiednia ma kształt e -x z 50% 
odchylenia aby grać krótkim i trochę większym niż ledwo zauważalne odchylenie freq. shift.

 8.2.43.8 STOPA Z PUNCHEM 2
Nagranie stopy tupiącej o dywan rejestratorem w dłoni blisko stopy. Dalej jak w stopie gigancie. Ze stopą 
gigantem lecimy do punktu stopa transowa i  robimy stopę do transu z  glissandem na stopie  w wersji  
alternatywnej z frequency shifterem.

Żeby nie latać po książce, oto lista wykonywanych technik:
– nagranie
– mono
– bramkowanie szumu tła
– ozone kick more mid
– spectral slope sligtly down
– muting na 40Hz
– frequency shifter na stopie -7semitones resample, 19Hz pitch shift
– parabolic shaper
– trim 800ms
– glissando scratch envelope alt single curve +11%
– resample -3semitones down
– spłaszczenie 50-200Hz
– ekspansja do 60Hz do 0dB
– transient 60Hz maximusem
– normalizacja pierwszych oscylacji kicku
– krótkie glissando frequencyshifterem
– wygładzenie spektrum
– parabolic shaper

Jeżeli  stopa  uzyskana  tymi  metodami  ma  początkowy  klick  w  typie  podjazdu,  który  odzywa  się 
maksymalnym kliknięciem w dopiero ktorejś z kolei oscylacji wystarczy przenieść cut/pastem tą oscylację 
na początek udeżenia kicku tak, aby kick udeżał oscylacją z najgłośniejszym klikiem, w zasadzie wszystkie 
oscylacje z klikiem można przeszeregować w ten sposob od najgloś niej klikającej do klikającej najciszej.
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8.2.44. UZYSKIWANIE PRZEBIEGU PIŁY W SYNTEZATORACH FM

Przebieg piły i transformację piła-sinus uzyskuje się działaniem oscylatora sinusoidalnego na samego siebie 
lub drugiego oscylatora o zerowej częstotliwości na pierwszy z jednoczesnym działaniem pierwszego na 
drugi.  W  drugim  wariancie  możliwe  jest  zbudowanie  artykulacji  basu  przez  stosowanie  obwiedni 
amplitudy drugiego oscylatora..

8.2.45. DZWONY

Aby uzyskać dzwon należy wybrać interwał, którym dzwon będzie grał. Wpinamy Pianoteq firmy Modartt 
jako syntezator. Wpinamy Edisona, Convolver, za nim drugiego Edisona  i Ozone'a. W pierwszym Edisonie 
nagrywamy  długą  nutę,  jedną  z  nut  interwału.  W  Convolverze  nagrywamy  krótką  nutę,  drugą  z  nut 
interwału.  Dry Convolvera ustawiamy na zero.  Wet Edisona doregulowujemy aby nie było przesterów. 
Nagrywamy drugim Edisonaem wyjście Convolvera. Ustawiamy w drugim edisonie, w jego equalizerze 
pochyłą  prostą  podbijającą  maksymalnie  wysokie  tony  i  tłumiącą  prawie  maksymalnie  tony  niskie. 
Equalizujemy w ten sposób kilka razy aż wszystkie harmoniczne sygnału pojawią się w Ozonie powyżej 
-10dB  na  prawej  podziałce  na  spektrum.  Balansujemy  wszystkie  częstotliwości  Ozonem  do  liniowego 
poziomu. Nakładamy tyldoidalną obwiednię. Nagrywamy i zapisujemy efekt.

8.2.46. HARDCORE-GABA REESE

Reese w typie hardcore-gabba tworzy się w Harmorze z podstawowego ustawienia syntezatora ustawiając 
unison na 9 i pitch unisonu na maksimum.

8.2.47. SMASH

Smash wykonuje się ze zgrzytu i szumu, słowem z totalnego chaosu. W takim chaosie niema zazwyczaj 
nawet alikwotów, jeśli są to w postaci glissand lub dudnień. Przygotowując smash sęk w tym by wbudować 
w  nim  alikwoty.  Smash  jest  dwudziestopierwszowiecznym  następcą  dwudziestowiecznych  metalowych 
gitar. Jak brzmi można posłuchać w remixach Warriors Dance z płyty z remixami z albumu Invaders Must 
Die  The  Prodigy w wykonaniu  South  Central  lub  w remixach  Omen wykonanych przez Herve z  tego 
samego albumu.  Do stworzenia  alikwotów w szumie posłużyc może flanger w transformacji  frequency 
shifterami. Metoda opisana jest w przykładzie poświęconym filtrowaniu szumu z dźwięku alikwotowego. 
Można się nią także posłużyć gdy tych alikwotów niema. Wtedy to co pozostanie po filtrowaniu flangerem z 
pitch  shifterami  gra  jak  alikwoty  rozseparowane  dziurami  stworzonymi  przez  flanger.  Metoda 
postępowania opisana jest na stronie  167, w rozdziale  6.11.1 pod tytułem REDUKCJA SZUMU w punkcie 
filtry i jego części opisującej tłumienie flangerem przestrzeni między alikwotami. Gdy flanger ma za wysokie 
brzmienie to ton smashu można obniżyć o oktawę sztuczką  9.1.10 -  OBNIŻENIE O OKTAWĘ, na stronie 
221. Brzmienie to dobrze współgra z przesterem (rozdział 6.9.2 - PRZESTER BASU, strona 162) i tyldoidalną 
ekualizacją (rozdział 6.6.31 - EKUALIZACJA TYLDOIDALNA - CEPSTRALNA, strona 152). Jak grać takim 
smashem? Należy wykonać jeden długi sampel w Edisonie, najlepiej z kilku jedenocześnie grających loopów 
perkusyjnych w reversie.  Ustawić gotowy smash w Audio Clipie i  grać nim rytmicznie zmieniając skos  
spektralny – rozdział 6.6.36 - OBRACANIE SKOSU SPEKTRUM O -3dB/okt., strona 154 i modyfikując jego 
wysokość Pitch Shifterem VST, np.  Pitch Wheel napisanym przez Quik Quak. Rytmiczna zmianę skosu 
spektralnego  można  zastosować  ustawiając  redukcję  skosu  o  -3dB/okt  i  modyfikować  sygnał  dry/wet 
obwiednią. Ogółem artykulacja takiego smashu ma trzy stany: Cisza, nuta pod dużym skosem, nuta pod 
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małym skosem.

8.2.48. REESE

Reese uzyskuje się z podstawowego ustawienia syntezatora Massive. Wszystkie oscylatory ustawia się w 
brzmienie piły,  a  Unison na 16 głosów i  rozstraja się  na niewielką wartość Pitch Unisonu.  Doskonałe z  
ekualizacją  tyldoidalną  w  kształt  subbasu i  góry  –  rozdział  6.6.31 -  EKUALIZACJA TYLDOIDALNA -
CEPSTRALNA, na stronie 152.

8.2.49. OSCYLACJA MEMBRANY

Oscylacja membrany dana jest wzorem:

y t=
∞

n=1

1
nt

sin 2n
1
a t 

a – typ membrany
n – kolejny alikwot membrany

t – czas
y(t) – równanie ciągu próbek oscylacji membrany

Częstotliwości alikwotów mają rokład pierwiastkowy a wybrzmiewania i amplitudy oscylacji mają rozkład 
odwrotnie proporcjonalny. Membranę można zasymulować oscylatorami sinusoidalnymi ustawionymi na 
częstotliwości przytoczone w punkcie 6.6.37, pod tytułem EKUALIZACJA W MEMBRANĘ, na stronie 155.

8.2.50. ODKUŻACZ

Aby wykonać  odkużacz  należy wykonać smash grający  dolne G –  49Hz (8.2.47 -  SMASH, strona  203), 
wyekualizować  parabolicznie  lub  tyldoidalnie  zostawiając  tylko  bas  (6.6.31 -  EKUALIZACJA
TYLDOIDALNA - CEPSTRALNA, strona 152). Przekonwertować na prostokąt Frequency Shifterem (9.1.4 - 
KONWERSJA PIŁA –  PROSTOKĄT,  strona  220)  i  podnieść  o  oktawę w górę  Pitchwheelem.  Następnie 
wycina się krótkie fragmenty i wykonuje na nich fadeout.

8.2.51. ENTOMOLOGIA

 8.2.51.1 INSECTA INCOGNITA
Miłego  owada  uzyskuje  się  w  syntezatorze  Massive.  Wyłącza  się  wszystkie  oscylatory  z  wyjątkiem 
pierwszego. Ustawia się pitch pierwszego oscylatora na -36 półtonów. Wyjście oscylatora podaje się na filtr 
pierwszy.  Spięcie  filtrów  ustawia  się  na  szeregowe  (serial).  Mix  filtrów  na  filtr  pierwszy  a  gain  filtra  
pierwszego na maksimum. Typ pierwszego filtra na bandpass. Cut off pierwszego filtra na 0.78. bandwisth 
na zero a rezonans na 0.88. Piąte LFO wpina się na pokrętło cut off z niewielką wartością. W piątym LFO 
zaznacza się sync a ratio ustawia na 2/1. Odgrywa się takim moskitem ćwiartkę sinusoidy z LFO. Najlepiej 
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gra nutą C-4.

 8.2.51.2 TETTIGONIA CAMPESTRIS
Świerszcza  można  uzyskać  wpinając  oscylator  białego szumu w tor  audio.  Jako efekt  instert  wpina się  
korektor doregulowujący skos spektrum do -3dB/okt. - rozdział 6.6.36 - OBRACANIE SKOSU SPEKTRUM
O  -3dB/okt.,  strona  154.Następnie  wpinamy  chopper  z  kształtem  opadającej  piły  o  okresie  50ms  i 
niewielkim złagodzonym transientem oraz za nim Frutiy Panomatic z kształtm prostokąta w oscylatorze 
LFO sterującym głośnością z amount na 12tą i prędkością na trzecią a głośnością na dziesiątą trzydzieści.  
Dodaje się za tym filtr Ozone w ustawieniu digital i trzema filtrami tymu bell, z podbiciem o 15dB każdy i  
dobrocią 0.69 nastawionymi na częstotliwość 10,6kHz lub 14,6kHz, ogólnie gdzieś w tym rejonie. Ten typ 
owada  sekwencjonuje  się  w  kuż  Cantora  –  struktura  fraktalna  –  rozdział  10.1.12 -  STRUKTURA
FRAKTALNA, strona 225, wydzielając porcje przerywanego dźwięku rozseparowane pauzami.

 8.2.51.3 TETTIGONIA BIMACULATUS
Inny przykład świerszcza można zbudować następująco: ustawia się dwa oscylatory piły w kanał insert. 
Jeden gra C-1 – 32,7Hz a drugi gra G-2 – 98,2Hz. Ustawia się w torze audio filtr Peak Filter na 666Hz z 
podbiciem 18dB i dobrocią 0.33 oraz Freq Shifter na 8300 Hz w górę. Dodaje się do tego Fruity Panomatic z 
prostokoątnym LFO, amount na 12tą, speed na 3cią i volume na 10:30. Sekwencjonować w kuż Cantora –  
rozdział 10.1.12- STRUKTURA FRAKTALNA, strona 225.

8.2.52. RĘCZNE RYSOWANIE DŹWIĘKU

Dźwięk  można  narysować  w  Renoisie  ręcznie.  Najwygodniej  jest  narysować  jedną  sekundę  oscylacji, 
przerysować na drugi kanał stereo i stosować jako oscylację dla oscylatora w pluginach umożliwiających 
wgrywanie oscylacji w pliku .wav, np. 3xOSC we FLStudio.

8.2.53. PAD DNB

Na Pad DNB składa się pad, ekualizacja Kołmogorowa (cepstralna, tyldoidalna), charakterystyczny interwał 
i Peak Filter na Padzie. Jako pad może w zasadzie posłużyć każdy pad, który jest dość ciemny i gdy grane  
dolne f (87Hz), wypełniający połowę zakresu słyszalności. Ustawia się takim padem wielodźwięk składający 
się  z  dysonansowych interwałów –  np.  f,  f#,  b,  c.  Ekualizuje  się  w połówkę  sinusoidy,  tak  aby  szczyt 
wypadał na 698Hz i nakłada spływający peak filter z oktawy 1,39kHz do 698Hz.

8.2.54. PAD DNB 2

Enigmatyczny  pad  DNB  2  tworzą  dwa  sasiednie  alikwoty  w  zakresie  środka  z  oscylacji  50Hz  ze 
sparowanymi dwoma sąsiednimi alikwotami kilka pozycji wyzej. Dobre z małym unisonem.

8.2.55. KOMPUTER

Komputer wykonuje się Ogunem ustawiając jeden gruby alikwot około 1kHz. Generuje się losowy szereg 
nut nażędziem Randomize z Menu Tools w Piano Rollu ze średnią populacją i losowym odstrojeniem Pitch. 
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Zakres ok. 5 oktaw oktawa początkowa to 2. Nakłada się na ścieżkę Pitchwheela Quik Quaka z Formula  
Controllerem z sinusoidalnym LFO sterującym swoją oscylacją Pitch Quik Quaka. Na to wszystko transient 
Flux ścinający maksymalnie attack.

8.2.56. SŁOŃCE

Słońce uzyskuje się następująco: wpina się oscylator szumu w kanał insert. Wpina się Ozona. Ustawia się  
filtr na Digital. Ustawia się trzy filtry typu Bell na 1kHz z podbiciem 15dB i dobrocią 2. Ustawia się filtr 
górnoprzepustowy przy dolnej granicy podbicia z maksymalną stromością i filtr dolnoprzepustowy przy 
górnej granicy podbicia z maksymalną stromością. Następnie ustawia się Fruity Parametric Equalizer za 
Ozonem i rysuje się obwiednię klipem Auto głośności Main filtra w Playliście za pomocą krzywych Half  
Sine aby narysować połówkę sinusoidy. Stworzy to słońce widoczne na sonogramie.

Alternatywnie słońce można wygenerować w Edisonie. Generuje się cieszę, potem szum. Obniża się skos 
szumu  filterm  FFT  Edisona  prostą  linią  na  maksa  w  dół.  Nakłada  się  parabolę  na  ok  1kHz  dwoma 
połówkami krzywej Half Sine. Następnie układa się dwie połówki krzywej half sine na obwiedni głośności 
w Edisonie i renderuje się krzywą.

8.2.57. KROPELKA

Kropelkę buduje się z oscylacji sinusoidy grającej glissando od 100-300Hz w ciągu 100ms, w czasie których 
amplituda opada krzywą doulble  curve od wartości  maksymalnej  do zera.  Smakowicie brzmią różnego 
wykonania kropelki w sekwencjonowaniu pitter-patter – grain cloud - 8.2.20 - PARTICLE CLOUD – PITTER
PATTER, strona 190.

8.2.58. RYSOWANIE KSZTAŁTU OSCYLACJI W SHAPERZE

Nie wszystkie oscylatory posiadają funkcję rysowania dowolnego kształtu przebiegu oscylacji.  Można to 
obejść stosując przebieg piły i Wave Shaper. Gdy na shaper jest podany przebieg piły wyskalowany na całą 
wysokość  ramki  można  w  oknie  krzywej  shapera  narysować  dowolny  kształt  i  zostanie  w  niego 
przekonwertowany dźwięk piły podany na shaper. Czyli w praktyce podanjemy na shaper przebieg piły i  
rysujemy w nim na jaki przebieg ma być zastąpiona piła.

8.2.59. SUBBAS

Wszystkie  utwory  posiadające  bas  i  perkusję  powinny  posiadać  subbas.  Subbas  stanowi  oscylacja 
sinusoidalna grająca w przedziale kwinty od subbasowego G (49Hz). Brzmienie subbasu wzbogaca bardzo 
krótkie glissando na początku każdej nuty od tonu wyższego o dwie oktawy do właściwego tonu granego 
przez  subbas  w  okolicy  49Hz.  Subbas  gra  do  -16dB  przy  skosie  spektrum  -3dB/okt.  Innym  rodzajem 
subbasu może być glissando z dołu do góry, do wybranej nuty subbasu w przedziale kwinty od dolnego G.  
Podjazd jest bardzo krótki, częstotliwość utrzymuje się przez pół beatu na poziomie granej nuty a potem 
opada spowrotem w dół o jeden półton razem z amplitudą, która opada do zera.
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8.2.60. SYNTETYCZNY WERBEL

Syntetyczny werbel wykonuje się następująco:
– generowanie w Edisonie sekundy ciszy
– generowanie w Edisonie sekundy szumu
– konwersja do mono
– filtrowanie filtrem FFT skośną krzywą od 0dB do -InfdB
– filtorwanie filtrem FFT z obwiednią sinusoidy głęboką na 12dB i ekstremami przy 160Hz i 3kHz
– amplituda o kształcie sinusoidy
– przycięcie szumu z obwienią sinusoidy tuż przed szczytem by werbel zaczynał się udeżeniem nie 

podjazdem
– dodanie rezonansu na pierszych milisekundach udeżenia i częstotliwości ok 160-200Hz
– wygładzenie sterczących włosów na obwiedni amplitudy edytorem obwiedni amplitudy Edisona

8.2.61. SHAPER BASS

Shaper Bass stanowi seria sześciu shaperów ustawionych jeden za drugim na oscylacji sinusoidalnej 50Hz z  
losowymi gladkimi krzywymi w trybie bipolar, których mix zmienia się edytorem obwiedni w różne gładkie 
kształty. Warto na gotowym ustawieniu poeksperymentować z ustawieniem punktów krzywej shapera i 
obwiedniami dry/wet.

8.2.62. ZWARCIE

Dźwięk iskrzenia przepływającego prądu w zwarciu można uzyskać z niskiej piłokształtnej oscylacji  ok. 
50Hz wyekualizowanej  w cepstrum o  okresie  2,5-3kHz  grające  na  spektrum  wyłącznie  wypukłością  w 
obszarze około 7kHz. Dobrze brzmi na zmianę z gładkim cepstrum z wypułością na spektrum w okolicy 
7kHz. Wypukłości przybierają kształt paraboliczny a cepstrum o okresie 3kHz ma kształt sinusoidalny na 
spektrum. W innym wariancie faza cepstrum o okresie 3kHz może się zmienic o 180º.

8.2.63. GWIZDANY BAS - PROSTOKĄT

Drumbasowy bas można zrobić z gwizdania obniżonego o cztery oktawy Pitchwheelem z nałożonym:
– shaperem
– guitar rigiem
– soft clippingiem
– smooth stairs z czterema schodkami

Następnie  podnosi  się  skos spektrum dwoma filtrami highshelf  parametric equalizera.  Przed obiżeniem 
Pitchwheelem można do podglaśniania sygnału użyć limitera i shapera half sine a do bramkowania szumu 
kompresora Maximus z kolankiem half  sine zgiętym w dół,  by tłumił  ciche dźwięki.  Mając taki sampel 
układa się krótkie pętle na wycinkach z basu w sekwencerze.
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8.2.64. GWIZDANY BAS – RAMPA

Dobry drumanbassowy bas o przebiegu rampy można zrobić z gwizdania nakładając efekty:
– higpass odcinający poniżej 500Hz
– dwa Pitchwheele -24półtony w dół każdy
– limiter przycinający szczyty gwizdania o 18dB
– shaper w trybie bipolar o krzywej ex i asymptocie w zerze y przebiegającej przez całą rozciągłość x w 

oknie shapera
– lowpass sterowany amplitudą sygnału – np. MB lowpass
– ekspander podgłaśniający -Inf – 0dB do 0dB
– odcięcie 0Hz

8.2.65. HIHACIK OGUNEM

Ogun  w  ustawieniu  Default  z  Rich  na  full'a.  Trzy  dziubki  o  kształcie  szczytu  figury  karo  na  granicy  
słyszalności tworzą hihat albo tamburyno. Decay na krotko – zależnie od uznania.

8.2.66. SPADAJĄCY KAKAFON

Falling  kakafon  składa  się  z  ok.  10ciu  syntezatorow  grajacych  losowe  tony  z  jednej  oktawy  różnymi 
brzmieniami,  tak  samo  dlugimi  dzwiekami  o  czasie  trwania  ok.  1  patternu.  dzwieki  wyrownane 
glosnosciami  wzgledem  siebie  i  z  paraboliczna  ekualizacja  przepuszczajaca  srodek.  Taki  kakafon  jest 
nagrany do Edisona i  ma dołożoną obwiednię prędkości  odtwarzania powodującą wrażenie spadania – 
glissando w dół.

8.2.67. DIGERIDOO

digeridoo - wpinamy oscylator pily podany na shaper a w nim ustawiamy krzywa o ksztalcie paraboli -x^2, 
sinusoidy z dziesiecioma
pelnymi oscylacjami i drugiej paraboli x^2 od szczytu sinusoidy, wylaczamy snap i wlaczamy oscylator na 
ciagla nute ok 50hz i
gramy przesuwajac prawy gorny rog sinusoidy. nagrywamy nasze poczynania w edisonie

8.2.68. CHORD STAB

semitone chord stab – ciemny, spektralnie gładki instrument grajacy krotki akord septymowy w poglosie 
nagrany do sampla, ktorym z kolei gra sie chromatyczna melodie

- 208 -



8.2.69. SUBBAS KICK

subbas kick - oscylator sinusoidalny grajacy 100 milisekundowe glissando od 200 do 50 hz wyekualizowany 
equalizerem w polowke paraboli ze szczytem przy 50hz a prawym ramieniem siegajacym do 250-400Hz. 
wyższe niż 200Hz oscylacje powstają dzięki wyekualizowaniu kliku powstającego od pojawiającej się na 
200Hz  sinusoidy  oscylacji.  Obwiednię  oscylatora  należy  ustawić  tak  aby  uzyskać  czysty  i  gładki  – 
matematycznie doskonały dźwięk. Dodatć można glissando freq shifterem. Rozdział 6.11.19 - GLISSANDO
NA STOPIE, strona 175.

8.2.70. WĄZKA BLASZKA

paraboliczna blaszka o 1kHz szerokości na wysokości 9kHz z modyfikowaną częstotliwością grania

8.2.71. CONVOLVER FIELD

Convolver field to ambientowe field recordings puszczone przez convolvery jak w moim albumie „Key to 
My  Realm”.  Jako  field  recordings  najlepiej  posłużą  długie  ciągłe  szumy  z  jasnym  spektrum  i  jasne 
stuknięcia. Jeżeli sample nie są wystarczająco jasne należy je spłaszczyć spektralinie – zbalansować, czyli 
wyekualizować liniowo do jednego poziomu amplitudy na spektrum. Wgrywamy ich kilka do osobnego 
convolvera  po  jednym  i  za  łańcuchem  convolverów  ustawiamy  edisona,  który  nagrywa  wyjście 
convolverów.  Convolvery  mają  ustawiony  dry  na  zero,  by  grały  samym  efektem  bez  oryginalnego 
brzmienia. Na pierwszym convolverze klikamy play aby pierwszy dźwięk pobudził następujące convolvery. 
Technika  ta  generuje  długie  ciągłe  przestrzenie  dźwiękowe  doskonale  komponujące  się  z  utworami. 
Przestrzenie te tworzą ambient utworu. Doskonale brzmią z pitch bendem, tworzą kosmiczny przelatujący 
dźwięk UFO.

8.2.72. GATE NA EWOLUUJĄCYM PADZIE

Ustawia się w sekwencerze ewoluujący pad i nakłada się na niego gate zsynchronizowany do rytmu jak w 
rozdziale: 4.1.52 - PAD Z EFEKTEM GATE, ze strony 122.

8.2.73. EWOLUCJA BUDOWY PRESETU

Ewolucja budowania presetu do syntezatora wstawiona do utworu po kolei etapami powstawania presetu.

8.2.74. BAS AM SYTRUSEM

W syntezie basu AM użyć brzmienia sinusoidy Default. Zalozyc unison na oscylatory przed miksem am – na 
zakładce Main OSC w polu Unison zaznaczone. Pitch unisonu na ½ w górę. Ciemne oscylacje na trzech 
oscylatorach – pierwsze 24 harmoniczne z poziomym spadkiem w dół. Pierwszy oscylator ma freq. ratio na 
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0.5,  drugi na 1 a trzeci  na 2.  trzeci  i  drugi modyfikuje pierwszy w matrixie.  Starting phase pierwszego 
scylatora jest odkręcona od zera trochę.

8.2.75. BOGATY CRASH

Na bogaty crash składają się crashe udeżające jednocześnie w czterech albo pięciu sąsiednich oktawach od 
podstawowej  w  dół,  można  dodać  także  jedną  albo  dwie  wyższe.  Jeśli  crash  jest  wyekualizowany 
parabolicznie  to  nie  trzeba  zwykle  juz  ekualizować  miksu,  choć  gdy  trzeba  to  należy  całość  jeszcze 
cepstralnie wyekualizować.

8.2.76. CRASH Z GLISSANDEM

Crash z glissandem stosuje się grając glissando na crashu w górę lub w dół. Zagranie stosowane tu i ówdzie  
ongiś, warte wyszczególnienia.

8.2.77. SMYCZKI CONVOLVEREM

Convolver zaladowany dlugim narastajacym i opadajacym szumem pobudzany krótką piłą grającą różne 
tony.

8.2.78. ACIDY ZE STRING STUDIO

Frequency  shifter  Meldy  ustawia  się  na  600Hz  i  gra  się  riffy  ze  String  Studio  z  presetów  z  katalogu 
Arpeggiator albo Bass ustawiane krotkimi, pojedynczymi nutkami lub presetami arpeggiow zdefiniowanych 
z brzmieniami – genialne. Grać o oktawe nizej niz zwykle c.  Acidy na zakresie 1kHz do wstawienia na 
cepstralna perkusje - idealny focal point

8.2.79. BLASZKA OLDSKOOL

Blaszka grająca oldskool to blachy grajace ping pong jedna prosto druga wspak i tak na zmiane. Dlugosc 
blach to dwie pozycje:  (60000/bpm/12)*2. Tą długość należy odciąć od początku blachy i pozostawić w 
edytorze (trim). Nałożyć dwa fade'y (in and out) i znormalizować. Grać na zmianę wprzód i wspak.

8.2.80. GIGALAYER

gigalayer - 100 stop 100 hihatow 100 werbli kazde udezenie beatu gra dwadziescia roznych stop werbli i  
hihatow sposrod tych setek mozna zadbac o dynamike udezajac mniejsze lub wieksze ilosci stop mozna 
zagrac przednutki częścią sampli w grupie, itp. Przykład Laffik – Chess Melody z albumu Protected.
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8.2.81. GWINT

Frequency shifterem można wykonać gwint na basie w dół lub w górę o częstotliwość tonu podstawowego.  
Czestotliowść przesunięcia jest sterowana rampą, która się zeruje w momencie udeżenia beatu po tym jak 
uniosła bas o częstotliwość tonu podstawowego.

8.2.82. WERBEL WZMOCNIONY BLACHĄ

Hihat wyekualizowany w szeroki kształt paraboli ze szczytem na 4kHz i bez tłumionych alikwotów można 
użyć do podbicia werbla giganta.  Wgrywa się werbel  w Edisonie,  w drugim Edisonie wgrywa się taką 
blachę. Zaznacza się jej całość, kopiuje i miksuje (Paste Mix) z werblem. Normalizuje, wyrównuje poziom 
dołu i góry miksu do poziomu jak werbel solo i  nakłada się paraboliczny shaper Half Sine. Używać na 
zmianę z werblem gigantem, w utwór można wstawić też sama blachę osobno z werblami.

8.2.83. SYNTETYCZNY WERBEL 2

Przepis na synth snare:
– oscylator bialego szumu 3xosc idzie na instert 1
– tam jest wyrownany do -3db/okt
– stamtad na instert 2 i 3 ale nie do mastera
– w insercie 2 paraboliczny (obwiednia o ksztalcie paraboli) prarametric equalizer ze szczytem przy 

200hz
– takze tam stereo shaper zamieniajacy dzwiek na mono
– w insercie 3 paraboliczny parametric equalizer ze szczytem na 3kHz
– insert 2 i 3 na master
– obwiednie master volume obu parametric equalizerow jako obwiednie w playliscie
– odpalanie oscylatora 3xosc ustawic w patternie w playliscie
– ustawic w obwiedni insertu 2 krzywa halfsine w ksztalcie polowy paraboli -(x^2) dla dodatnich x
– ustawic w obwiedni insertu 3 krzywa halfsine w krztalcie sinus x dla x od 0 do pi - insert 2 udeza a 3 

narasta po udezeniu
– na masterze maximus half sine i shaper half sine
– wyrenderowac

8.2.84. BROKEN SPEAKER BASS

Broken Speaker Bass robi się wpinając shaper w trybie bipolar, z krzywą ustawioną tak aby przepuszczał  
próbki o wybranej wartosci (najlepiej w okolicy zera albno zero) z wpiętym za nim convolverem w którym  
jest  krótki  klik  –  jakaś  krótka odpowiedź  impulsowa głośnika czy skróconego pogłosu -  czy  brzmi jak 
pierdzacy glosnik albo rezonujacy przedmiot na glosniku. Dobrze na wyjscie shapera nalozyc ekualizacje 
tyldoidalną. Shaper, convolver i equalizer mają wyjście ich toru zmiksowane z oryginalnym samplem a wiec 
grają  w  kanale  send  –  równoległym  z  sygnałem  nie  zniekształconym.  Przez  taki  tor  przepuszcza  się 
sinusoidalny  subbas.  Brzmi  lepiej  gdy  subbas  ma krótki  narastający  attack.  Doskonale  gdy  subbas  ma 
stopniowaną głośność przed efektami –  daje  to  efekt  artykulacji  basu.  Zamiast  convolvera  można użyć 
krótkiego reverbu early reflections bez struktury ciągłej by stworzyć bardzo krotki klik zamiast impulsu 
wyseparowanego wave shaperem. Wave shaper nie musi separować tylko jednej wartości próbki z sygnału. 
Krzywa wave shapingu może miec kształt wązkiego trójkąta na poziomej lini przekształcającej wszystkie 
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inne próbki w ciszę o poziomie zero.
Broken speaker bass wypadnie świetnie gdy jako oscylację użyje się Massiva grającego sinusoidę jednym 
oscylatorem z losową amplitudą i  częstotliwością  w wązkim przedziale ustawioną LFO z noise  curve i 
małym rate.

8.2.85. FORMAT SHIFT – HONKY-TONK

Zagadnienie  jak  przesunąć  formant  instrumentu  gdy  instrument  na  to  nie  pozwala  można  rozwiązać 
następująco. Gra się wyżej i szybciej o ten sam interwał tonalny i interwał tempa. Po nagraniu szybszej frazy 
wykonuje się transpozycję spowrotem za pomocą Resample Edisona. Formant przesunie się niżej. Zamiast 
grać wyżej i szybciej można grać niżej i wolniej, wtedy formant przesuwa się wyżej. Tak edytowaną frazę 
można zmiksować z oryginalną uzyskując miły honky-tonk. Interwał tempa wykonuje się mnożąc tempo 
przez interwał tonalny wyrażony ułamkiem. Dla 6-ciu półtonów jest to 1,4142, dla oktawy 2, dla kwinty 
1,4983. Ogółem:

Table 8.1: Interwały wyrażone ułamkiem

Interwał ułamek
0 1
1 1.0595
2 1.1225
3 1.1892
4 1.2599
5 1.3348
6 1.4142
7 1.4983
8 1.5874
9 1.6818
10 1.7818
11 1.8877
12 2

8.2.86. KICK HARDCORE

Kick  hardcore  tworzy  sinus  subbas  kick  stworzony  z  sinusoidalnej  oscylacji  z  pitch  modyfikowanym 
obwiednią w kształt e-x.  Można zastosować TRITONE SUBBAS KICK. W insert wpina się FL Hardcore z 
presetem z przesterem i  stosuje się  ekualizację  tyldoidalną.  Brzmi to jak hardcorowy kick z gabberów i 
innych takich.

8.2.87. TRITONE SUBBAS KICK

Tritone subbas kick to kick złożony z pojedynczych oscylacji sinusoid (jeden okres), w których każda jest  
transponowana o tryton (6 półtonow) wzgledem poprzedniej/nastepnej. Generuje się w tym celu w pustym 
Edisonie  jeden  okres  sinusoidy  funkcją  Generate  Sine  Wave  –  1Hz  trwający  1s.  Zaznacza  się  całość 
wygenerowanej sinusoidy i kopiuje się a następnie wkleja Paste Insert przed zaznaczonym okresem 1s. Po 
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wklejeniu, gdy zaznaczony jest nowy okres klikamy na Time Stretch i ustawiamy 6 półtonów w górę a Mode 
na Resample. Klikamy ok, po czym doklejony okres sinusoidy jest przetransponowany o tryton. Kopiujemy 
ten  fragment  sinusoidy  i  ponownie  wklejamy  przed  uprzednio  wklejonym  okresem,  jak  na  początku 
procedury. Dalej znowu resamplujemy nowy fragment o 6 półtonów i tak w kółko, aż pierwsza oscylacja  
dotrze do ok. 500Hz. Można na takim samplu zastosować paraboliczny shaper.

8.2.88. TRYTONOWY REMAPPING KICKU

Trytonowy remapping oscylacji kicku polega na tym że stroi się każdą oscylację kicku do zadanej długości 
okresu.  Ogółem  kick  jaki  by  nie  był  tworzy  oscylacje  w  ciągu  trytonowym.  Strojenie  każdego  okresu 
wykonuje się resamplem funkcji Time Stretch. Jak obliczyć transpozycje by otrzymać oscylacje o zadanej 
dlugości?

Oto długości kolejnych oscylacji kicku w próbkach:
– 120
– 169
– 239
– 341
– 480
– 679
– 960
– 1359
– 1920
– 2715
– 3840

każda następna jest o ok. 1.41 razy dłuższa niż poprzednia.

Oscylacje kicku mają różne długości. Chcąc wyrównać oscylację o danej dlugości do oscylacji odczytanej z 
listy należy zastosować wzór na transpozycję dla każdej oscylacji:

s=17.3123ln(t1/t2)

Zmienne t występujące w równaniu oznaczają t1 - okres faktyczny, który wyrównujemy w kicku a t2 oznacza 
okres  docelowy,  wzięty  z  listy  powyżej.  Po  wymnożeniu  logarytmu naturalnego  z  iloczynu  okresów i 
wymnożeniu go przez 17.3123 otrzymujemy ilość półtonów wraz z centylami w części ułamkowej o któr 
należy przetransponować okres w kicku aby otrzymać okres zadanej dlugości.

Przykład:
Pierwszy okres oscylacji kicku wynosi 147 próbek. Zadana długość pierwszej oscylacji na liście wynosi 120 
próbek. Wyrównajmy okres kicku.
Obliczmy t1/t2.  147/120=1.225. Logarytm: ln(1.225)=0.2029. Mnożenie 17.3123·0.2029=3.51. Oznacza to, że 
aby zmienić długość okresu 147 próbek na 120 próbek należy wykonać transpozycję o 3 półtony i 51 centyli 
w górę.

Gdy otrzymujemy wyniki ujemne, transponujemy w dół. Przy transpozycjach gadget Insert w oknie Time 
Stretch ma być zaznaczony.

- 213 -



8.2.89. DARK CHORD

Wykonuje się słońce (rozdział 8.2.56 - SŁOŃCE, strona 206) - nisko na ok 300Hz. Wycina się połowę od 
poczatku, zostawiając od srodka do konca. Następnie nakłada się na nie sinusoidalną obwiednię spektrum 
obwiednią wave filtra fft w edisonie. Obwiednia separacji stereo z edisona - od centrum na poczatku do 
zewnatrz na koncu. Na końcu dodaje się poglos z edisona. I transient udeżenia obwiednią głośności.

8.2.90. DOBRY SUBBAS

Dobry subbas uzyskuje się wpinając Boo Bass lub 4Front Bass z lowpassem przestrajanym key trackerem by  
zostawic dwie pierwsze harmoniczne.

8.2.91. BASS KONKRET

Bass konkret uzyskuje się  z basu  8.2.84 -  BROKEN SPEAKER BASS, na stronie  211. Wycina się  krótkie 
fragmenty – pojedyncze „głoski” basu i wstawia z pętlą do samplera by grać nim riffy. Na jeden riff może się 
składać kilka róznych wycinków basu. Smakowicie też zrobić phaser, przez sklonowanie samplera z pętlą 
wycinka, rozsunięcie pitcha o jeden lub kilka centyli i włączenie obu w layer.

Od początku do końca bez odwołań do innych rozdziałów:
– wygeneruj oscylatorem kilka pierwszych alikwotów piły z bogatym unisonem przy ok. 50-70Hz.
– nałóż shaper w trybie bipolar z gładkim peakiem skierowanym na maksa w dół w połowie górnej 

części okna shapera
– dobierz głośność przed shaperem delikatnie tak aby bass popiardywał a nie pierdział
– nałóż  equalizer,  tak  aby  utworzyć  gładki  krztałt  sinusoidy  na  spektrum  (cepstralny  peak)  ze 

szczytami na 50-70Hz i 2-3kHz.
– nałóż low pass filter z odcięciem sterowanym obwiednią wejścia aby bass zaczął bełkotać
– zaznacz kawałek, utwórz pętlę i wrzuć do samplera
– tak dwa, trzy razy do innych samplerów
– rozstrój o jeden, dwa centyle samplery
– wrzuć samplery do layeru

Zagraj riff jak się patrzy.
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8.3. BRZMIENIA KLASYCZNE

8.3.1. PIANINO

Brzmienia  pianin  z  syntezatora  VST  Modartt  Pianoteq.  Pianoteq  gra  najładniej  gdy  wszystkie  nuty  są 
wyrównane do połowy głośności  i  zrandomizowane w zakresie od połowy do ¾. Pianino wypadnie w 
rockowym miksie najlepiej gdy opusci sie skos spektrum dolu o 3dB/okt lub więcej aby zrównać poziom 
spektrum pianina do -3dB/okt.

8.3.2. TRĄBKA

Milestone

8.3.3. SKRZYPCE

 8.3.3.1 PHYSICAL MODELLING
AAS String Studio preset 500Violin
Sakura STR Violin

 8.3.3.2 RECORDED – ROMPLER
Kontakt – Sesion Strings

8.3.4. GITARA

Spicy Guitar

8.3.5. DZWONY

Dzwony kościelne i rurowe z syntezatora Modartt Pianoteq
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8.3.6. BAS AKUSTYCZNY

Reaktor Prism preset Accoustic Bass

8.3.7. MARIMBA

Chromaphone bank Mallets preset Fairmount Marimba

8.3.8. ELECTRIC PIANO

Lazy Snake

8.3.9. HAMMOND

NUBI

8.3.10. WERBEL

Najlepsze źródło brzmienia werbla to sam akustyczny werbel. Syntezatory nie naśladują go wystarczająco 
dobrze.  Werbel  jest  zakupem  zróżnicowanym  cenowo  od  £60-300.  Nawet  w  najtańszej  wersji  stanowi 
zupełnie funkcjonalny i doskonale brzmiący instrument. Aby dobrze nagrać werbel należy naciągnąć bardzo 
mocno dolną membranę werbla a górną dokręcić tylko lekko, tak aby się trzymała i nie spadała z werbla. 
Sprężyny pod werblem dokręcamy na maksa i następnie luzujemy do naciągu w którym nie rezonują z  
dolną membraną a jedynie szumią. To w werblu w wersji  funk. W wersji  rock naciągamy mocno górną 
membranę a luzujemy dolną. Z werblem jak w polityce góra ma luz a na dole ciśnienie na maksa, a ja w te  
górę z pałki jeb! az z dołu się rozlegnie głośne hurra! Po nagraniu werbla należy go cepstralnie zbalansować 
by  jego  obieg  kształtu  spektrum  miał  załom  tyldoidalny  -  6.6.31 -  EKUALIZACJA  TYLDOIDALNA  -
CEPSTRALNA -  152.  Takie  zabiegi  pozwalają  uzyskać  zupełnie  miłe,  niedudniące  brzmienie  werbla 
pozbawione  alikwotów.  Aby  pojawiły  się  alikwoty  dudnienia  należy  napiąć  górną  błonę  werbla  a 
poluzować dolną. Alikwoty werbla należy potem wyrównać by nie wystawały amplitudą spektrum ponad 
obieg  szumu  werbla,  czyli  zrównać  je  poziomem  z  szumem,  tak  aby  ciągnęły  się  tylko  w  wymiarze 
czasowym werbla i były widoczne na sonogramie ale nie na wykresie częstotliwościowo-amplitudowym 
dźwięku werbla. Jeżeli werbel ciągnie się za długo można zastosować skracanie werbla – rozdział  6.8.17 - 
SKRACANIE WERBLA, strona 161 i skróćić go do 300ms. Można także zastosować wzmocnienie werbla - 
6.8.18 - WZMOCNIENE WERBLA, strona 162.Ogólnie kompletny przebieg technik stosowanych na werblu 
jest następujący:

– naciągnięcie werbla
– luzna góra ciasny dół - funk – długi, dużo szumu
– ciasna góra luźny dół - rock - krótki alikwotowy

– nagranie udeżenia
– stłumienie alikwotów
– ekualizacja  tyldoidalna  -  cepstrum  -  coca  cola  -  6.6.31 -  EKUALIZACJA  TYLDOIDALNA  -

CEPSTRALNA - 152
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– poziom spektrum -3db/okt
– usunięcie włosów w oscylacji - wygładzenie oscylacji do kształtu half sine
– podbicie niskiego transientu pudła o 16db - 4db ponad poziom zero limitera - resolution transientu 

20ms - 6.8.18 - WZMOCNIENE WERBLA, strona 162
– limiter half sine przebijany o 4db transientem, krotki atack, krotki release, release2 w polowie
– shaper half sine
– usuniecie wlosow z oscylacji - wygladzenie ksztaltu oscylacji

Dodatkowe sposoby udeżania w werbel:
– werbel tlumiony ręką – kladzie się rękę na werblu i udeża pałka tuż obok
– udeżenie odwrotną stroną pałki
– werbel z górą naciągniętą na maksa a dołem ledwo przykręconym, sprężyny dokręcone na maksa – 

naciągnięcie do bólu i wypierdolenie z maksa tą lub tamtą stroną pałki – remember: the more you 
hit,  more  it  neat!  -  świetne  brzmienie  werbla,  bardzo  inwazyjne  i  hard-rockowe,  metalowe, 
hardcorowe

Gdy  nagrywamy  werbel  z  dużą  ilościż  dołu  to  zamiast  transientu  można  zastosować  ekspander 
maksimusem   i  potem  doregulować  skos  spekturm  by  dół  werbla  na  krótko  wypychał  górę  jak  w 
konfiguracji z transientem.

8.3.11. RIDE-CRASH

Cymbał ride znany również jako crash jest nagrany i sekwencjonowany bez większej edycji. Gra liniowo jak 
werbel. Przy udeżaniu pałką w obwód pojawia się dużo dołu, który należy stłumić wyrównując go do linii 
prostej. Na wszystkich typach udeżeń można przytłumiać 10kHz i tłumić pojedncze sinusoidalne oscylacje 
wyrównując je do poziomu innych oscylacji-alikwotów. Blachy można także wyekualizowac parabolicznie 
ze  szczytem na  10kHz lub 4kHz albo  w innym miejscu w tych okolicach.  Crash gra  z  bardzo dużymi 
głośnościami, więc mikrofon trzeba umieścić w większej odległości od tależa gdy nie jest to mikrofon dużej  
dynamiki, lub stosować mikrofony przeznaczone do nagrywania blach.

Typy udeżen:
– czubkiem pałki

– powieżchnia
– środek (ride bell)

– trzonem pałki
– obwód
– środek – takie udeżenie najlepiej wykonuje się krótkim odcinkiem długości pałki, blisko dłoni; 

nagranie  wykonuje  się  używając  rejestratora  w  odległości  wyciągniętej  ręki  z  mikrofonem 
skierowanym w kierunku tależa; po nagraniu wytłumia się dwa lub trzy najgłośniejsze alikwoty 
do poziomu pozostałych głośnych by nie naruszyć dźwięku twardego udeżenia pałki o tależ;  
wytłumia się liniowo obwiednią Edisona ogon rideu skracając go metodą prób i błędów fadem 
tak, aby nie było słychać szumu w ogonie

– powieżchnia
– szczotką

– obwód
– powieżchnia
– środek

– pałką z tależem tłumionym ręką przy udeżeniu
– obwód
– powieżchnia
– środek
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– miękką pałką w powieżchnię
– crescendo – nagrywając crescendo należy użyć rejestratora w dużej odległości, umieścić crash na 

gumowej podkładce by nie chrobotał o statyw; po nagraniu przeprowadzamy postprocessing na 
który  składa  się  zaimportowanie  dźwięku  do  edytora,  usunięcie  szumu  i  zbalansowanie 
dzwonień  tależa;  by  wytłumić  szum  można  użyć  Parametric  Equalizera  z  obwiednią 
częstotliwości  tłumienia; nakłada się  w tym celu sampel crasha w Audio Clipie w playliscie 
powiększa  do  200% rozmiar  clipu  w pionie  i  przełącza  się  widok  na  Spectrum;  obwiednię 
odcięcia  ustawia się  tak aby odwzorowywała ewoluujący  przebieg creshcenda na crashu do 
szczytowego  punktu  i  spowrotem;  zbalansowanie  polega  na  stłumieniu  zbyt  głośnych 
alikwotów do poziomu pozostałych

– pojedynczo

Bardzo dobrze wypadaja crashe nagrane i ze zmienionym skosem spektrum na -3dB/okt wybalansowane 
liniowo i ze stlumionymi wlosami – wyrównanymi do poziomu wszystkich innych alikwotów.
By najlepiej  wyekualizować początek crasha wystarczy zapętlić  krótki  fragment  od początku cymbału i  
wyekualizować do linii prostej.
Równie dobrze brzmią crashe ridwy i hihaty nagrane w 96kHz i odtwarzane o 6 półtonów niżej. Brzmią 
nisko a dzięki dużej częstotliwości próbkowania po przetransponowaniu nadal zachowują górę spektrum.

8.3.12. HIHAT

Hihat brzmiący ciężej niż zwykłe hihaty buduje się z dwóch 16''  crashy na stojaku do hihatu. Nagranie 
przeprowadza się rejestratorem a cała edycja hihatu sprowadza się do obniżenia skosu spektralnego dołu, 
tak by hihat brzmiał swoją górą i dołem do skosu o 8dB/okt większego niż poziom -3dB/okt nagrania, czyli  
do 5dB/okt.  Hihat  wyekualizowany do skosu 2dB/okt także brzmi dobrze ale daje się  zauważyć praca 
stojaka. Oprócz modyfikacji skosu spektrum jest jeszcze potrzebne stłumienie 22kHz. Wykonujemy je filtrem 
FFT Edisona używając obwiedni filtru w kształcie linii prostej od 10kHz do 20kHz. Po tych zabiegach hihat 
powinien mieć w przybliżeniu kształt linii prostej do 10kHz i paraboliczny, opadający powyżej. Aby dodać 
hihatowi trochę masy można podbić 5kHz szeroko o około 12dB tak aby hihat przybrał kształt paraboliczny 
ze szczytem na ok. 7kHz.

Sposoby udeżeń hihatu są następujące:
– pałką

– hihat otwarty
– hihat zamknięty

– stopą
– krótko – wciskając pedał
– długo – zamykając i otwierając natychmiast pedał
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9. EFEKTY  

9.1.1. OBWIEDNIA FILTRU

Często stosowanym efektem jest filtrowanie z obwiednią sterującą częstotliwością odcięcia filtru. Filtrując od 
zera  lub  do  zera  należy  zostawić  pozostałość  filtrowanego  elementu  w  częstotliwości  pierwszej 
harmonicznej. W przeciwnym razie pojawia się błąd polegający na tym, że filtrowany dźwięk pojawia się 
lub  znika  nierówno z  rozpoczęciem frazy lub  bitu.  Najbardziej  stłumiony kanał  powinien  grać  zawsze 
przynajmniej jedną harmoniczną.

9.1.2. GHOST

Znanym efektem z horrorów jest wyprzedzający reverb. Tworzy się go przez odwrócenie ścieżki w czasie od 
końca  i  nałożeniu  reverbu  z  długim  czasem  wybrzmiewania  oraz  ponownym  odwróceniu  ścieżki 
spowrotem. Efekt taki nazywany jest  ghost z racji  tego że często jest  używany do ilustracji  dźwiękowej 
głosów duchów i zjaw, vide film Egzorcysta.

9.1.3. FREQUENCY SHIFTING

Frequency shifting jest przesunięciem dźwięku w dziedzinie częstotliwości o zadaną wartość w hercach. 
Należy go rozróżnić od pitch shiftingu, czyli wymnażania dźwięku w dziedzinie częstotliwości o interwał, 
który skaluje dźwięk w tej dziedzinie. Frequency shifting nie zmienia odstępu między alikwotami jak ma to 
miejsce w przypadku pitch shiftingu. FS ma wpływ głównie na strojenie niższych częstotliwości a wyższe  
przesuwa jedynie o niewielki interwał. Przydatny do przestrajania subbasu stopy lub werbla aby ustawić 
dudnienie na pożądaną niską częstotliwość i  pozostawić niezmienione charakterystyczne brzmienie góry 
instrumentu perkusyjnego. FS jest algorytmem odwracalnym, tj. przesunięcie o tą samą częstotliwość w dół i 
górę nie wnosi żadnych zniekształceń. Różni to ten algorytm od pitch shiftingu którego odwracalnej wersji  
jeszcze nie wynaleziono. Ciekawie modyfikuje wokal. Głos zaczyna przypominać znany efekt ze starszych 
filmów S.F.  Może zamienić  barwę każdego dźwięku z  piłokształtnej  na  prostokątną i  odwrotnie.  Może 
rozsunąć alikwoty dźwięku w miejsca nieharmoniczne, lub nieharmoniczne spowrotem w harmoniczne.
Przestrajanie  dźwięku  o  interwał  odbywa  się  w  następujący  sposób.  Obiera  się  interwał  przestrojenia 
zgodnie  z  chcianym  napięciem  według  tabeli  Table  3.7:  Miara  dysonansu  interwałów,  na  stronie  93. 
Wymnaża  się  częstotliwość  tonu podstawowego  dźwięku przez  ten interwał  i  odejmuje  od  otrzymanej 
wartości  ponownie  częstotliwość  tonu  podstawowego.  Na  tak  otrzymaną  wartość  ustawia  się  pokrętło 
przesunięcia częstotliwości frequency shiftera.
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9.1.4. KONWERSJA PIŁA – PROSTOKĄT

Konwersję  między  przebiegiem  piłokształtnym  i  prostokątnym  można  wykonać  frequency  shifterem 
przesuwając  dźwięk piłokształtny o oktawę w dół  (połowę częstotliwości  tonu podstawowego) lub aby 
uzyskać przebieg prostokątny bez pierwszego alikwotu – o oktawę w górę. Przebieg prostokątny zamienia 
się na piłokształtny przesuwając o oktawę w górę.

9.1.5. KONWERSJA SINUSOIDA – PIŁA

Konwersję sinusoidy na piłę można wykonać warmifierem

9.1.6. SYMETRIA

Symetria  w  dziedzinie  częstotliwości  może  być  uzyskana  w  syntezatorze  FM8  wpiętym  jako  efekt. 
Przepuszcza się dźwięk przez FM8 podając go przez matrix na wejście modulacji częstotliwości wybranego 
oscylatora z wartością ok. 14% jeśli nie chcemy mieć przesteru. FM8 uaktywnia się jako efekt grając nutę w 
kontrolerze Midi Output. Port kontrolera powinien być ustawiony na zero oraz MIDI Input Port w settings 
syntezatora FM8 także na zero aby umożliwić komunikację MIDI kontrolera i syntezatora przez ten port. 
Numer  portu może być przyjęty  dowolnie,  lecz  zgodnie w kontrolerze i  ustawieniach syntezatora.  Ton 
podstawowy  grający razem z dźwiękiem można usunąć drugim oscylatorem z taką samą częstotliwością  
oscylacji  lecz z przeciwną fazą domiksowany z taką samą głośnoscią z jaką jest  wypuszczny na wyjście 
modulowany  oscylator  przy  włączonym w obu oscylatorach  Key  Sync'u.  Częstotliwość  modulowanego 
oscylatora można ustawić na zero a intensywność modulacji przez input na więcej niż 14% aby uzyskać  
wyłącznie spektralny przester bez symetrii.  Można także zmienić barwę sampla modulującego oscylator 
przez zastosowanie w oscylatorze innej oscylacji  niż sinusoidalna. Ustawienie przebiegu piły spowoduje 
zamienienie wszystkich sinusoidalnych oscylacji w samplu wejściowym na przebiegi piłokształtne lub jeśli  
wybrano prostokątne albo inne. Brzmi to jak przester niezależny od amplitudy sygnału wejściowego.

9.1.7. OBWIEDNIE PANORAMY

Stosowanie obwiedni panoramy umożliwia zrealizowanie dźwięków przemieszczających się w trakcie gry 
aby stworzyć wrażenie lewitujących, latających dźwięków unoszących się w wodzie lub przestrzeni albo 
przemieszczające się obiekty, pojazdy, itp. bądź dialog instrumentów będących w ruchu w odległości od 
siebie, itd.

9.1.8. RESYNTEZA OGUNEM

Resynteza ogunem z rozmyciem filtrem czy smoothem cienkich alikwotów w grubsze szumowe prążki.
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9.1.9. FLANGER NA BLACHY

Ciekawie brzmi flanger nałożony na blachy, kiedy okres LFO flangera jest zsynchronizowany z tempem 
utworu. Dobrze użyć też przycisku reset we flangerze do gry. Synchronizację wykonuje się dzieląc 60000 
przez tempo w BPM i  wymnażając  wynikową częstotliwość  przez dwa (lub trzy  dla  utworów na trzy 
czwarte) tak długo aż otrzyma się częstotliwość ok 1Hz lub mniej, lecz niewiele mniej, np 0,5Hz. Mniejsze 
częstotliwości  także mogą być użyte lecz tworzą one większy okres,  który przy braku przycisku reset  i  
pauzach w utworze mogą powodować, że w różnych partiach utworu flanger brzmi w różny sposób, tj. np.  
zaczyna się od niższej częstotliwości i powoli przebiega do wyższej a po pauzie w podobnym elemencie  
zaczyna się od wyższej a przebiega do niższej. Problem rozwiązuje przycisk reset, kiedy jest dostępny we 
flangerze.

9.1.10. OBNIŻENIE O OKTAWĘ

Dźwięk o ciągłym, stałym tonie można obniżyć o oktawę Frequency Shifterem. Przesunięcie częstotliwości 
należy dobrać na połowę częstotliwości tonu podstawowego dźwięku a dry/wet ustawić na 50%.

9.1.11. PODWYŻSZENIE O OKTAWĘ

Dźwięk można podnieść o oktawę Frequency Shifterem. Wystarczy ustawić przesunięcie częstotliwości o 
częstotliwość tonu podstawowego w górę i usunąć co drugi alikwot filtrując go flangerem jak w punkcie o 
filtracji na stronie 167, nr. 6.11.1 - REDUKCJA SZUMU.
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10.STRUKTURY  

Struktura utworu to układ segmentów wewnątrz których znajdują się  napięcia  muzyczne o podobnych 
wartościach. W różnych segmentach wartości są różne. Każdy z segmentów może się powtarzać kilka razy 
w ciągu trwania utworu. Także to samo napięcie może się powtarzać kilka razy w ciągu trwania utworu w 
segmentach o róznej  zawartości.  Segment może się  składać z kilku innych segmentów.  Na przykład w 
pierwszej połowie utworu segmenty z dużym i średnim napięciem grające na przemian a w drugiej części 
utworu segmenty o napięciu łagodnym i bardzo cichym. Segmenty mogą być ustawione jedne po drugim 
lub  warstwowo.  Dobrze  jeżeli  struktura  zawiera  przynajmniej  trzy  rodzaje  segmentów  różniących  się 
wartością  napięć,  czyli  konsonansowe,  dysonansowe  i  z  pogranicza.  Dobrze  jest  dodać  czwarty,  pusty 
segment czyli pauzę. Zasadniczo lepiej jeśli struktura zawiera tylko jeden segment niżby miała składać się  
tylko z dwóch elementów powtarzanych naprzemiennie, choć najlepsze wyjście to trzy i więcej. Segmenty 
mogą mieć różną długość. Najlepiej kiedy elementom o większym napięciu przypożądkowany jest krótszy 
czas trwania a konsonansowym dłuższy. Wyjątkiem jest pauza, czyli zupełny konsonans, która powinna 
mieć bardzo krótki czas trwania. Bardzo spokojne utwory mogą grać bardzo długo. Budując utwór dobrze 
jest gdy sekwencjonujemy to co przyjdzie do głowy a w miejsce reszty, czyli w elementy, które nie pojawiły 
się w wyobraźni  wstawiamy tylko konsonansowe elementy. Strukturę stosuje się także w pojęciu całego 
albumu podobnie jak w pojęciu utworu. W całości albumu pojawiają się utwory, w których górna granica 
dysonansu jest niższa niż w innych. To tworzy nadrzędną formę w której ułożone są utwory. Z utworu na 
utwór może się zmieniać także tonacja lub akord początkowy i końcowy a także moment wprowadzenia  
solówki – im później w albumie gra utwór tym później w utworze pojawia się temat. Dobierając elementy do 
struktur najlepiej jest ustawić je według napięcia i momentu pojawienia się, tak aby konsonansowe elementy 
pojawiały  się  najpierw w utworze a następnie  wchodziły coraz bardziej  dysonansowe,  aż do momentu 
kulminacji,  po której od nowa pojawiają się elementy konsonansowe a utwór wciąż trwa i  dochodzi do 
następnego dysonansowego punktu kulminacji  małymi krokami nowopojawiających się  i  coraz bardziej 
dysonansowych elementów. Ilość punktów kulminacji jest w zasadzie dowolna. Najbardziej konsonansowy 
i wygodny dla słuchającego układ to 2, 4, 8 cichych fragmentów po puntach kulminacji w trakcie utworu. 
Napięcia cichych miejsc mogą być rozłożone rekurencyjnie, czyli identycznie jak napięcie rytmiki patternu – 
najcichsze pierwsze i środkowe, następnie nieco bardziej dysonansowa druga i czwarta ćwiartka i jeszcze 
trochę bardziej głośne ósemki 2, 4, 6 i 8.

10.1.1. ZASADA NIEPOWTARZALNOŚCI

Gdy struktura wraca do napięcia, na poziomie którego już się znajdowała, gra coś innego niż wtedy, gdy 
była na poziomie do którego wraca. Nowy materiał jest podobny do granego za pierwszym razem tylko 
tożsamością  napięcia  na  skali  dysonansu  i  konsonansu.  Pozwala  to  uniknąć  nudy.  Generuje  to  dużo 
ciekawsze kompozycje niż mechaniczne wklejanie tego samego elementu, który już grał by uzyskać takie 
samo jak uprzednio napięcie. Pozwala to właściwie wyeksponować zmianę napięcia, nie jest ono zagłuszane 
siłą  powtórki.  Słuchacz  może  się  właściwie  skoncentrować  na  kształcie  wykreślanym  przez  napięcie. 
Zasadniczo dobrze, gdy nic w utworze się nie powtarza a warto zauważyć, że powtarzać się może albo 
segment albo tylko jego napięcie w innym segmencie.

10.1.2. ZASADA UNIKALNOŚCI

Zasada unikalności, choć samo słowo unikalność i niepowtarzalność znaczy to samo, oznacza coś innego niż 
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zasada  niepowtarzalności.  Zasada unikalności  dotyczy tego,  że  żaden element  nie  może się  w utworze 
powtórzyć  dwa  razy  bez  modyfikacji  lub  toważyszącego  mu  innego  elementu,  który  nie  występuje  w 
pozostałych powtórkach. Definiując to samo inaczej można powiedzieć, że żadne dwa przedziały czasu w 
utworze nie są tożsame pod względem zawartości ich ciągu próbek.

10.1.3. ZASADA ROZSEPAROWANIA

Niedobrze, kiedy powtórki  segmentów grają jedna za drugą.  Dobrze jest  je  rozseparować segmentem o 
odwrotnym niż one napięciu.  Można też całą strukturę utworu zbudować na powtórkach segmentów i  
powtórkach napięć segmentów w innych segmentach.

10.1.4. ZASADA JEDYNKI

Jeżeli dysonans ma n razy większe napięcie niż konsonans, to dysonans trwa n razy krócej.

n1t1=n2t2

n1, t1 - napiecie i czas konsonansu
n2, t2 - napiecie i czas dysonansu

10.1.5. ZASADA DIAMETRALNEJ ZMIANY

Budując strukturę utworu dobrze przyjąć zasadę diametralnej zmiany. Czyli totalnej zmiany napięcia co 
trzydzieści  sekund.  Oznacza  to  oscylowanie  od  dużego  do  niewielkiego  napięcia  z  okresem  około 
trzydziestu sekund. Oscylować można albo gwałtownie przeskakując lub stopniowo zmieniając napięcie.

10.1.6. ZASADA PRZYDZIAŁU BRZMIENIA

Jeżeli instrumenty są podobne to grają jedną ścieżkę podzieloną między nie. Jeżeli instrumenty się różnią to  
grają różne ścieżki. Zasadę tą stosuje się poto aby melodie grane podobnymi instrumentami nie zlewały się 
w niewyraźną całość. Ma to na celu utrzymanie kilku różniących się między sobą sekcji instrumentalnych 
grających kilka różnych melodii.

10.1.7. ZASADA ZAWARTOŚCI LAYERU

Budując utwór fakturowany, czy ogólnie taki, który zawiera warstwy przyjmuje się zasadę, że w jednym 
layerze znajduje się zawsze więcej niż jedno brzmienie, które pojawia się albo znika jednocześnie z innymi. I  
tak na przykład: Subbas i bas, albo stopa i werbel albo kilka blach albo kilka przeszkadzajek albo solówka z 
kontrapunktem albo smyczki z chórkiem. Instrumenty nigdy nie rozpoczynają ani nie kończą samotnie.
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10.1.8. ZASADA UTRZYMANIA GŁOŚNOŚCI PERKUSJI

Przyjmuje się zasadę, że głośności perkusji nie zmienia się wzdłuż całego albumu.

10.1.9. ILOŚĆ  SEGMENTÓW  JEDNEGO  ZAGNIEŻDŻENIA 
STRUKTURY

Charakterystycznym wyznacznikiem struktury jest ilość segmentów w jednym zagnieżdżeniu. Najczęściej 
spotykane  i  najłatwiejsze  w odbiorze  to  cztery  i  osiem  segmentów.  Następne  w kolejności  komplikacji  
rytmicznej jest sześć zagnieżdżeń, potem pięć i trzy. Liczba ta określa ile największych segmentów zawiera 
się w jednym nadżędnym segmencie.

10.1.10. ROCKOWY SYSTEM WYPEŁNIEŃ

system wypelnien w rocku:
w czesci g (cała jedna faza):
1. aaab aaac aaad aaef
2. aaab aaac aaad aagh
3. aaab aaac aaad aaij
4. luzne synkopy stopy z werblem w stalym miejscu
w czesci sm łamańce na bembnach albo tak jak w g
w części a luzne synkopy stopy z werblem w stalym miejscu przez wszystkie podfazy fazy a. gdy w fazie sm 
jak w g, wtedy w a improwizacja na bembnach
w części or blachy, werbel i stopa sporadycznie
stosuje się zasadę żeby nie powtarzac najbardziej nadzednej czworki w kopiowanym segmencie pod rzad – 
zamiast tego za każdym razem gdy kopiuje się segment modyfikowac jego najbardziej nadrzędną czwórkę
w efekcie faza sm jest za każdym razem inna albo powtarza sie co druga czworke. w kontekscie totalnym 
wszedzie: w perce w junglach w riffach nie ma dwoch takich samych czworek.

10.1.11. FAKTUROWANIE

Fakturowanie polega na włączaniu i wyłączaniu wybranych ścieżek w trakcie grania jednej frazy. Utwór 
może składać się z wielu fraz granych jedna po drugiej, które są fakturowane. W ten sposób możliwe jest 
zbudowanie  utworu  bardzo  bogatego  w  wydażenia  z  pięciu  fraz  granych  naprzemiennie  wraz  z 
fakturowaniem. Weźmy przykład. Mamy trzy melodie wraz z dopasowanymi do nich akordami, basem i 
bembnami im akompaniującymi.  Układając w fakturę te  frazy można zbudować kilkanaście segmentów 
stanowiących obfitujący w wydażenia utwór. I tak na przykład można zagrać kolejno:

– akordy pierwszej melodii
– pierwszą melodię wraz z akordami
– akordy, bas i bembny bez pierwszej melodii
– akordy, bas, bembny i perwszą melodię
– akordy drugiej melodii
– akordy, bas, bembny i melodię drugiej melodii

itd...

- 224 -



Zasadniczo,  kiedy  nowa,  druga  melodia  razem  z  nowymi  akordami  pasuje  po  akordach  grających  po 
pierwszej melodii, lub razem z pierwszą melodią, gra się ją. Jeśli nie pasuje grana bezpośrednio, poprzedza 
się  ją  samą  partią  akordów  granych  po  akordach  po  pierszej  melodii.  Łatwo  można  stworzyć  wiele 
segmentów z zaledwie trzech fraz.  Kolejność wystąpienia fraz jest  w zasadzie dowolna lecz jak zwykle 
najlepiej jest sekwencjonować następny krok według wyobraźni mając dany pierwszy. Można posłużyć się 
zwykłą permutacją i powycinać z niej te segmenty, które nie wnoszą ze sobą wiele nowego do utworu, tak  
aby utwór brzmiał trochę dynamiczniej i bardziej nieprzewidywalnie.

10.1.12. STRUKTURA FRAKTALNA

Inne określenie na taki rodzaj truktury to kurz Cantora lub dzida bojowa. Polega ona na dzieleniu odcinka 
utworu na części o określonych proporcjach i cechach konsonansu i dysonansu oraz na podziale tych części 
na kolejne części w takich samych proporcjach jak poprzednio. Iteracyjnie wykonywany podział prowadzi 
do  powstania  górzystych  struktur,  gdy  za  każdym  razem  gdy  podzielono  odcinek  transponuje  się 
podzielone segmenty o przypisaną każdemu wydzielonemu elementowi ilość tonów w obrembie tonacji.  
Czyli na przykład dzielimy długą nutę na trzy części i transponujemy tylko drugi element podziału o jeden 
ton  w  górę.  Następnie  każdy  podzielony  element  dzielimy tak  samo  jak  pierszą  nutę  na  trzy  części  i 
transponujemy drugi segment w każdym elemencie o jeden ton. Potem jeszcze raz każdy segment dzielimy 
znowu na elementy itd., aż do uzyskania zadowalającej gęstości zdażeń. Oprócz transpozycji przy każdym 
podzialne  można  wymnażać  głośność  lub  dowolny  parametr  automatyki  syntezatora  przypisany  do 
wydzielonego  elementu o  pewien  współczynnik  aby otrzymać  ich  rekurencyjny rozkład  wzdłuż  granej 
melodii. Najlepsze struktury tego typu generuje mój program DpaintI.exe.

Oto zestaw parametrów generujący strukturę fraktalną:

ile elementów w jednym podziale: 4
długości elementów:
6
4
2
4

długość odcinka do podziału: 10
bar: 4
beat: 4
ilość iteracji: 5
t
50
75
100
75

0
0
0
0

0
0
0
0

10.1.13. STRUKTURA MULTITIMBRALNA

Struktura  multitimbralna  polega  na  graniu  różnych  patternów  w  określonym  pożądku.  Może  być 
szczególnym przypadkiem fakturyzacji gdy kilka patternów tej struktury różni się tylko fakturyzacją. Kilka 
pierwszych patternów tworzy wzór, który rozwija się rekurencyjnie na całą strukturę. Np. wzór czterech 
grających po sobie patternów 0, 1, 0, 2 gra się najpierw po kolei za pierwsze zero z tej czwórki, następnie 
ustawia się za drugi pattern z tej czwórki (o wartości jeden) jeszcze raz całą czwórkę 0, 1, 0, 2 z niewielką 
modyfikacją tej czwórki patternów, ponieważ pattern 1 różni się od pierwszego tylko trochę. Modyfikacja  
polega na zastąpieniu patternów 0,1,0,2 patternami 3,4,3,5, czyli takim samym wzorem zwiększonym o 3, 
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czyli identyczną czwórką 0,1,0,2 zagraną innymi patternami, które są skopiowanymi patternami 0, 1, 0, 2 z 
niewielką modyfikacją. Potem gra się jeszcze raz pierwsze cztery patterny za pattern 0 na trzeciej pozycji  
czwórki,  który jest  taki sam jak pierwszy. Na końcu dostawia się  czwórkę jeszcze innych patternów za 
pattern 2, czyli 6, 7, 6, 8, który zawiera większą modyfikację podstawowej cwórki 0, 1, 0, 2. Uzyskuje się w 
wyniku tych  operacji  szesnaście  patternów o  następującym pożądku:  0102  3435 0102  6768.  Taką  grupę 
patternów rozwija się  jeszcze  raz według tej  samej zasady podstawiając  tą szesnastkę w miejsce każdej  
liczby z czwórki z niewielką modyfikacją za 1, większą modyfikacją za 2 i bez modyfikacji za 0. Uzyskuje się 
tak  64  patterny.  I  dalej,  do  woli  aż  długość  utworu  osiągnie  zaplanowaną  wartość.  Struktura  ta  jest 
równomiernym  rytmicznie  przypadkiem  struktury  fraktalnej.  Jako  ostatni  element  czwórki  patternów 
można za każdym razem wstawiać inny pattern. Można także na jedynkę dodawać niewielką różnicę a na  
dwójkę odejmować ścieżki. Można też na zero grać na maksa, na jedynkę trochę zredukować, powrócić do 
fula na drugie zero i znowu zredukować na dwa, lecz tym razem więcej niż na jeden, można wtedy na  
przykład  wyłączyć  stopę  albo  wogóle  werbel  i  stopę  zostawiając  hihaty,  zresztą  je  też  można  wtedy 
wyłączyć. W beat'ach ogółem żądzi zasada: 1210 – czyli, że w beatach w każdej czwórce podbijamy dwójkę 
do dysonansu i czwórkę redukujemy do konsonansu.

Przykładowa procedura generująca strukturę multitimbralną:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    int tab[4];
    int liczba=0;
    int lic=0;
    int a=0;
    int n=200;
    int digits=6;
    int s=5;
    int nmbr[digits];
    int w=0;
    int p=0;    
    int dd=0;
    int w1=0;
    int sum=0;
    int mul=0; 
    int sums=0;
    int max=0;
        
    cout << "Ilosc zagniezdzen: ";
    cin >> s;
        
    for (a=0;a<s;a++)
    {
     cout << "Liczba " << a << ": ";
     cin >> tab[a];
     if (max<tab[a])
     {
      max=tab[a];
     }
    };

    cout << "Do ilu liczyc: ";
    cin >> n;
        
    for (lic=0;lic<n;lic++)
    {
    liczba=lic;
    mul=1;
    sums=0;
    for (a=digits;a>-1;a--)
    {
        if (a!=0)
        {
         w=s;
         w1=max+1;
         for (p=0;p<a-1;p++)
         {
          w=w*s;
          w1=w1*(max+1);
         }
        } else {
          w=1;
          w1=1;
        }
        if (liczba>=w)
        {
         dd=liczba/w;
         liczba=liczba-(dd*w);
         nmbr[a]=dd;             
        } else {
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          nmbr[a]=0;
        }
        cout << tab[nmbr[a]] << " ";
        mul=mul*tab[nmbr[a]];
        sums=sums+(tab[nmbr[a]]*w1);
    }
     cout << " " << lic << "  " << mul;
     sum=sum+mul;
     cout << " " << sum << " " << sums << endl;
     }       
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}

10.1.14. STRUKTURA MULTITIMBRIALNA MNOŻONA

Struktura multitimbrialna może wystepować także w wersji  mnożonej.  Polega ona na tym że w każdej 
iteracji  i  w  każdym  segmencie  wartości  liczb  w  zagnieżdżonych  elementach  struktury  są  mnożone. 
Struktura wypada dobrze gdy istnieją elementy zerowe. Tworzy to struktury podobne do junglowych z 
powtażaniem elementu kilka razy.

10.1.15. STRUKTURY WIELOKROTNOŚCIOWE

Strukturę  wielokrotnościową  wysnuwa  się  z  rytmu  perkusyjnego.  Ustawia  się  rytm  stopy  i  werbla  na 
jednym  tonie,  następnie  skaluje  na  osobnych  ścieżkach  w  playliście  dwukrotnie,  trzykrotnie  itd.,  i 
komponuje się na tej podstawie utwór traktując nuty jako sygnały zmiany granych elementów utworu, czyli  
np.  fakturyzacji  lub podziału na zwrotki  i  refreny itp.  Struktura dobrze brzmi na ciekawszych rytmach 
perkusyjnych  jak  np.  rock  and  roll  lub  drum  and  bass,  break  beat  itp.,  gdyż  w  przypadku  rytmów 
równomiernych  jak  np.  techno  na  4x4  struktura  okazuje  się  szczególnym  przypadkiem  struktury 
multitimbralnej lub fraktalnej.

10.1.16. METODA ZMIANY JEDNEJ ŚCIEŻKI

Metoda ta polega na dowolnym zmienianiu fakturowania w utworze pod warunkiem, że zmienia się tylko  
jedna ścieżka na raz.

10.1.17. STRUKTURY USTAWIANE - WOLNE

Struktury ustawiane polegają na ustawianiu struktury utworu jak się chce. Panuje pełna dowolność, kształt 
utworu określa wyobraźnia. Można uzupełnić ogólną dowolność rodzajem zarysu szczytu napięć wzdłuż 
utworu i do niego dopasowywać dźwięki stworzone technikami z punktów w rozdziale 8 - BRZMIENIA, ze 
strony  182.  Można  także  w  te  struktury  wstawić  sposoby  sekwencjonowania  tych  brzmień  opisane  w 
rozdziale 4 - SEKWENCJONOWANIE, na stronie 106.

- 227 -



10.1.18. STRUKTURA CODWÓJKOWA

Dzieli się obszar przeznaczony do sekwencjonowania na pewną ilość cichych stref a następnie wypełnia się 
co drugą dźwiękiem. Następnie pozostałe ciche strefy między udeżeniami dźwięku sekwencjonowanego 
poprzednio wypałnia się dźwiękami, co drugą itd.

10.1.19. STRUKTURA Z NEGACJĄ

Innym  przykładem  struktury  jest  struktura  z  negacją  na  wartościach  jej  elementów.  Elementy  tworzą 
strukturę w sposób jak opisany w dziale STRUKTURA MULTITIMBRALNA na stronie 225. Z tą różnicą, że 
wartości  pozycji  tej  struktury są zanegowane (jedynki na zera a zera na jedynki)  gdy kopiowane są by 
odwzorować pattern o wartości jedynki z podstawowej czwórki, zamiast leżeć na nowych ścieżkach lub 
zawierać elementy nowych patternów. Struktura nie wydaje się harmoniczna na pierwszy rzut oka, lecz 
słuchając tej sekwencji daje się odczuć przewidywalna tendencja. Pierwsze elementy mają takie same zadane 
wartości i tworzą tendencję złamaną kolejnym, innym co do rodzaju elementem. Następnie to ustawienie 
powtarza się tyle razy ile razy powtarzał się pierwszy zasekwencjonowany kilkakrotnie element struktury. 
Potem zamiast tego elementu,  który był  inny w sekwencji  pierwotnej  powtarza się  podobnie sekwencję 
pierwotną,  lecz  z  negacją  wartości  elementów całej  czwórki  –  patterny zero  zamiast  patternów jeden i  
patterny  jeden  zamiast  patternów  zero.  Czyli  zamiast  innego  elementu  gra  się  element  podstawowy  i 
zamiast podstawowego inny. W podobny sposób negowana jest każda grupa elementów w każdej iteracji 
struktury. W kolejnej iteracji ustawia się tą całą grupę za każdy zerowy element pierwotnej struktury i tą  
grupę zanegowaną – jednyki na zera i zera na jednyki, za każdy inny element pierwotnej struktury-czwórki. 
Strukturę  z  negacją  dla  czwórki  patternów  0,  0,  0,  1  widać  na  rysunku  Illustration  36:  Struktura
multitimbrialna z negacją, na stronie 37.

10.1.20. STRUKTURA KLONOWANA

Strukturę  klonowaną  otrzymuje  się  z  jednego  patternu.  Idealna  do  bembnów.  Po  ustawieniu  jednego 
patternu z perkusją klonuje się go i modyfikuje pattern do którego przeszedł komputer. Następnie cofa się  
kolejkę patternów i klonuje pierwszy pattern w kolejce,  modyfikuje ten do którego przeszedł komputer, 
przechodzi się o jeden pattern dalej, klonuje się go, modyfikuje klon i przechodzi o jeden pattern na liście, 
klonuje i tak dalej aż do wyczerpania kolejki patternów, wtedy wraca się do początku i postępuje tak samo  
jeszcze  raz  dalej.  Ten  sposób postępowania  przypomina generowanie  animacji.  Aby technika ta  wyszła 
najlepiej należy sekwencjonować najpierw najmniejsze zmiany dla całej kolejki gdy jest krótka a potem im 
dłuższa  kolejka  tym  większe  wnosić  zmiany.  Można  też  zrobić  odwrotnie  i  najpierw  prowadzić  duże 
zmiany a potem mniejsze, ważne aby tendencja złożoności zmiany była stopniowana.

1
9
5
10
3
11
6
12
2
13
7
14
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4
15
8

Struktura klonowana oznacza budowanie utworu wstawiajac kazdy nowy element miedzy co drugi z juz 
istniejących utawionych w poprzednich przejściach przez utwór od poczatku.

10.1.21. BUILD-UP Z REDUKCJĄ

W build-up'ie z redukcją chodzi o to, że ścieżki  są dodawane co segment tworząc build-up a co cztery  
segmenty wszystkie zbudowane ścieżki znikają pozostawiając same bembny i bas i build-up zaczyna się od 
nowa. Jedna sćieżka oprócz basu i bembnów może także pozostać po redukcji,  dobrze jeśli  przy każdej 
redukcji jest to inna ścieżka. W drodze wyjątku bembny i bas albo bembny albo bas mogą zniknąć przy  
którejś redukcji a pozostać może jedna ścieżka inna niż bembny albo bas. Proponuje się to wyjście na końcu 
czwórek redukcji,  czyli na czwartą redukcję. Nastąpić może potem następna seria czterech build-upów i 
redukcji.  Przy redukcji  może zamiast  pozostawania jednej  scieżki po redukcji  pojawić się  nowa ścieżka. 
Redukcja może być poprzedzona pauzą. Bembny i bas mogą kontynuować po redukcji.

10.1.22. BUILD-UP Z WARIACJĄ

Przykładem  build-up'u  choć  bez  wariacju  jest  Bolero  Ravela.  Build-up  polega  na  nawarstwiającym 
fakturowaniu  do  punktu  kulminacyjnego  w  którym  następuje  wariacja  a  większość  elementów 
nawarstwionej struktury milknie. Następnie powraca ostatni element przed  kulminacją struktury razem z 
wariacją tylko tych elementów które pojawiły się w niej jako nowe, a nie występowały przed momentem 
kulminacyjnym. Dalej struktura może wygasać przez dekonstrukcję elementów. Zazwyczaj wariacja milknie 
jako pierwsza kilka taktów po rozpoczęciu gry na nowo po przerwie. Jako następne wyłączane są pozostałe 
elementy struktury jednak zazwyczaj w innej kolejności niż były dodawane w build-up'ie. Jeżeli po build-
up'ie następuje utwór w typie hitu dobrze jest nie wygaszać buildupu. Seria buildupów napięcia jasności  
może byc przykładem dobrego rozwiązania kompozycji albumu lub utworu.

Ścieżki w build-up'ie to:
– solówka
– wariacja jazzowa
– pad
– riffy
– bas
– perkusja (kilka warstw)
– efekty

Stworzenie gradientu napięcia w muzyce można zrealizować przez sortowanie już istniejących elementów 
według kryterium napięcia, albo przez tworzenie elementów o zadanym napięciu tak aby wzdłuż utworu 
napięcie było stopniowane.
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10.1.23. HISTORIA

Struktura utworu może być symbolicznym przełożeniem historii życia na dźwiękową opowieść. Przydatna 
tu może się okazać mądrość życiowa, czyli studium dramatycznej (skojarzeniowo dysonansowej) życiowej 
kolei rzeczy, czyli nieodłącznych konsekwencji podjętych w życiu decyzji, które pojawiają się zazwyczaj na 
drodze człowieka przedzierającego się przez życie. Dramatyczne losy ludzi mają często swój precedens w 
życiorysie  innych  żyjących  współcześnie  lub  poprzednio  i  będą  się  powtarzać  w  przyszłości.  Można 
zauważyć, że historie te stanowią za każdym razem podobną strukturę zdażeń i ułożyć ich postać ogólną.  
Nie koniecznie muszą być to historie złe, wszak dramat dzieli się na tragedię i komedię. W obu przypadkach 
są  to  jednak  losy  pełne  zwrotów  akcji,  które  warunkują  powstanie  komedii  i  tragedii.  Zwroty  akcji  
identycznie jak przejście od tego czego się spodziewamy do tego co otrzymujemy jest dysonasnowe jako 
gwałtowna zmiana i może być ponadto konsonansowe lub dysonansowe jako napięcie gratyfikacji czyli jak 
się  ma to  co otrzymujemy na tle  tego czego się  spodziewaliśmy.  Skoki  wartości  tych napięć  mogą być 
odwzorowane w strukturze utworu nawet z zachowaniem proporcji czasu trwania – długość albumu jako 
długość  życia.  Głównie  jednak chodzi  o  to  by  zilustrować dźwiękami konsonansowe lub  dysonansowe 
skojarzenia  z  życiem  w  każdym  elemencie  struktury  między  zwrotami  akcji  opowiadanej  historii  oraz 
skojarzenia wywołane dźwiękiem symbolizujące także zwroty akcji, czyli tragiczne lub radosne przełomy w 
życiu  wraz z  okresami  między przełomami.  Całość  tych przewrotów przepisanych na dźwięki  stanowi 
historię  opowiadaną  w  języku  muzyki.  Utwory  takie  pełnić  mogą  rolę  ostrzeżenia,  przestrogi  przed 
następstwem tragicznych wypadków i zapobiec złu, lub przyjaźnie wyprzedzać miłe zdażenia gdy i tak 
wiemy co dobrego nas czeka w zaplanowanej przyszłości. Może niestety także zepsuć niespodziankę, gdy 
nie wiemy do czego zmieżają wydażenia naszego życia, a mamy przeżyć coś miłego nieprzygotowani, o ile  
pragniemy w kolei losu niespodzianek. Historie takie mogą także skłamać obiecując złote góry po pasażu 
trudów lub straszyć nieszczęściem czychającym jako konsekwencja miłych wydażen. Identycznie jak filmy i 
książki, ogółem – historie. Jako uniwersalne i niewyczerpalne źródła struktur historii może służyć historia 
literatury:

– czasy starożytne
– średniowiecze
– renesans
– barok
– odrodzenie
– romantyzm
– pozytywizm
– modernizm
– dwudziestolecie międzywojenne
– postmodernizm

Ten ciąg epok można zinstrumentalizować wielokrotnie za kazdym razem inaczej wzdłuż całego albumu. 
Stanowi on strukture.
Żródłem  historii  przydatnej  do  stworzenia  struktury  utworu  może  być  także  historia  miejsc,  państw, 
konfliktów. Historie opowiadane przez książki. Ogólne ramy życia i dojrzewania człowieka:

– dzieciństwo
– młodzieństwo
– wiek dojrzały
– starość

Strukturą historii może być sekwencjonowanie elementów struktury w formie następstwa przyczynowo-
skutkowego – abcdef.

Struktura utworu w typie historii może być też dana przedmiotami szkolnymi występującymi czasie ciągu 
edukacji.
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10.1.24. ITERACYJNE BUDOWANIE HISTORII

By zbudować historię można się posłużyć mechanizmem iteracji. Na początku zadajemy sobie dwa punkty. 
Stan początkowy i końcowy. W pierwszej iteracji wstawiamy między te punkty zdażenie które powoduje 
stan punktu końcowego ze stanu początkowego. W następnych iteracjach wstawiamy kolejne zdażenia lub 
stany  między  zdażenia  i  stany  ustawione  w  poprzednich  iteracjach.  Dochodzimy  tak  do  logicznie 
uzasadnionego  połączenia  kilku  oderwanych  od  siebie  i  bardzo  odległych  stanów.  Alternatywnym 
budowaniem historii  jest  snucie  jej  od  początku  do  końca  zdażenie  po  zdażeniu.  Takie  konstruowanie 
historii jest jak dryfowanie i nie bardzo możemy zaplanować punkty przez które historia będzie przebiegać. 
To  wada  tej  metody.  Konstrukcja  iteracyjna  jest  dużo  bardziej  dramatyczna  i  dynamiczna.  Umożliwia 
zaplanowanie stanów przez które przebiega historia i nie narusza ciągu przyczynowo skutkowego historii.  
Podobne postępowanie umożliwia rysowanie płynnych animacji.  Takie postępowanie może posłużyć do 
budowy utworu gdy pomiędzy trzy istniejące sceny wstawia się  sceny pośrednie w kontekście estetyki, 
logiki, przyczyny i skutku, napięcia, itp. Możliwe w tej strukturze jest modyfikowanie dynamiki progresji 
przez  wstawianie  pośrednich  zdażeń  w  trzeciej  lub  pierwszej  ćwiartce  odległości  miedzy  scenami  aby 
uzyskać odpowiednio opóźnione lub przyspieszone zdażenia. 

10.1.25. STRUKTURA MIESZANA

Struktura mieszana polega na łączeniu wyżej wymienionych metod przy tworzeniu jednej struktury w taki 
sposób że struktura znajduje się w elemencie struktury nadżędnej.
Inny sposób łączenia struktur polega na tym, że dwie struktury grają równolegle a każda operuje ścieżkami 
innego rodzaju, np. multitimbrialna operuje perkusją a łańcuchowa riffami i wolna ambientem.
Jeszcze inaczej struktury można połączyć szeregowo, czyli różne struktury w róznych partiach utworu.
Można też struktury łączyć naprzemiennie, czyli na przykład multitimbrialna 0, 1, 0, 2 z 3, 3, 3, 4 dająca w 
efekcie 0, 3, 1, 3, 0, 3, 2, 4.

10.1.26. STRUKTURA OSCYLACYJNA

Struktura oscylacyjna polega na ciągłym powtarzaniu czterech etapów w dziedzinie napięcia muzycznego. 
Przypomina pracę tłoka silnika czterosuwowego. Te etapy to:

– stabilny konsonans
– konsonans przechodzący w dysonans
– stabilny dysonans
– dysonans przechodzący w konsonans

W obrembie każdego etapu można iteracyjnie wydzielić identyczne cztery etapy dla innego rodzaju napięć 
muzycznych,  czyli  podobnie  jak  w  strukturze  fraktalnej  przypisać  każdemu  rodzajowi  napięcia 
występującemu w utworze cykl tych czterech zmian z różną długością okresu, tak aby podczas gdy jedno 
napięcie kończy cykl inne napięcię dopiero przechodziło na następny etap. W podobny sposób strukturę 
oscylacyjną można umiejscowić wewnątrz każdej z wyżej wymienionych struktur. Dobrze brzmią również 
modyfikacje  kolejności  tych  czterech  faz.  Czyli  na  przykład  konsonans,  narastanie,  opadanie  i  nagły 
dysonans itp.
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10.1.27. STRUKTURA ŁAŃCUCHOWA

Strukturę łańcuchową sekwencjonuje się łącząc dwa oczka łańcucha trzecim. W łączonych oczkach łańcucha 
zostaje  miejsce  na dołączenie innych oczek.  We wnętrzu każdego oczka miesczą się  dwie części  dwóch 
innych oczek. Czyli:

– segment 1
– nic
– segment 2
– segment 1
– segment 3
– segment 2
– segment 4
– segment 3
– segment 5
– segment 4
– segment 6
– segment 5
– segment 7
– segment 6
– itd...

Struktura ta tworzy dysonansową sukcesję scen-segmentów. Każda ze scen pojawia się w dysonansowym, 
trzecim miejscu rytmiki patternu. Przykład zasugerowany nazwami utworów na płycie Hypnotic Drum and 
Bass. Strukture łańcuchową można zapętlić wplatając zamiast np. piątego segmentu grającego pierwszy raz 
jeszcze raz element „nic”, potem powtarzając czwarty drugi raz i zamiast szóstego pierwszy raz grać już 
utwór od nowa. Strukturę łańcuchową dobrze jest połączyć z zasadą niepowtarzalności w miejscach, które 
grane są  kolejny raz.  Dokładniej  o  tej  zasadzie  jest  napisane w rozdziale  10.1.1,  pod tytułem  ZASADA
NIEPOWTARZALNOŚCI, na stronie 222. Każde oczko struktury łańcuchowej można wypełniać patternami 
bądź  fakturyzacją  jednego  patternu.  Wtedy  do  każdego  danego  oczka  przypisana  jest  konfiguracja 
włączonych  ścieżek.  Każde  oczko  moża  składać  się  także  z  dwóch  elementów  granych  po  kolei  za 
pierwszym razem i w odwróconej kolejności za drugim razem. Łańcuch można także wygenerować w trybie 
pięciu elementów, czyli wplatając we wnętrze każdego oczka łańcucha element powtórzony, element który 
się powtórzy i element, który występuje jednorazowo między te dwa. Jednorazowo występujący element 
także może tworzyć struktórę łańcuchową w obrembie elementów takich jak ten. Następuje to wtedy:

– segment 1
– nic
– element unikatowy 1
– segment 2
– segment 1
– element unikatowy nic
– segment 3
– segment 2
– element unikatowy unikatowy 1
– segment 4
– segment 3
– element unikatowy 2
– segment 5
– segment 4
– element unikatowy 1
– segment 6
– segment 5
– element unikatowy 3

- 232 -



– segment 7
– segment 6
– element unikatowy unikatowy 2
– segment 8
– segment 7
– element unikatowyunikatowy unikatowy 
– segment 9
– segment 8
– element unikatowy unikatowy 3
– segment 10
– segment 9
– element unikatowy 3
– segment 11
– segment 10
– itd...

Oprócz tych wariantów w strukturze łańcuchowej można przyjąć zasadę, że bembny zmieniają się według 
osobnego łańcucha, o grubości segmentu oczka dwa razy, lub cztery razy większej niż grubość segmentu 
zawierającego pozostałe elementy utworu. Prościej, gdy segment łańcucha zawiera elementy utworu oprócz 
bembnów  to  zawiera  on  cztery  patterny.  Grubszy  łańcuch  zawierający  bembny  ma  wtedy  elementy 
zawierające po np. osiem albo szesnaście patternów. Dobrze wypada łańcuch grający zagrywki środka jak 
riffy,  akordy,  itd  z  jednoczesnym  graniem  bembnów  według  struktury  multitimbrialnej  lub 
wielokrotnościowej albo innej powtarzającej się co cztery. Gdy oczka łańcucha mają ten sam układ akordów 
można  stworzyć  większą  liczbę  oczek  permutując  ścieżki  oczek  tworząc  nowe z  innymi  kombinacjami 
ścieżek występujących w innych oczkach w każdym nowo utworzonym oczku. Dwa oczka łańcucha które 
określają położenie riffów można ułożyć na ósemce patternów od drugiego do siódmego oczka. Tworzy to 
ciekawią  grę  riffów:  x1x21x2x.  Oczka  łańcucha  kolejnoscia  wystapienia  i  rodzajami  mogą  też  ukladac 
strukture fraktalna 010, np.: 1x211231433413211251... 

10.1.28. STRUKTURA MACIEZY

Struktura macieży jest odmianą struktury fakturowanej. Strukturę macieży generuje się za pomocą tablicy 
np. o wymiarze 4x4. Lewy górny element jest kopiowany w dół z dodaniem ścieżki lub modyfikacją trzy 
razy do końca kolumny. Po dotarciu do końca kolumny element w lewym górnym rogu jest kopiowany w 
prawo z odjęciem ścieżki lub modyfikacją następnie znów trzy razy w dół kolumny z dodaniem ścieżki lub  
modyfikacją,  po czym znowu kopiuje się początek tej kolumny na element bezpośrednio na prawo, itd. 
Można taka macież rozwijać także w trzech lub więcej wymiarach.

10.1.29. STRUKTURA Z DEKONSTRUKCJĄ

Innym przykładem struktury jest struktura z dekonstrukcją. Dekonstrukcja polega na odejmowaniu bardziej  
dysonansowych ścieżek z kolejnych segmentów co pattern, dwa lub cztery, tak aby całość robiła się coraz 
bardziej spokojna do momentu rozpoczęcia następnego segmentu, który udeża całym spektrum wszystkich 
ścieżek od nowa z dużym napięciem. Dekonstrukcja omija bembny i bas, które jej nie podlegają a obejmuje  
inne ścieżki. Bembny i bas mogą zrobić krótką przerwę lub wypełnbienie tuż przed zagraniem nowej fali 
wszystkich ścieżek, które wchodzą po zakończeniu dekonstrukcji.
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10.1.30. STRUKTURA „NOT RANDOM NOR REGULAR”

Oto algorytm budowania struktury „Not Random Nor Regular”. Dla pewnych jej parametrów uzyskuje się 
strukturę iteracyjną a dla innych losową.

1. ustawia się kilka takich samych elementów
2. między co t-ty z ustawionych wstawia się m elementów k-tego rzędu
3. co z wstawianych elementów jeden jest prawdziwy
4. wraca się do punktu 2 zwiększając rząd k
5. gdy  ilość  ustawionych  elementów  jest  zadowalająca  przepisuje  się  strukturę  zachowujący  tylko 

elementy prawdziwe

Ad. 1.
A B C D E

Ad. 2.
A a b B c d C e f D g h

Ad. 3.
A a b B c d C e f D g h 

Ad. 2, 3.
A 1 2 a 3 4 b 5 6 B 7 8 c 9 10 d 11 12 C 13 14 e 15 16 f 17 18 D 19 20 g 21 22 h 23 24
Ad. 5.
A 1 a 3 5 7 c 9 11 C 13 e 15 17 19 g 21 23

10.1.31. STRUKTURA Z ODLICZANIEM

W strukturze z odliczaniem segmenty z beatem grają najpierw cztery razy. Potem następuje konsonansowy 
segment bez bembnów a po nim znowu segmenty perkusyjne grające z kolei trzy razy. Potem ponownie 
cichy segment i za nim dwa segmenty perkusyjne, cichy segment i jeszcze na jeden segment bembny.

10.1.32. STRUKTURA BIPOLARNA – MOTLEY - DIN

Struktura  naprzemienna,  w  kratkę.  Składają  się  na  nią  segmenty  konsonansowe  równej  długości 
rozseparowane  segmentami  z  beatem  takiej  samej  długości  jak  segmenty  ciche.  Dobrze  taką  strukture 
wspiera unikatowość cichych fragmentów, czyli  to że każdy z nich wnosi  coś innego,  ścieżkę która jest 
potem  grana  z  beatem.  Beat  może  być  we  wszystkich  segmentach  taki  sam  różniący  się  blachami  i 
przeszkadzajkami może mieć niewiele zmodyfikowany rytm z segmentu na segment, powinien zawierać te 
same instrumenty w każdym wejściu, do niektórych wejść można dodać nowe. Struktura jest współcześnie 
(2015) modna i często eksploatowana w utworach Pop i Dance. Czyli  ogólnie stanowi ona dwa główne 
elementy – beat i chill grające naprzemian – spokojnie i dziko. W skład każedego z tych dwóch elementów 
wchodzi  też  element  grający  spokojnie  i  drugi  grający  dziko.  Np.  w spokojnym fragment  z  wokalem i 
fragment z instrumentem a w beacie bembny i segment z dodanymi hihatami lub przeszkadzajkami. W 
każdy z  tych drobiniejszych elementów wchodzą kolejne  dwa – dziki  i  spokojny,  np.  z  riffem i  bez w 
segmentach z beatem i bez blach z arpegiami  i padem w elementach z beatem i blachami a w spokojnych 
elementach może to być chórek i smyczki z wokalem i crashem i bez crasha w elemencie bez wokalu. Taka 
struktura  jest  jednak wulgarana w przestarzałym znaczeniu  tyego  słowa.  etymologia  słowa wulgarne - 
vulgaris - zwykle ordynarne - ordinary
z drugiej strony gay - pstrokate - motley - hoi polloi
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sztuka jako balans pomiędzy tymi pojęciami - harmonia czyli zestawienie prostych funkcji matematycznych 
podstawionych
do muzycznych wielkości i parametrów albo pojęć
zwykłe tak samo złe jak wulgarne bo to to samo słowo pstrokate też złe
Wpada w tą strukturę wszystko co 2tone i ska.

10.1.33. STRUKTURA LAFFIKA – 16tka

Dawno  temu,  gdy  miałem  16-17  lat  klepałem  dużo  modulasów  we  Pro  Trackerze  i  DIGI  Boosterze. 
Ustawiając dużo modułów wreszcie ok. 18-go roku życia wykrystalizował się sposób uniwersalny, ogólny, 
według którego ustawione są moduły takie jak: „Shosto aboleho lofak”, „Nasz Świat” lub „An Cavern”. 
Ogółem składa się z czterech czwórek, ogółem szesnastki. Pierwsze cztery czwórki to podjazdy, wstępy i  
rozpoczęcia bez beatu. W ostatniej czwórce tej czwórki pojawia się wypełnienie, ogółem transformacja do 
drugiej  czwórki  czwórek,  w której  jest  beat.  Pierwsza czwórka czwórek ma rozkłąd dzikości  0,  0,  0,  1.  
Jedynka na rozpoczęcia i transformacje do drugiej czwórki czwórek. W drugiej czwórce czwórek następuje 
beat który ma układ dzikości 0, 1, 0, 2. W zerze beat w jedynce jeszcze więcej beatu, w dwójce beat dograny z 
częścią  instrumentów  wyłączonych  by  przygotować  słuchacza  do  trzeciej  czwórki  segmentów.  Rozkład 
dzikości trzeciej czwórki segmentów jest 1, 0, 0, 1. Pierwsza jedynka na wybrzmiewanie efektów po beacie a 
druga jedynka na podjazd nowego beatu. Trzecią czwórke segmentów wypełniają jakieś ciekawe pady, coś 
co przykłuwa uwagę słuchacza. Może to być jakaś ciekawa zagrywka. Potem następuje czwarta czwórka 
segmentów z beatem o rozkładzie 0,  0,  0,  0 lub 0, 1,  0,  2 lub ogólnie cztery segmenty beatu z różnymi  
wariacjami na zakończenie. Można tą czwórkę skrócić. Daje się zauważyć niezamieżone podobieństwo do 
struktury wartkiej akcji, lub struktury kawału – gadka, działanie, analiza, pogrom - 10.1.59 - CZTERY FAZY
WARTKIEJ AKCJI, strona 253. Trzecią czwórkę segmentów można skrócić do jednego lub dwóch, pierwszą 
czwórkę  można  rozszeżyć  do  sześciu,  kosztem  drugiej  czwórki  skróconej  do  dwóch  w  takim 
przypadku.Można też alternatywnie drugą czwórkę rozszerzyć do sześciu, skrócić trzecią do dwóch a po 
czwartej  czwórce  dodać  jeszce  jedną  czwórkę  na  zredukowanie  tempa  akcji  czwartej  czwórki  –  outro.  
Buildup z pierwszej czwórki kontynuuje w drugiej czwórce z beatem i wyłącza się na trzecią czwórkę, może  
pojawić się w czwartej. Dobrze jeśli w drugiej ćwiartce pierwszej czwórki i w pierwszej ćwiartce drugiej 
czwórki pojawia się melodia. Ciąg struktury kawału można też grać od końca.
Ogółem 16tka to teracyjna czworka zagniezdzana i z nakladanymi powiekszeniami czworki na czworke.

10.1.34. STRUKTURA 6-2

Przykładem struktury 6-2 jest „Molotov Bitch” The Prodigy. Strukturę tworzy sześć segmentów z beatem, 
po  których  następują  dwa  segmenty  bez  beatu  dopełniające  ilość  segmentów  do  ośmiu.  Ciąg  tych 
segmentów powtarza się  kilka razy i  nie powoduje znudzenia.  Dobrze kiedy każda ósemka segmentów 
wnosi  coś  nowego.  Po  czterech  sewgmentach  z  sześciu  może  nastąpić  wypełnienie.  Segmenty  można 
poprzedzić dwoma bez beatu.

10.1.35. STRUKTURA LINIOWA

Strukturę linową tworzy kolejka rozmaitych scen.
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10.1.36. STRUKTURA „GUESSING GAME”

Struktura  w  której  układa  się  nowy  segment  kontynuujący  na  podstawie  końcówki  poprzedniego,  ala 
obrazów Dalego z serii „Consequences”.

10.1.37. STRUKTURA UCIECZKI

o ciagu scen decyduje to o czym się marzy na końcu poprzedzającej sceny w jej okolicznościach - lączniki to 
przedostanie się  między scenami.  Znajdujemy się w scenie początkowej i  chcemy być w innym miejscu 
sekwencjonujemy więc scenę przedostania się i scenę upragnionego miejsca docelowego, w którym mażymy 
po chwili by znalkeźć się w innym miejscu, sekwencjonujemy więc ponownie scenę przedostania się i scenę  
docelową i tak w kółko.

10.1.38. STRUKTURA TYPÓW SONOGRAFICZYCH

Na sonogramie można wyróżnić następujące typy kształtów:
– punkty
– linie poziome
– linie pionowe
– szumy

Tworzą one następujące kombinacje:
1. cisza -> 2+,4+,5+
2. punkty -> 6+,7+,8+,1-0

– szkalne blaszki na sznurkach
– krótkie piknięcia elektronicznego zegarka

3. poziome (funkcje czasu) -> 6+,9+,10+,1-0
– B4 bez perkusji,
– cymbałki n^2,
– saksofon,
– FM8-Tronflute
– 3xOsc Sinus
– brass
– bas – 4FrontBass

4. pionowe -> 7+,9+,11+,1-0
– short hihat
– obcinacz do paznokci
– Impuls Diraca
– Licznik Geigera
– syntetyczne boxy

5. formanty -> 8+,10+,11+,1-0
przy formantach najlepiej wybierać takie, które brzmią i wyglądają tak samo w głośnikach jak i na  
sonogramie. np. symboliczny rysunek ptaszka (w locie, zwierzęcia, nie uciętego) umiejscowiony na 
takich częstotliwościach i tak narysowany, aby brzmiał jak ćwierkanie ptaka, lub bardziej basowe, 
niekształtne formanty w kształcie pełzających dzikich bestii, które brzmią jak burczące basem glizdy 
narysowane na sonogramie.
– NI Reaktor – Grain Cloud
– Morphoder – Noise
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– Sakura - random presets
6. punkty + poziome -> 2-,3-,12+,14+

– Ride
– Sampel tależa kuchennego
– NI Elektrik Piano

7. punkty + pionowe -> 2-,3-,12+,15+
– Boxy

8. punkty + formanty -> 2-,5-,14+,15+
– szkalne blaszki na sznurkach

9. poziome + pionowe -> 3-,4-,12+,13+
– Stopy
– Bongosy
– Pianina akustyczne i elektryczne - 4FrontPiano, 4FrontEPiono,ElektrikPiano,
– gitara akustyczna
– 4Front – Rhode
– gitara akustyczna

10. poziome + formanty -> 3-,5-,13+,14+
– pady
– gitara elektryczna

11. pionowe + formanty -> 4-,5-,13+,15+
– Krótkie hihaty

12. punkty + poziome + pionowe -> 6-,9-,7-,16+
– NI Elektrik Piano

13. poziome + pionowe + formanty -> 9-,10-,11-,16+
– Crashe
– Hihaty
– Werble
– hihaty z wyraźnym atakiem

14. punkty + poziome + formanty -> 6-,10-,8-,16+
15. punkty + pionowe + formanty -> 7-,11-,8-,16+
16. punkty + poziome + pionowe + formanty -> 15-,14-,13-,12-

– Fruity – BeepMap

10.1.39. STRUKTURA SEGMENTOWA

1. tworzenie losowych dzwiekow w syntezatorach i sekwencjonowanie w slicex
2. sekwencjonowanie  dzwiekow  w  jednym  segmencie  dopóki  losuja  sie  dzwieki  nie  podobne  do 

zadnego z juz zasekwencjonowanych
3. gdy wylosuje sie dzwiek podobny do ktoregos z zasekwencjonowanych zaczynamy nim budowac 

nowy segment.
4. daje to ciaglosc podobienstwa sciezek przez utwor
5. nowy segment rozpoczynamy od nowa takze gdy sekwencjonowany segment zapelni sie sciezkami 

(np. 10)
6. co trzy dobudowane sciezki powielamy segment i dobudowujemy w klonie dalej a traktujemy te 

segmenty jako jeden segment w punkcie 2
7. powrot do 1
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10.1.40. STRUKTURA REMIKSU

W strukturze remiksu to co wyszło w utworze najlepiej gra się na poczatku, dalej w remiksie gra to co  
prawie zajebiste, dobre itd. na koncu slabsze zeczy.

10.1.41. PASAŻ

Pasaż jest typem utworu na wstęp albumu, który zawiera głównie pasaże w zmieniających się akordach z 
ewentualnym  dodaniem  beatu.  Oprócz  pasaży  i  beatu  do  pasażu  można  wstawić  efekty  środka,  czyli 
ambient.

10.1.42. WAŻENIE NAPIĘCIA

Ważenie napięcia oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia struktury o danym napięciu z przyjętą zasadą 
że wystąpienie zdażeń jest tym bardziej prawdopodobne im bardziej konsonansowe jest napięcie.

10.1.43. GRUPY SONOGRAFICZNE

Dźwięk można zaklasyfikować do grup różnie wyglądających na sonogramie, mających co za tym idzie 
różne cechy brzmieniowe i rozwijanie ich następstwa w czasowym wymiarze utworu. Grupy są następujące:

podstawowe:
– cisza
– punkty – bardzo małe granulki, bardzo krótkie oscylacje sinusoidalne
– poziome – alikwoty instrumentów melodycznych
– pionowe – dźwięki o charakterze impulsów szpilkowych, czyli ogółem nieszumiące perkusyjne

kombinowane:
– punkty + poziome
– punkty + pionowe
– poziome + pionowe
– poziome + pionowe + punkty

Po zaklasyfikowaniu patternu do wybranej grupy tworzy się jego następnika lub poprzednika zmieniając 
jeden  element  z  grupy,  np.  pattern  zaklasyfikowany  jako  linie  pionowe  i  szumy  może  mieć  swojego 
następnika  z  grupy  linie  pionowe,  szumy i  punkty  lub  z  grupy  szumy itd.  Można  także  każdą  grupę 
traktować  jako osobną  wartość  napięcia  muzycznego  i  tworzyć  w ich  wymiarze  struktury wymienione 
wyżej podobnie jak z napięciem każdego z dysonansu i konsonansu wymienionego w dziale percepcja.

10.1.44. SEKWENCJONOWANIE KSZTAŁTEK

Kształtki są ogólnie formantem nakładanym na wyekualizowany liniowo dźwięk. Mogą one stanowić lekkie 
odkształcenia jak i zupełnie bramkować dźwięk w dziedzinie częstotliwości dzieląc go na obszary słyszalne i 
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niesłyszalne.  Kształtki  lekkie  i  całkowite  można  sekwencjonować  w  celu  uzyskania  kontrastu  zmiany 
obszarów słyszalności. Przyzwyczajają one słuch do bodźca w określonym zakresie i w momencie zmiany 
podrażniają udeżeniem w zakresie w którym była do tej pory cisza. Tworzą tym zachowaniem dysonans i 
uczą rozróżniania zakresów na słuch. Sekwencjonowanie kształtek zupełnych jest sposobem na stworzenie 
struktury  podobnie  jak  w  przypadku  struktury  kształtów  sonograficznych  lub  struktury  napięć 
muzycznych. Wyróżniamy następujące kombinacje kształtek:

– subbasu, basu, środka i góry
– basu, środka i góry
– środka i góry
– góry
– środka
– basu

Inne kombinacje kształtek też są oczywiście dopuszczalne, lecz żadziej spotykane, choćby kształtka basu i 
środka.  Kształtki  mogą  mieć  zaznaczone  dolne  granice  odcięcia  peakiem  a  granice  tak  dobrane  aby 
pokrywały  się  z  wybranymi  alikwotami  instrumentów,  na  które  są  nakładane.  Kształtki  mogą  być 
zaznaczone tylko podbitym obszarem sampla wyekualizowanego do poziomu i zajmującego całe spektrum.

10.1.45. CIEKAWY PRZYKŁAD PODZIAŁU SPEKTRUM

Ciekawym przykładem podziału utworu na zakresy spektrum możne być podział:
– 0-200Hz – subbas i bas - krótkie urywane dźwięki
– 200 - 1kHz albo 200 - 2kHz - harmoniczne brzmienia ciągłe
– 1 - 3kHz albo 2k - 5kHz - pusto ze sporadycznymi efektami w pogłosie
– 3k - 20kHz albo 5k - 20kHz - długo wybrzmiewające blachy
– werbel brzmi ponad podziałem na pasma – 200 – 20kHz - full spectrum

albo:
– 0-100 Hz – subbas - pojedyncze nuty
– 0,17-2kHz – środek - akordy i nuty solo 
– 2-20kHz – góra - szumy 

Przyjmuje się zasadę, że nie stosuje się żadnych szumów w środkowym paśmie, nawet na werbel nakłada 
się w tym zakresie convolver aby dodać trochę alikwotowego brzmienia. Postępuje się tak ze względu na 
duży  dysonans  szumu  w  środkowej  części  pasma  i  konsonans  szumu  poza  nią,  oraz  ze  względu  na 
zwiększoną czułość słuchu w tym zakresie.  Ze względu na ów dobrze jest  jeszcze stosować tyldoidalną 
ekualizację - EKUALIZACJA TYLDOIDALNA - CEPSTRALNA, rozdział 6.6.31, strona 152.

10.1.46. ELEMENTY DOBREGO ALBUMU

W skład dobrego albumu wchodzi pięć elementów:
– ambient - 10.1.52 - strona 246 - przykład: Laffik – Up The Ladder Back To Heaven
– impro - 10.1.51 - strona 246 - przykład: Laffik – Drunk Mosquito's Story
– chill - 10.1.50 - strona 245 - przykład: Laffik – Lone midnight Jazz I/II
– buildup - 10.1.22 - strona 229 - przykład: Laffik – This Is Who We Are (Last movement)
– hit - 10.1.47 - strona 240 - przykład: Laffik – Autumn on Ham
– beat - 10.1.48 - strona 241 - przykład: Laffik – Borrow The Razor

Kilka spośród tych elementów powtarza się  kilka  razy w ciągu albumu,  np.  kolejno  w trakcie  trwania  
albumu ułożone są:
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– ambient
– buildup
– hit
– chill
– hit
– impro
– chill
– hit
– ambient

Układając  album stosuje  się  zasadę że utwory w których temat zaczyna się  na początku są grane jako  
pierwsze. Następują po nich utwory zawierające temat bliżej środka swojego trwania. Na końcu albumu 
grane są utwory w których temat pojawia się w utworze najpóźniej. Gdy akord początkowy utworu nie 
idzie w parze z akordem kończącym poprzedni utwór, wtedy na ostatnim utworze stosujemy fadeout.

10.1.47. SEGMENTY POPOWEGO UTWORU - HITU

Typowy popowy instrumentalny hit zwiera te segmenty czasowe:
– wstęp – zazwyczaj jest to krótki dźwięk, sygnał, zagrywka lub zawołanie
– akordy – są wyciągnięte spod tematu przed temat do którego są dopasowane
– temat – melodia prowadząca, ułożona jako pierwsza (strona 64)
– chorus – akordy ułożone jako pierwsze z melodią ułożoną jako drugą na konsonansowych głosach 

akordów
– improwizacja  –  akordy  z  chorusa  z  improwizowaną  bez  przygotowania  melodią  po 

konsonansowych i dysonansowych tonach akordów i pasażami
– improwizacja  septymowa – improwizacja  (może to być melodia grana już w utworze) w której 

początki długich nut są podniesione o sekundę w górę i wracają do kwinty lub prymy po chwili
– pauzy – przerwy w utworze – ponowne wstępy przed nowymi częściami utworu

Kilka z tych elementów powtarza się ok. dwóch razy z niewielkimi różnicami między nimi w każdej  z  
powtórek. Perkusja jest obecna w każdej części. We wstępie i w pauzach odzywa się sporadycznie. Bas we 
wszystkich  elementach  w  ujęciu  ogólnym lecz  pomijany  w niektórych  momentach  utworu.  Dozwolone 
dźwięki  o  wszystkich  rozmiarach  w  segmentach  w  których  grają  wszystkie  instrumenty,  lub  także  w 
segmentach pozostałych ale wyłącznie na fadach. 

Ścieżki w popowym utworze to:
– solówki – rozdział 2 - MELODIE, strona 64
– drugi głos – obiegniki akordów – melodie do akordów w czasie kadencji solówki – rozdział 2.5.8 - 

WSTAWKI DRUGIEGO GŁOSU, strona 83
– pad - rozdział 4.1.74 - SEKWENCJONOWANIE PADÓW, strona 126
– riffy – rozdział 4.1.59 - RIFFY, strona 123
– arpegia – rozdział 4.1.73 - ARPEGGIA, strona 126
– staccato – rozdział 4.1.69 - STACATTO, strona 125
– pasaże – rozdział 2.5.9 - PASAŻE, strona 84
– bas – rozdział 4.1.67 - SEKWENCJONOWANIE BASU, strona 125
– perkusja
– efekty
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10.1.48. BEAT

Beat to utwór rytmiczny, bez solówki w całości swojego trwania wypełniony perkusją. Posiada strukturę 
łańcuchową, multitimbrialną, wielokrotnościową, zmiany jednej ścieżki, codwójkową, z negacją lub buildup 
z wariacją z dodanym beatem.
Ścieżki beatu to:

– perkusja
– bas
– riffy
– focal point
– efekty

Mozna dopuścić dowolne rozmiary dźwięków. W układaniu beatów stosuje się zasadę że każdy dźwiek 
implikuje  użycie  pauzy o  takiej  samej  jak ten dźwięk długości  lub dłuższej,  liczonej  z  długościa  ogona 
dźwięku. Aby ułożyć dobry beat z tym podręcznikiem wystarczy przejść przez punkty z rozdziałów 4 i 7 
(SEKWENCJONOWANIE oraz BRZMIENIA, strony odpowiednio  106 i 182).
Dokładniej jak ułożyć beat:

– zebrać instrumenty
– perkusyjne

– zrobić kick – rozdział 8.2.43.2 - STOPA GIGANT, strona 200
– zrobić werbel - rozdział 8.2.43.1 - WERBEL GIGANT, strona 197
– zrobić trzy różne haty - rozdział  8.2.43.3 -  HATY GIGANTY, strona 200, rozdział  8.2.43.4 - 

SERIA HIHATÓW, strona 201
– zrobić woodblocki i przeszkadzajki, bongosy i inne perkusyjne duperele - rozdział 8.2.43.5 - 

WOODBLOCKI GIGANTY, strona 201
– bas, alternatywnie, jednen z poniższych (lub parę)

– z miksu AM – rozdział 8.2.22, pt. MIKS AM - strona 190 - wyjściowa częstotliwość strojenia f 
– 87.31Hz

– jakiś syntezator albo smash - rozdział 8.2.47 - SMASH, strona 203
– odkużacz - rozdział 8.2.50 - ODKUŻACZ, strona 204
– reese - rozdział 8.2.48 - REESE, strona 204
– bas z overdrivem - rozdział 8.2.37 - BAS Z OVERDRIVEM, strona 195
– rozdział 8.2.35 - REESE SEAMLESS'A, strona 195
– rozdział 8.2.22 - MIKS AM, strona 190
– rozdział 8.2.15 - BAS TYPU RAZOR, strona 188
– rozdział 8.2.8 - ACID Z PĘTLI, strona 185
– rozdział 8.2.2 - LINIE BASOWE Z PIŁY W RENOISE, strona 183

– riffy
– akordy na syntezatorach, opcjonalne przesunięcie spektralne (najlepiej o tryton) - rozdział 

9.1.3 - FREQUENCY SHIFTING, strona 219
– rozdział 8.2.1 - LOSOWE PRESETY, strona 183
– rozdział 8.2.3 - MULTITIMBRAL – LAYERING, strona 183
– rozdział 8.2.4 - ACID, strona 184
– rozdział 8.2.7 - LAFFIK'S SOUND ALGORYTHM, strona 185
– rozdział 8.2.8 - ACID Z PĘTLI, strona 185
– rozdział  8.2.11 -  NIEHARMONICZNE  DŹWIEKI  GENEROWANE  PRZEZ  REVERB, 

strona 187
– rozdział 8.2.12 - SCENOWY ACID, strona 187
– rozdział 8.2.16 - SPRZĘŻENIE ZWROTNE W MASSIVIE, strona 189
– rozdział 8.2.28 - DŹWIĘKONAŚLADOWNICTWO, strona 193
– rozdział 8.2.46 - HARDCORE-GABA REESE, strona 203
– rozdział 8.2.45 - DZWONY, strona 203

– focal point – dysonansowy element beatu odróżniający się od konsonansowego tła, piszczący, 
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wysoki, przerywany dźwięk:
– rozdział 8.2.1 - LOSOWE PRESETY, strona 183
– rozdział 8.2.4 - ACID, strona 184
– rozdział 8.2.8 - ACID Z PĘTLI, strona 185
– rozdział 8.2.11 - NIEHARMONICZNE DŹWIEKI GENEROWANE PRZEZ REVERB, strona 

187
– rozdział 8.2.12 - SCENOWY ACID, strona 187
– rozdział 8.2.13 - EFEKT JAKO INSTRUMENT, strona 187
– rozdział 8.2.17 - DŹWIĘKI ANHARMONICZNE, strona 189
– rozdział 8.2.35 - REESE SEAMLESS'A, strona 195
– rozdział 8.2.45 - DZWONY, strona 203
– rozdział 8.2.46 - HARDCORE-GABA REESE, strona 203
– rozdział 8.2.48 - REESE, strona 204
– rozdział 8.2.52 - RĘCZNE RYSOWANIE DŹWIĘKU, strona 205

– efekty
– rozdział 8.2.1 - LOSOWE PRESETY, strona 183
– rozdział 8.2.5 - RESYNTEZA SAMPLI, strona 184
– rozdział 8.2.9 - AKORD AKORDÓW, strona 186
– rozdział 8.2.10 - GRAIN CLOUD ZE ŚCIĘTYM TRANSIENTEM, strona 186
– rozdział 8.2.16 - SPRZĘŻENIE ZWROTNE W MASSIVIE, strona 189
– rozdział 8.2.20 - PARTICLE CLOUD – PITTER PATTER, strona 190
– rozdział 8.2.21 - METALIC CHOPPER, strona 190
– rozdział 8.2.22 - MIKS AM, strona 190
– rozdział 8.2.28 - DŹWIĘKONAŚLADOWNICTWO, strona 193
– rozdział 8.2.34 - CONVOLVE DWÓCH BARW HARMONICZNYCH, strona 195
– rozdział 8.2.36 - SHOOTING STAR, strona 195
– rozdział 8.2.38 - VOCODING STATYCZNY, strona 196

– wyekualizować  instrumenty  tyldoidalnie  -  rozdział  6.6.31 -  EKUALIZACJA  TYLDOIDALNA  -
CEPSTRALNA, strona 152

– ułożyć
– ułożyć  w  playliście  bembny  (rozdział  11.1.5 -  SEKWENCJONOWANIE  W  PLAYLIŚCIE

FLSTUDIO, strona 277) lub zastukać lub zabeatboxować rytm perkusyjny - jeden pattern
– ułożyć przeszkadzajki – rozdział 4.1.10 - PRZESZKADZAJKI, strona 110
– ułożyć bas do tego patternu
– ułożyć riffy do patternu
– ułożyć efekty do patternu

– wybrać strukturę (jedną z poniższych)
– rozdział 10.1.11 - FAKTUROWANIE, strona 224
– rozdział 10.1.12 - STRUKTURA FRAKTALNA, strona 225
– rozdział 10.1.13 - STRUKTURA MULTITIMBRALNA, strona 225
– rozdział 10.1.15 - STRUKTURY WIELOKROTNOŚCIOWE, strona 227
– rozdział 10.1.16 - METODA ZMIANY JEDNEJ ŚCIEŻKI, strona 227
– rozdział 10.1.17 - STRUKTURY USTAWIANE - WOLNE, strona 227
– rozdział 10.1.18 - STRUKTURA CODWÓJKOWA, strona 228
– rozdział 10.1.19 - STRUKTURA Z NEGACJĄ, strona 228
– rozdział 10.1.20 - STRUKTURA KLONOWANA, strona 228
– rozdział 10.1.22 - BUILD-UP Z WARIACJĄ, strona 229
– rozdział 10.1.23 - HISTORIA, strona 230
– rozdział 10.1.25 - STRUKTURA MIESZANA, strona 231
– rozdział 10.1.26 - STRUKTURA OSCYLACYJNA, strona 231
– rozdział 10.1.27 - STRUKTURA ŁAŃCUCHOWA, strona 232
– rozdział 10.1.44 - SEKWENCJONOWANIE KSZTAŁTEK, strona 238
– rozdział  Error: Reference source not found -  Error: Reference source not found, strona  Error:
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– rozdział 10.1.29 - STRUKTURA Z DEKONSTRUKCJĄ, strona 233
– ułożyć modyfikację podstawowego segmentu w pozostałych elementach struktury
– dodać ozdobniki z pozostałych punktów podręcznika
– dodać  obowiązkowe  efekty  sumy  –  rozdział  6.11.16 -  OBOWIĄZKOWE  EFEKTY  NA  KAŻDY

MASTER, strona 171

10.1.49. BEAT DRUM AND BASS

W skład beatu drum and bass wchodzą dźwięki:
– Perka konkret – rozdział 8.2.43, pt. PERKA KONKRET, od strony 197

– stopa na ok. 87Hz
– werbel na ok. 174Hz
– blachy na ok 3-8kHz
– przeszkadzajki na ok 348Hz

– Bass
– z miksu AM – rozdział 8.2.22, pt. MIKS AM - strona 190 - wyjściowa częstotliwość strojenia f – 

87.31Hz
– jakiś syntezator albo smash - rozdział 8.2.47 - SMASH, strona 203
– odkużacz - rozdział 8.2.50 - ODKUŻACZ, strona 204
– reese - rozdział 8.2.48 - REESE, strona 204
– bas z overdrivem - rozdział 8.2.37 - BAS Z OVERDRIVEM, strona 195
– rozdział 8.2.35 - REESE SEAMLESS'A, strona 195
– rozdział 8.2.22 - MIKS AM, strona 190
– rozdział 8.2.15 - BAS TYPU RAZOR, strona 188
– rozdział 8.2.8 - ACID Z PĘTLI, strona 185
– rozdział 8.2.2 - LINIE BASOWE Z PIŁY W RENOISE, strona 183

– Pad DNB – rozdział 8.2.53, pt. PAD DNB, strona 205
– Dodatki:

– Riffy – rozdział - 4.1.59, pt. RIFFY, strona 123 - wskazane, jako że to terytorium wielkiego hard-
core'u,  grać  melodie  z  półtonami  samplem  akordu  –  rozdział  4.1.76 -  RIFFY  GRANE
AKORDEM, strona 127

– scratche – rozdział - 4.1.11, pt. SCRATCHE SAMPLAMI, strona - 110
– loopy z Jungle Warfare CD
– zawołania
– staccato - rozdział4.1.69, pt. STACATTO, stona 125
– efekty sfx-ambient w obszarze środka – 1kHz, tam gdzie dół w perce
wszystko to wyekualizowane cepstralnie w peaki i połówki sinusoidy na spektrum ze szczytami 
ok.348-1397Hz.
– jako dodatek przerobić cały dział  8 -  BRZMIENIA, ze strony  182 i  znaleźć te techniki,  które 

pasują do utworu DNB.
to wszystko wyekualizowane w cepstralne peaki, czyli tyldoidalnie albo parabolicznie – rozdział 
6.6.31, pt. EKUALIZACJA TYLDOIDALNA - CEPSTRALNA, stona 152 ustawione w dysonansowe 
następstwo kształtek – rozdział 1.2.33 - KSZTAŁTKI, strona 34

Zagrywki wszystkich elementów wypełniają strukturę multitimbrialną – rozdział 10.1.13, pt. STRUKTURA
MULTITIMBRALNA, 225. W strukturze tej przyjmuje się zasadę, że na jedynkę w strukturze 0, 1, 0, 2 gra się  
flamy a na dwójkę wypełnienia, które są za każdym razem inne i powtarzające się raz w utworze. Na końcu 
pierwszej i trzeciej czwórki czwórek par werbli granej za zera można zmutować bas a na końcu czwórki  
czwórek  par  granej  za  jedynkę  można  zmutować  bembny,  natomiast  na  końcu  dwójki  można  zagrać 
wypełnienie.  Zarówno muting jak  i  wypełnienia  gra  się  połówką segmentu w którym występuje,  choć 
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można całym. Werbel w każdym elemencie tej struktury powtarza się dwa razy. Za każdym razem, gdy 
zaczynamy nową czwórkę, czwórek, czwórek par werbli dokładamy element z rifów, scratchy i zawołań a 
także nowe warstwy hihatów. Po zagraniu całej czwórki lub szóstki lub piątki czwórek czwórek par werbli 
znika perkusja i pojawia się ambient w którym może grać wszystko co zajmuje obszary środka, góry i basu, 
czyli pad, riffy, scratche zawołania i blachy oraz bas. Znika werbel a stopa może pojawiać się sporadycznie.  
Ścieżki nie znikają przed nową jedynką jesli weszły na trzy lub cztery Wyjątkiem są tu dżingle pojawiające 
się  tylko  na  cztery,  ale  cztery  jest  dobrym punktem by wprowadzić  nową grającą  przez następne  trzy 
segmenty ścieżkę. By wzbogacić strukturę ambientu i segmentów z perkusją warto przeczytać cały rozdział 
4, pt. SEKWENCJONOWANIE, ze strony 106 i wybrać te techniki, które psują do drum and bassu.
Po tej przerwie wypełniającej dwie czwórki czwórek czwórek par werbli (gdyby grały) następuje kolejna 
czwórka czwórek czwórek par  werbli  w której  gra  perkusja  i  to  co  nowego  pojawiło  się  w segmencie 
ambientu i co czwórkę czwórek par werbli przechodzi spowrotem w zagrywki które grały w pierwszej seri 
czwórek czwórek par werbli.
Taki  utwór  porzedzamy  intrem  o  długości  czwórki  czwórek  czwórek  par  werbli  w  których  pierwsza 
czwórka to ambient z blachą, druga i trzecia to perka a czwarta to ambient.  Może być też w wariancie  
pierwsza, druga i trzecia czwórka wypełniona perkusją i czwarta ambientem.
Drum and bass można policzyć także jako czwórki czwórek czwórek czwórek werbli. W takim przypadku 
ustawiamy dwa takie  segmenty czwartej  potęgi  czwórki  rozseparowane  ambientem o  długości  czwórki 
czwórek czwórek i poprzedzone perkusyjnym interm o długości czwórki czwórek czwórek odseparowanym 
od bloku zasadniczego ambientem o długości dwóch czwórek czwórek i całość jest poprzedzona ambientem 
o długości dwóch czwórek czwórek.Część zasadniczą można skrócić do trójki czwórek czwórek czwórek.
Mastering według reguły – rozdział  6.11.16, pt.  OBOWIĄZKOWE EFEKTY NA KAŻDY MASTER, strona 
171
Struktura multitimbrialna może się w drum and bassie łączyć ze strukturą wielokrotnościową która składa 
się z powieleń wydłużanych o potęgi liczby dwa, czyli dwukrotne, czterokrotne, ośmiokrotne, itd. Struktura 
wielokrotnościowa grana równolegle ze strukturą multitimbrialną ta obejmuje zagrywki i dodatkowe ścieżki 
perkusji nawarstwiające się ze strukturą multitimbrialną. Zazwyczaj wystarczy jedna iteracja tej struktury 
obejmująca jednym elementem dwa patterny beatu, czyli gdy struktura multitimbrialna powraca do zera 
granego drugi raz struktura wielokrotnościowa przechodzi na jeden. 
Powyższe sformułowanie struktury jest  nieco zawiłe więc poniżej przedstawiam ciąg zdażeń w utworze 
drum  and  bass  w  postaci  wariantów  z  przypisanymi  pozycjami  liczonymi  w  długościach  patternu 
względem początku utworu.

– pozycja 0
– hihaty, ambient, staccato

– pozycja 8
– loop, hihaty, ambient, staccato

– pozycja 24
– loop i staccato znika, zostają hihaty i ambient

– pozycja 32
– subbas, beat, bas

– pozycja 32
– subbas, beat, bas

– beat i bass
– pozycja 24

– beat znika zostaje bass, który się faduje
– pozycja 32

– subbas, beat, bas
– pozycja 32

– subbas, beat, bas
– ambient

– pozycja 48
– subbas, beat, bas

– ambient, bas
– pozycja 48
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– subbas, beat, bas
– beat i ambient

– pozycja 24
– beat znika zostaje ambient który się faduje

– pozycja 32
– subbas, beat, bas

– pozycja 32
– ambient

– pozycja 48
– subbas, beat, bas

– ambient, bas może być na fade in
– pozycja 48

– subbas, beat, bas
– subbas, beat, bas

– loop i staccato
– pozycja 24

– loop znika zostaje staccato
– pozycja 32

– subbas, beat, bas
– pozycja 32

– subbas, beat, bas
– ambient

– pozycja 48
– subbas, beat, bas

– ambient, bas może być na fade in
– pozycja 48

– subbas, beat, bas

10.1.50. CHILL

Utwór typu chill zawiera segmenty:
– wstęp
– akordy
– temat
– chorus

Elementy powtarzają się. Napięcie rozmiaru na wyższym niż średni poziomie, lecz nie na maksymalnym. 
Bas  występuje  we  wszystkich  elementach  w  ujęciu  ogólnym,  choć  nie  gra  przez  całą  długość  utworu. 
Perkusja  nie  występuje  z wyjątkiem pojedynczych udeżeń perkusyjnych w wyższym niż stopa zakresie 
częstotliwości – kołatki,  przeszkadzajki,  bongosy. Solówka ma zwrotki lub zagrania występujące seriami 
niewiele  różniącymi  się  od  siebie.  Mogą  się  one  różnić  np.  wariacją  kwintową  lub  permutacją  nut  w 
przypadku harmonii close harmony itp.

Ścieżki chillu to:
– solówka posiadająca niewiele się różniące między sobą segmenty - zwrotki
– pad
– riffy
– bas
– instrumenty perkusyjne
– efekty
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10.1.51. IMPRO

Impro składa się z długiej solówki, która wiedzie utwór. Improwizacja jest odzielona na dwie lub trzy części 
oddzielone  krótszymi  przerwami  w  których  wiodą  akordy  ułożone  lub  wyciągnięte  spod  solówki 
następującej zaraz po przerwie. Średnie napięcie rozmiaru.

Ścieżki impra to:
– solówka
– pad
– sporadyczny bas z transientem – rozdział 6.11.22 - TRANSIENT NA BASIE, strona 175.
– efekty

10.1.52. AMBIENT

Ambient  składa  się  z  jednego  akordu  lub  tonu,  zawiera  szumy  o  rozmaitych  formantach  i  dźwięki  o 
szerokich  alikwotach  dopasowane  tonalnie  do  akordu.  Instrumenty  perkusyjne  występują  tylko 
sporadycznie  jako  pojedyncze  udeżenia.  Obowiązuje  niewielkie  napięcie  rozmiaru  –  długie  i  bogate  w 
alikwoty i szumy dźwięki. Ostatnią nutę hitu można grać w nieskończoność i tą rolę pełni ambient. Przy 
tworzeniu ambientu przyda się transient na basie – rozdział  6.11.22 -  TRANSIENT NA BASIE, strona 175. 
Przed kompozycją ambientu warto przeczytać o zagadnieniu granic,  wszak ambient  jest  ilustracją stanu 
bliskiego stanowi zupełnego spokoju i braku energii – rozdział 1.7 -   GRANICE, strona 60. Dobry ambient 
jest bogatym layerem bardzo cichych i najwyżej średnio jasnych dźwięków. Ambient to struktura w której 
jest miejsce na uprawianie malarstwa dźwiękami. Tak jak malaż składa misternie milion małych plamek tak 
muzyk komponuje  setki  cichych dźwięków utrzymanych w konsonansie  składających się  na muzyczny 
pejzaż.

– wygenerować  strukturę  fraktalną  programem  DpaintI.exe  –  rozdział  10.1.12 -  STRUKTURA
FRAKTALNA, strona 225
struktura powinna zawierać modyfikowaną głośność i wszystkie nuty powinny znajdować się na 
jednym tonie, taką strukturę generuje zestaw parametrów podany w punkcie tym punkcie (10.1.12, 
s. 225).

– wgrać strukturę w FLSudio w Piano Roll funkcją Import Midi File w menu Piano Roll; wyświetlić 
Piano Roll z takową, równolegle ponad playlistą

– wygenerować  dźwięki  o  zadanym przez  strukturę  napięciu  i  ułożyć  je  w playliście  FLSudio  w 
miejscach określoinych przez napięcie dane głośnością w strukturze; napięcie w strukturze wykreśla 
krzywą, tą krzywą odwzorowujemy napięciami dźwięków
dźwięki generować spośród:
– rozdział 8.2.1 - LOSOWE PRESETY, strona 183
– rozdział 8.2.2 - LINIE BASOWE Z PIŁY W RENOISE, strona 183
– rozdział 8.2.3 - MULTITIMBRAL – LAYERING, strona 183
– rozdział 8.2.4 - ACID, strona 184
– rozdział 8.2.6 - SYNTEZA SUBSTRAKTYWNA, strona 184
– rozdział 8.2.7 - LAFFIK'S SOUND ALGORYTHM, strona 185
– rozdział 8.2.8 - ACID Z PĘTLI, strona 185
– rozdział 8.2.9 - AKORD AKORDÓW, strona 186
– rozdział 8.2.10 - GRAIN CLOUD ZE ŚCIĘTYM TRANSIENTEM, strona 186
– rozdział 8.2.11 - NIEHARMONICZNE DŹWIEKI GENEROWANE PRZEZ REVERB, strona 187
– rozdział 8.2.12 - SCENOWY ACID, strona 187
– rozdział 8.2.13 - EFEKT JAKO INSTRUMENT, strona 187
– rozdział 8.2.14 - GENEROWANIE KICKÓW, strona 187
– rozdział 8.2.15 - BAS TYPU RAZOR, strona 188
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– rozdział 8.2.16 - SPRZĘŻENIE ZWROTNE W MASSIVIE, strona 189
– rozdział 8.2.17 - DŹWIĘKI ANHARMONICZNE, strona 189
– rozdział 8.2.18 - TRANSIENTY RUBBERFILTEREM, strona 189
– rozdział 8.2.19 - SAMPLE DO FLAMU, strona 189
– rozdział 8.2.20 - PARTICLE CLOUD – PITTER PATTER, strona 190
– rozdział 8.2.21 - METALIC CHOPPER, strona 190
– rozdział 8.2.22 - MIKS AM, strona 190
– rozdział 8.2.23 - FAZOWANIE JASNEGO SUBBASU, strona 190
– rozdział 8.2.24 - SELF CONVOLVED SNARE, strona 191
– rozdział 8.2.25 - SNARE HYBRYDOWY, strona 191
– rozdział 8.2.26 - SYNTEZA KULKOWA, strona 191
– rozdział 8.2.27 - SYNTEZA PHYSICAL MODELLING, strona 191
– rozdział 8.2.28 - DŹWIĘKONAŚLADOWNICTWO, strona 193
– rozdział 8.2.29 - KICK Z SINUSOID, strona 193
– rozdział 8.2.30 - SNARE Z CONVOLVA, strona 194
– rozdział 8.2.31 - INTERWAŁY GRANULARNE, strona 194
– rozdział 8.2.32 - PŁASZCZYZNY NA SONOGRAMIE, strona 194
– rozdział 8.2.33 - WERBEL Z ROZDWOJONYM TRANSIENTEM, strona 195
– rozdział 8.2.34 - CONVOLVE DWÓCH BARW HARMONICZNYCH, strona 195
– rozdział 8.2.35 - REESE SEAMLESS'A, strona 195
– rozdział 8.2.36 - SHOOTING STAR, strona 195
– rozdział 8.2.37 - BAS Z OVERDRIVEM, strona 195
– rozdział 8.2.38 - VOCODING STATYCZNY, strona 196
– rozdział 8.2.39 - ROZWIĄZANIE NA SZUMIĄCE SAMPLE, strona 196
– rozdział 8.2.40 - PAROWANIE DŹWIĘKU, strona 196
– rozdział 8.2.42 - BOGATY LAYER, strona 197
– rozdział 8.2.43 - PERKA KONKRET, strona 197
– rozdział 8.2.44 - UZYSKIWANIE PRZEBIEGU PIŁY W SYNTEZATORACH FM, strona 203
– rozdział 8.2.45 - DZWONY, strona 203
– rozdział 8.2.46 - HARDCORE-GABA REESE, strona 203
– rozdział 8.2.47 - SMASH, strona 203
– rozdział 8.2.48 - REESE, strona 204
– rozdział 8.2.49 - OSCYLACJA MEMBRANY, strona 204
– rozdział 8.2.50 - ODKUŻACZ, strona 204
– rozdział 8.2.51 - ENTOMOLOGIA, strona 204

– wstawiać pojedyncze udeżenia tych dźwięków w clipach do playlisty tam gdzie pasują do krzywej 
napięcia narysowanej w piano rollu dpaintem; pojedyncze udeżenia dotyczą także i zwłaszca perki; 
udeżenia  mogą  występować  po  kilka  w  pojedynczych  grupach  i  to  maksimum  seryjności;  w 
ambiencie można dopuścić także lopy w bardzo wolnym tempie z ciemnymi udeżeniami i małymi 
napięciami;  w  dzieleniu  struktury  na  segmenty  przyda  się  zaznaczanie  nut  w  obrembie  jednej 
iteracji

Koncepcje ustawiania klipów w Playliście mogą być wielorakie:
– można ustawiać klipy by harmonicznymi alikwotami leżały na harmonicznych alikwotach długiego 

i  bardzo  niskiego  tonu  podstawowego;  przyda  się  tu  przestrajanie  Pitchwheelem  albo  Pitch 
Shiftingiem Edisona oraz tabelka w rozdziale  19 -  Table 19.3: Interwały alikwotów, ze strony  339. 
Sample  przestrajamy tak  aby  częstotliwością  tonu podstawowego znalazły  się  na  częstotliwości 
wybranego alikwotu niskiego tonu podstawowego z tabeli

– można ustawiać klipu tak aby alikwotami znalazły się na tej samej nucie w różnych oktawach, np. 
aby wszystkie dźwięki grały wyłącznie G

– można  ustawiać  klipy  tak  aby  znalazły  się  na  tonach  akordu  równomiernie  temperowanego; 
pamiętać tu należy o napięciach poszczególnych głosów akordów

– można  wreszcie  ustawić  klipy  na  tonach  akordów  nierównomiernie  temperowanych  których 
następstwo określają tabele w rozdziale 19 - Table 19.2: Tabela progresji akordów nierównomiernie
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temperowanych, ze strony 315

10.1.53. UTWORY POŚREDNIE

elementy pośrednie typów utworów:

hito-beat:
– perkusja
– bas
– riffy
– efekty

chillo-beat:
– pad
– riffy
– bas
– perkusyjne
– efekty

chill-impro:
– solówka
– pad
– bas
– riffy
– efekty

impro-ambient:
– bass
– pad - zmienne akordy
– efekty

10.1.54. INNY SPOSÓB WYPEŁNIENIA STRUKTURY

Każdą ze struktur można ponadto wypełnić w sposób taki jak czyta się książkę, czyli od lewej do prawej od 
góry do dołu. Każdy element struktury wypełnia się sklonowanym i edytowanym poprzednim elementem 
struktury.  Te  same  elementy  struktury  nie  muszą  być  wypełnione  przez  te  same  elementy  utworu. 
Wystarczy, że wypełniają te fragmenty tworem o zadanej wartości napięcia, choć kilka z nich może także się  
powtarzać.

10.1.55. OGÓLNY KLUCZ DO STRUKTUR

Ogólnym kluczem do struktury utworu jest czwórka:
– improwizowana melodia z dosekwencjonowanymi akordami
– sekwencjonowane akordy z dosekwencjonowaną melodią
– sekwencjonowana melodia z dosekwencjonowanymi akordami
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– sekwencjonowane akordy z doimprowizowaną melodią

Czwórkę tą stanowi para progresji akordów i melodii w dwóch funkcjach, prowadzącego i toważyszącego 
każda. Oprócz tego melodia występuje w wariantach improwizacji,  sekwencjonowania i generowania, w 
których stopniuje się działanie spontaniczności człowieka. Te elementy można grać w nieskończoność nie 
powodując znudzenia u słuchacza.

10.1.56. OGÓLNA  SERIA  STRUKTUR  KLUBOWYCH  –  JAK  ZROBIĆ 
UTWÓR Z LOOPA

For 20 years I much often been stuck with a loop, and so exhausted with building it, that I had no creative 
strength to develop it in a track.

So I developed a formula based on inverted engineering of many existing tracks.

Point where I stuck is often like this: there is loop containing beat, bass, subbas, hihat tops, ambients, riff or 
acid.

How to go ahead...

Notice it divides into ambient and beat. Create sections of blend between two and where it plays in isolated 
form. Subsections with hihat tops in section of a beat.

Over all we got (most interesting combinations, not exhaustive):
1. ambient
2. ambient with hihat tops
3. ambient with beat
4. ambient with beat and hihat tops
5. ambient with bass
6. beat
7. beat, bass, subbas
8. beat, bass subbas and hihat tops, riff or acid
9. beat, bass subbas and hihat tops 2

And we want to build track around 6 minutes. If tempo is around 140BPM and loop is 16 bars long it 
roughly give us answer that we need 16 sections. We got nine. Some has to repeat and it will repeat as it is 
good when track got more beat than ambients or tops playing solo.

So let's check how it goes in typical club track composed with purpose of mixing in a set and lets create 16 
sections of our 9 sections to imitate it fairly close:

Intro:
1. - 2.
2. - 3.
3. - 4.
4. - 5.

Drop:
5. - 7.
6. - 8.
7. - 9.
8. - 3.
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9. - 7.
10. - 8.

Break:
11. - 1.
12. - 5.

2nd drop:
13. - 8.
14. - 9.
15. - 8.
16. - 6.

Done. Typical club track.

How to make it less typical? Use permutations. instead of usual 1234 play sections in different order, 
iteratively: 1243:

Intro:
1. - 2.
2. - 3.
4. - 5.
3. - 4.

Drop:
5. - 7.
6. - 8.
8. - 3.
7. - 9.
13. - 8.
14. - 9.
16. - 6.
15. - 8.
9. - 7.
10. - 8.

Break:
12. - 5.
11. - 1.

So this way you got typical drum and bass track for a MC wrapping, where there is beat consentration 
throughout whole track in a very long drop.

How to generalize the permutating structure? instead of numers 1-16 use quadruple numbering system. So it 
goes:

1 - 11
2 - 12
3 - 13
4 - 14
5 - 21
6 - 22
7 - 23
8 - 24
9 - 31
10 - 32

- 250 -



11 - 33
12 - 34
13 - 41
14 - 42
15 - 43
16 - 44

Easy.

Now when you got permutation, let say 1324 it is easy to create variation:

Copy four times:

1
3
2
4

1
3
2
4

1
3
2
4

1
3
2
4

and expand for another power of 4:

11
13
12
14

31
33
32
34

21
23
22
24

41
43
42
44

Then read out assigned sections of 16:
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11 - 1
13 - 3
12 - 2
14 - 4

31 - 9
33 - 11
32 - 10
34 - 12

21 - 5
23 - 7
22 - 6
24 - 8

41 - 13
43 - 15
42 - 14
44 - 16

And then read out assigned sections of 9. So we got:

Intro:
1 - 2 - ambient with hihat tops
3 - 4 - ambient with beat and hihat tops
2 - 3 - ambient with beat
4 - 5 - ambient with bass
9 - 7 - beat, bass, subbas
11 - 1 - ambient
10 - 8 - beat, bass subbas and hihat tops, riff or acid
12 - 5 - ambient with bass

Beat:
5 - 7 - beat, bass, subbas
7 - 9 - beat, bass subbas and hihat tops 2
6 - 8 - beat, bass subbas and hihat tops, riff or acid
8 - 3 - ambient with beat
13 - 8 - beat, bass subbas and hihat tops, riff or acid
15 - 8 - beat, bass subbas and hihat tops, riff or acid
14 - 9 - beat, bass subbas and hihat tops 2
16 - 6 - beat

Crazy? Hazy? Sophisticated? There's method in this crazines. If you analyse this in deep you can elaborate 
easily track structure for every permutation of numbers 1234:

1. 1234
2. 1243
3. 1324
4. 1342
5. 1423
6. 1432
7. 2134
8. 2143
9. 2314
10. 2341
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11. 2413
12. 2431
13. 3124
14. 3142
15. 3214
16. 3241
17. 3412
18. 3421
19. 4123
20. 4132
21. 4213
22. 4231
23. 4312
24. 4321

This way one can realize that loop is only one step ahead of the full track. Sections doesn't have to start 
exactly every 16 bars - you can use pull outs - some track can start ahead in 3/4 or 2/3 of previous section or 
such.

When it farts - freeze your tracks. Or use modular workflow with every instrument in separate subproject. 
Render clips and pretend Fruity Tracks in Playlist.

Cheers! 

10.1.57. WPROWADZENIE SOLÓWKI

Przy  wprowadzaniu  solówek  w  utworze  można  przyjąć  zasadę,  że  w  utworach  grających  później  na 
albumie solówka pojawia się później w strukturze.

10.1.58. ŁAMANIE STRUKTURY - POINTA

Na strukturze utworu można jeszcze wprowadzić jedną lub dwie pointy w potaci pauz lub dodatkowych 
segmentów kompozycji odróżniających się od całości struktury. Pointę można umieścić poza naliczaniem 
rytmiki lub w trakcie. Pauza poza naliczaniem rytmiki jest wstawiona między dwa sąsiadujące segmenty 
struktury a pauza w trakcie rytmiki jest pauzą umieszczoną zamiast wybranych elementów struktury.

10.1.59. CZTERY FAZY WARTKIEJ AKCJI

Kluczem do porywającej akcji są cztery fazy:
– sytuacja
– akcja
– analiza
– reakcja

ogólnie można napisać też:
– oracja/inwokacja
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– akcja
– analiza
– zapłata/rewanż/reakcja/rezultat

czyli:
– ktoś gada
– ktoś coś robi
– ktoś zastanawia się, rozmyśla, obserwuje
– ktoś odbiera wyniki, rezultat, dzieje się coś spowodowanego akcją, pointa

albo:
– wstęp
– rozwinięcie
– podsumowanie/dygresja
– zakończenie

i tak w kółko zachowując ciągłość akcji.

w fazie a robi się celowo błąd

iteracyjna struktura 2314 lepiej naśladuje wstęp rozwinięcie i zakończenie

Fazy można zagnieżdżać, czyli we słowie wstępnym umieścić powitanie, część zasadniczą, krótką analizę i  
zakończenie wstępu z przejściem do akcji. Akcja także może mieć zawiązanie akcji, część zasadniczą akcję z  
analizą  i  zakończenie  akcji.  Analizowanie  rezultatów  akcji  można  też  podzielić  na  zebranie  danych, 
przetważanie, prezentację wyniku i streszcenie lub wniosek. Zapłatę natomiast także dzieli  się na cztery 
etapy podobnie jak akcję. Możliwa jest także większa ilość iteracji tej struktury.
Dobrze jest dostawić jeszcze wytłumienie w postaci piątego elementu po reakcji.
Seria tego cyklu powoduje, że akcja całości jest wciągająca. Należy zachować ciągłość sceny i zmieniać ją co 
kilka z tych punktów a sceny na tych punktach ułożyć według zasady łańcucha (10.1.27 -  STRUKTURA
ŁAŃCUCHOWA, strona 232).
Przełożeniem tego systemu na muzykę może być:

– chill/kanon
– hit
– impro/ambient
– beat
– ambient

w utworze:
– inwokacja
– perkusja
– ambient
– perkusja z rozwinięciem
– ambient

– w pierwszej ćwiartce utworu bembny graja rozgrzewkę z przerwami - podobnie jak w sm ale graja 
tylko wyjatki bez czesci zasadniczej - bembny improwizują

– w drugiej ćwiartce bembny graja ustawiony beat
– w trzeciej ćwiartce bembny synkopuja
– we ostatniej ćwiarce bembny graja ustawiony beat z trickami jak pauzy dodatkowe wypełnienia w 

fazach innych niż cztery – bembny sygnalizują koniec gry

Akcję można też oprzeć na mechaniźmie:
– gadana analiza
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– pogrom działania

albo
– analiza gadki lub gadana analiza lub gadka do kitu albo spostrzezenia o których trzeba powiedzieć 

głośno
– robienie pogromu lub pogrom czyjegoś działania

lub
– działanie z gadaniem
– analiza sadyzmu albo sadyzm analizy

może  być  też  wszystko  na  raz,  sytem  wstęp,  rozwinięcie,  dygresja,  zakończenie  grany  od  końca,  lub 
iteracyjnie.

zasadniczo
– na wstępie pojawiają się podjazdy i arpeggia
– w częsci zasadniczej perkusja, subbas i wszystkie inne ścieżki
– w części  dygresji  pojawiają się improwizacje  jezzowe na podstawie tematu, łamańce perkusyjne, 

pady
– na zakończenie  gra się  część  zasadniczą z improwizacjami i  łamańcami perkusyjnymi lub część 

zasdadniczą jeszcze raz z dodatkowymi ścieżkami

w  wersji  iteracyjnej  są  te  powyższe  fazy,  lecz  każda  z  faz  dzieli  się  na  wstęp  rozwinięcie,  dygrsję  i  
zakończenie w taki sposób że pełnie danej  fazy pojawia się w jej  drugiej ćwiartce w czwartej następują 
zakończenia w pierwszej pojawia się wstęp do danej fazy zagrany z części zasadniczej ze zredukowaną 
ilością ścieżek a jako trzeci grana jest druga ćwiartka fazy grana z ujętymi instrumentami z części drugiej. 
Ciag 'wstep, rozwiniecie, zakonczenie' mozna taz grac od konca.
Ciąg akcji może przyjąć inny tryb. Wstęp – akcja – pogrom – analiza.  We wstępie gramy rozpoczęcia –  
przedstawiamy  bochatrów  akcji,  wprowadzamy  nowy  instrument  na  beacie.  W  akcji  następuje  praca 
bohatera – jego gra staje się rytmiczna i mechaniczna. W fazie pogromu zaczyna się jego walka – zagrania  
przyjmują chaotyczny charakter, w końcu fazy staje w obliczu przegranej lub wygranej a potem następuje  
faza analizy, w której odpoczywamy, kiedy gra sam beat i jest sprzątane po fazie walki. Taki zestaw faz  
działa w strukturze genialnego utworu XTD'a „Technological Death”.

każdą z czwórek faz można poprzedzić wstępem

Ciąg akcji można zabarwić kulturowo, wtedy przyjmuje on następującą postać:

- gadka gitowca - zółto
- realizacja konkluzji gadki w sylu dziwkaży - czerwono
- nietrzeźwa analiza rezultatu realizacji jak palacze trawy - zielono
- inny niż przewidywany efekt realizacji taki że aż dupa boli zgodny z rzeczywistym ciągiem praw przyczyn 
i skutków - niebieski
to permutacyjnie mieszając kolory

ciąg gadki dzialania analizy i  pogromu można też ułożyć na samej  gadce (or)  kogoś kto dowcipkuje o 
fikcyjnym zdażeniu.
jeszcze inaczaj można ułożyć szesnastkę na samych gestach (g) i sytuacjach (a) jak w niemym filmie albo w 
scenach walki (sm)

ciag  gadki  działania  analizy  i  pogromu  można  ułożyć  w  strukturę  łańcuchową  rozdzielając  między 
działaniem a analizą lub między gadką a działaniem

– czesc
– czesc
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– kim jestes?
– jazzmanem
– z wiec odpierdalasz jazz?
– eee?
– sraj na chodnik!

or:
– powitanie
– nowinka
– pytanie o szczegóły nowinki
– postanowienie dotyczące nowinki

g:
– przygotowanie w chuj różnych środków różnej przydatności w celu realizacji postanowienia
– udana część akcji
– rozkminka
– kontynuacja  akcji  z  fiksacją  genitalną -  drzące  ręce,  blok,  przeoczenie,  nieprzydatność środków, 

niedbałość, nadzwyczajne zmęczenie
a:

– oględziny
– korekta innej blachej sprawy
– pauza
– radość z udanego działania

sm:
– przeczucie niepowodzenia
– dramat konsekwencji zjebanego działania
– próba naprawy w trakcjie pogormu
– pogorszenie sytuacji

itp.

struktura akcji może przybierać różne formy, np. historyczne, filmowe więc i muzyczne:

historia:
or

– umowy
– ugody
– traktaty
– postanowienia
– pakty
– wytyczanie granic
– przywileje
– konstytucje
– uchwały sejmu

g
– budowy
– roboty
– uprawa roli i zbiory

a
– spisy ludności
– cenzusy
– oszacowania
– analizy komisji weryfikacyjnych
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sm
– wojny
– bitwy
– napady
– walki

w skrócie i w ciągu: postanowiliśmy, zrobiliśmy a jak to podliczyli i sprawdzili to zgarnęliśmy wpierdol

żart ubrany w tą strukturę to kawał:

jedzenie sie marnuje (or – typowa oracja)
nie u mnie (g – część zasadnicza, punkt zwrotny kawału)
okruszki daje chomikowi (a – dupiasty chomik żyjący z darowizny - dupa)
a herbate wlewam rybkom (sm – pogrom rybki - sado maso)

nakreślenie nowej sytuacji
reakcja na sytuacje
pech chce by cos było o czym nie wiemy
nieudany  efekt  akcji  z  powodu  pecha  -  prawidłowe  działanie  w  sytuacji  prowadzące  do  tarapatów  z 
powodu ukrytego pecha

or
uroczyście oficjalnie elegancko
g
konwencjonalnie typowo systematycznie standardowo dosłownie
a
banalnie w przenośni analogicznie podobienstwo uproszczenie
sm
eksperymentalnie

szesnastki można ułożyć w sekwencję po cztery według kolejności akcji:

podmiot  orzeczenie przysłówek      akcja
orator   gada       wstępnie      - powitanie klasy
orator   gada       zasadniczo    - sprawdzenie listy obecności
orator   gada       analitycznie  - dygresja o pogodzie ilości osób w klasie - kogo znowu niema i jak to potem 
będzie nieprzygotowany
orator   gada       podsumowanie  - temat lekcji
orator   robi       wstępnie      - zapala papierosa - wyciąga kredę - zmazuje tablicę
orator   robi       zasadniczo    - pisze na tablicy
orator   robi       analitycznie  - rozwija dygresję kiedy wolno potęgować stronami omawia co napisał
orator   robi       podsumowanie  - mówi że to będzie na wykładzie
orator   analizuje  wstępnie      - odkłada kredę - mówi że ktoś przeszkadza
orator   analizuje  zasadniczo    - podchodzi do ławki
orator   analizuje  analitycznie  - słucha, patrzy
orator   analizuje  sadystycznie  - wyciąga delikwenta za ucho i wyprowadza z klasy
orator   znęca się  wstępnie, wrebalnie - opierdol na korytażu
orator   znęca się  zasadniczo    - zaciąga do dyrektora
orator   znęca się  analitycznie  - sam idzie do kibla
orator   znęca się  sadystycznie  - czyści paznokcie
operator gada       wstępnie      - przywitanie delikwenta
operator gada       zasadniczo    - odczytanie punktu z regulaminu ucznia dotyczącego gadania na lekcji
operator gada       analitycznie  - mówi która to nagana w tym semestrze
operator gada       podsumowując  - wymienia karę
operator robi       wstępnie      - otwiera spis uczniów
operator robi       zasadniczo    - odnotowuje karę
operator robi       analitycznie  - ogląda ilo to nazbierało się kar
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operator robi       sadystycznie  - zamyka książkę z hukiem
operator analizuje  werbalnie     - mówi jakim to jest ten uczeń człowiekiem
operator analizuje  zasadniczo    - podaje przyczynę, sedno sprawy dlaczego uczeń się źle zachowuje
operator analizuje  analitycznie  - "wysoki do nieba głupi jak trzeba"
operator analizuje  podsumowując  - wyraża nadzieję że to ostatni raz
operator zakańcza   wstępnie      - "żegna ucznia"
operator zakańcza   zasadniczo    - otwiera drzwi
operator zakańcza   analitycznie  - patrzy na ucznia
operator zakańcza   ostatecznie   - zamyka drzwi
analityk gada       wstępnie      - do kolegi na przerwie: "cześć" - "cześć"
analityk gada       zasadniczo    - "kopsnij szluga" "nie mam"
analityk gada       analitycznie  - "jak nie masz, cała paczka jest" "masz"
analityk gada       sadystycznie  - wyciąga złamaną fajkę
analityk robi       wstępnie      - prostuje fajkę
analityk robi       zasadniczo    - odpala fajkę
analityk robi       analitycznie  - zastanawia się nad papierosem
analityk robi       sadystycznie  - kaszle i pluje bo zajarał odwrotnie niszczy papierosa
analityk analizuje  wstępnie      - patrzy a kolega jara gadając
analityk analizuje  zasadniczo    - patrzy intensywniej jak kolega jara i gada
analityk analizuje  dygresyjnie   - patrzy na niebo
analityk analizuje  sadystycznie  - wbija ślepia w kolegę
analityk znęca się  wstępnie      - nagabuje o drugiego papierosa drugi tylko jara
analityk znęca się  zasadniczo    - szarpie kolegę
analityk znęca się  analitycznie  - patrzy na kolegę
analityk znęca się  sadystycznie  - plaskacz w ryj a drugi sierpowy w mordę
sadysta  gadanie    wstępnie      - plaskacz w mordę
sadysta  gadanie    zasdaniczo    - piącha w mordę
sadysta  gadanie    analitycznie  - zmięta paczka fajek w ryj
sadysta  gadanie    sadystycznie  - widok z pokoju dentystycznego z za wierconego zemba
sadysta  robi       wstępnie      - wykręcanie karku
sadysta  robi       zasadniczo    - kręcenie wora
sadysta  robi       analitycznie  - kopy w dupę
sadysta  robi       sadystycznie  - przypala zapalniczką
sadysta  analizuje  wstępnie      - patrzy na pobity ryj
sadysta  analizuje  zasaniczo     - spodnie podarte w kroku
sadysta  analizuje  analitycznie  - spodnie podarte na dupie - assbut
sadysta  analizuje  sadystycznie  - dentysta patrzy z pokoju dentystycznego na podwórko
sadysta  znęca się  wstępnie      - łapie kolegę za rękę
sadysta  znęca się  zasadniczo    - wykręca
sadysta  znęca się  analitycznie  - kładzie wykręcając rękę kolegę na ziemi
sadysta  znęca się  znęcając      - daje mu kopa w brzuch

szesnastki można też ułożyć według permutacji podstawy szesnastki - 10.1.60 - KOLEJNOŚĆ 16-TEK AKCJI
W SEKWENCJI ALBUMU, strona 265.

na gestach:
pierwszy: mrugniecie okiem
drugi: mrugniecie okiem
pierwszy: palce do ust w gescie pytajacym o papierosa
podanie paczki
pierwszy: dlubie
drugi: dlubie
pierwszy: wyciaga zlamana fajke
pierwszy: krzywi sie
pierwszy: prostuje
pierwszy: wklada do ust
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drugi: zapala pierwszemu
pierwszy: jara
pierwszy: patrzy na czubek fajki
pierwszy: krzywi sie
pierwszy: widac ze zajarał odwrotnie
pierwszy: patrzy kolega jara x4
pierwszy: mówi coś
drugi jara
pierwszy szarpie kolegę
drugi kolega się śmieje
pierwszy patrzy na niego x2
pierwszy: plaskacz w ryj
drugi: sierpowy w mordę

or or - wstęp do gadki
or g - przedmiot rozważań - część zasadnicza rozpoczęcia - wymienienie podmiotów - praca werbalna
or a - gadka do dupy - dupiasta gadka - gówniana gadka - gadka o kiepskiej jakości - mówienie analityczne - 
sylabizowanie - mowa robota - vocoder
or sm - zakończenie gadki - "do roboty!"
g or - wstęp do akcji - początek akcji
g g - sedno akcji - część zasadnicza fazy działania - faza konstruktywna
g a - sprawdzenie czy akcja wypadła dobrze
g sm - zepsucie akcji
a or - aor - batory - głośna analiza - zastanawianie się nad czymś mówiąc - głośne myślenie - puszczanie  
bąka - mowa dupy
a g - rozłożenie czegoś na części - czynna analiza - analizowanie czegoś działaniem
a a - analiza analizy - czy wszystko w pożądku z moją zdolnością postrzegania i  myślenia - czy jestem 
trzeźwy? - nie piłem dzisiaj jeśli się nie mylę - czy ktoś mnie otruł?
a sm - podsumowanie analizy - zebranie wyników - nagrody za dobre zestawienie danych - zniszczenie 
umiejętności analizowania - danie sobie w żyłę napicie się
sm or – ożeczenie wyroku
sm g – wykonanie wyroku
sm a – za mało?
sm sm – dokładka kary

zolta bledna gadka - jak gitowcy
1. powitanie
2. nowinka
3. pytanie o szczegoly
4. postanowienie

czerwone bledne dzialanie - jak dziwkaże
5. przygotowanie w chuj roznych srodkow roznej przydatnosci
6. udana czesc akcji
7. rozkminka
8. kontynuacja akcji z bledem - przeoczenie, niezdarnosc, nieprzydatność srodkow

zielona bledna analiza - jak narkomani
9. ogledziny
10. korekta innej blachej sprawy
11. pauza
12. radosc z udanego dzialania

niebieska bledna odplata - jak dupki
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13. przeczucie niepowodzenia
14. dramat konsekwencji nieudanego dzialania
15. proba naprawy w trakcie pogromu
16. pogorszenie sytuacji

muzycznie:
wstep
lekki beat
pauza
cz. zasadnicza
mocniej
wolniej niz cz. zasadnicza
max
ambient
lekki beat
podjazd - buildup w fazie a
pauza
nowy maks
nowszy maks
slabiej niz nowy maks
rekord maksu

gwizdanie
cmokanie
piardy
"jak będziecie się dalej tak zachowywać to..."
beatbox
beat
beat i bas
telefon na policje
pad nawigowanie ulicami
pad stukanie do drzwi
wlamanie strzaly
wrzaski
drm solo
drm solo blachy
drm solo wolniej
drums haos

streszczenie czyjejś oracji
plotka o tym co ktoś zrobił
gadanie o tym co ktoś myśli
gadanie o czyimś wynagrodzeniu
robienie oracji
wykonanie zadania
opracowanie statystyki
rozliczenie za bilans
myślenie o tym co ktoś powiedział
myślenie o tym co ktoś zrobił
myślenie o tym co ktoś pomyślał
myślenie o czyjejś nagrodzie
wynagrodzienie czyjejś gadki
wynagrodzienie czyjegoś działania
wynagrodzenie czyjegoś myślenia
uzupełnienie czyjegoś wynagrodzenia
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or - temat
g - temat z beatem
a - chorus i kolo kwintowe
sm - improwizacje

pierwszy: mrugniecie okiem
drugi: mrugniecie okiem
pierwszy: palce do ust w gescie pytajacym o papierosa
podanie paczki
pierwszy: dlubie
drugi: dlubie
pierwszy: wyciaga zlamana fajke
pierwszy: krzywi sie
pierwszy: prostuje
pierwszy: wklada do ust
drugi: zapala pierwszemu
pierwszy: jara
pierwszy: patrzy na czubek fajki
pierwszy: krzywi sie
pierwszy: widac ze zajarał odwrotnie
pierwszy: patrzy kolega jara x4
pierwszy: mówi coś
drugi jara
pierwszy szarpie kolegę
drugi kolega się śmieje
pierwszy patrzy na niego x2
pierwszy: plaskacz w ryj
drugi: sierpowy w mordę

- powitanie
- nowinka
- pytanie o szczegóły
- postanowienie
- przygotowanie w chuj różnych środków różnej przydatności
- udana część akcji
- rozkminka
- kontynuacja akcji z fiksacją genitalną - drzące ręce, blok, przeoczenie, nieprzydatność środków
- oględziny
- korekta innej blachej sprawy
- pauza
- radość z udanego działania
- przeczucie niepowodzenia
- dramat konsekwencji zjebanego działania
- próba naprawy w trakcjie pogormu
- pogorszenie sytuacji i dalszy pogrom

ciąg gadki dzialania analizy i  pogromu można też ułożyć na samej  gadce (or)  kogoś kto dowcipkuje o 
fikcyjnym zdażeniu.
jeszcze inaczaj można ułożyć szesnastkę na samych gestach (g) i sytuacjach (a) jak w niemym filmie

ciag  gadki  działania  analizy  i  pogromu  można  ułożyć  w  strukturę  łańcuchową  rozdzielając  między 
działaniem a analizą lub między gadką a działaniem

- czesc (or)
- czesc (or)
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- kim jestes (g)
- jazzmanem  (g)
- a wiec odpierdalasz jazz? (a)
- eee? (a)
- sraj na chodnik! (sm)

- gadka onana - zółto
- realizacja konkluzji gadki w sylu dziwkaży - czerwono
- nietrzeźwa analiza rezultatu realizacji jak palacze trawy - zielono
- inny niż przewidywany efekt realizacji taki że aż dupa boli - niebieski
to permutayjnie mieszając kolory

– nie słucham co do mnie mówią (or)
– jestem dziecinny (g)
– marudzę jak stara baba (a)
– może jeszcze biję się jak ciota (sm)

w  or  bembny  graja  rozgrzewke  z  przerwami  -  podobnie  jak  w  sm  ale  graja  tylko  wyjatki  bez  czesci  
zasadniczej
w g bembny grajac ustawiony beat
w a bembny synkopuja
we sm bembny improwizują

gwizdanie
cmokanie
piardy
"jak będziecie się dalej tak zachowywać to..."
beatbox
beat
beat i bas
telefon na policje
pad nawigowanie ulicami
pad stukanie do drzwi
wlamanie strzaly
wrzaski
drm solo
drm solo blachy
drm solo wolniej
drums haos

– 1324 - or a g sm 1023 - starszy bit - 0011 -> perka i subbas, mlodszy bit 1001 -> temat

smieszne powitania - oror
gastrofaza         - org
duby               - ora
zabobony
gusla
przyslowia
przesady
pozekadla          
gra slowek         - orsm
batory             - aor
assbut             - aa

orgagasm
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linear    1230 - nagromadzanie layerow
saturated 0330 - w których czwórkach występują bembny a w ktorych inne dzwieki

ciąg przyczynowo-skutkowy przechodzący przez następujące fazy:
or - onan
   - gadka
   - wstep
   - zolty
   - przygotowanie

g - dziwkaz
  - dzialanie
  - czesc zasadnicza
  - rozwinięcie
  - czerowny
  - temat
  - beat

a - blanty
  - dygresja
  - sprawdzanie
  - analiza
  - zielony
  - chorus
  - kolo kwintowe

sm - jazz
   - wyglupianie sie
   - niebieski
   - wynagrodzenie
   - zakonczenie
   - kara
   - nagroda
   - wypłata
pointowanie przez nastepstwo brakujacego elementu ze zbitki or-g-a czyli przez sm
albo pointowanie g-a przez or-sm
itd.

or - temat
g - temat z beatem
a - chorus i kolo kwintowe
sm - improwizacje

mrugniecie okiem
mrugniecie okiem
palce do ust
podanie paczki
dlubie
dlubie
wyciaga zlamana fajke
krzywi sie
prostuje
wklada do ust
zapala
jara
patrzy na czubek fajki
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krzywi sie
zajarał odwrotnie
patrzy kolega jara x4
mówi coś
kolega jara
szarpie kolegę
kolega się śmieje
patrzy na niego
patrzy na niego
plaskacz w ryj
sierpowy w mordę

streszczenie czyjejś oracji
plotka o tym co ktoś zrobił
gadanie o tym co ktoś myśli
gadanie o czyimś wynagrodzeniu
robienie oracji
wykonanie zadania
opracowanie statystyki
rozliczenie za bilans
myślenie o tym co ktoś powiedział
myślenie o tym co ktoś zrobił
myślenie o tym co ktoś pomyślał
myślenie o czyjejś nagrodzie
wynagrodzienie czyjejś gadki
wynagrodzienie czyjegoś działania
wynagrodzenie czyjegoś myślenia
uzupełnienie czyjegoś wynagrodzenia

iteracyjna struktura 2314 lepiej naśladuje wstęp rozwinięcie i zakończenie

kolory kultur:
niebieski - analny - robi bledy, zaczyna i nie konczy, nie potrafi sie skoncentrowac na czyms na dluzej, 
sfrustrowany, depresyjny, smutny
czerwony  -  zadko  rucha  -  wybuchy  gniewu  gdy  kontakt  z  wariactwem,  zlosc,  nie  lubi  zeczy 
nieprzewidzianych, zorganizowany, 
czarny  -  normalny,  potrafi  gromadzic,  zdolny,  pracowity,  cierpliwy,  wytrzymaly,  lubi  wszystko  (a 
przynajmniej nic go nie mierzi)
zolty - czesty sex - tak jak sa faceci i mezczyzni sa dysonanse i konsonanse z zoltym jest zwiazany dysonans 
a z czarnym konsonans, choc facet lubi konsonans, sa tez ludzie robiacy bledy i pomylki i bezbledni
                     denerwuje go repetytywnosc, jest chatoyczny, jazzuje, odpierdala maniany, swiruje, lubi smiech,  
lubi ambient, lubi spokoj, klamie,
                     chroni prywatnosc, boi sie ze sie wyda, 
                     lubi gadzety, nadwrazliwy na bodzce, zachwyca sie ogromem ekstremalnymi rekordami  
osiagnieciami zeczami odstajacymi od przecietnosci, razacymi
zielony - jara blanty - nie mysli niepotrzebnie, kontempluje piekno, bierny, bardzo spokojny, zrownowazony
bialy - polucja - chec kontroli polucji, wiara w zabobony o smierci w trakcie snienia i sen wieczny, sympatia 
do hoimoseksualizmu i czerownych

historia zycia zadzi zasada sciagania kolorow do szarego innymi kolorami

pointa połącznia or-g-a przez sm
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10.1.60. KOLEJNOŚĆ 16-TEK AKCJI W SEKWENCJI ALBUMU

Kolejność 16-tek akcji w sekwencji, np. na albumie można otrzymać dzięki permutacjom i sortowaniu ich 
podstaw:

1. 1234
2. 1243
3. 1324
4. 1342
5. 1423
6. 1432
7. 2134
8. 2143
9. 2314
10. 2341
11. 2413
12. 2431
13. 3124
14. 3142
15. 3214
16. 3241
17. 3412
18. 3421
19. 4123
20. 4132
21. 4213
22. 4231
23. 4312
24. 4321

numer może oznaczać kolejne fazy akcji 1 – or, 2 – g, 3 – a, 4 – sm albo rozkład napięcia 1 – konsonans do 4 – 
dysonans.  napięcie  dynamiki  faz  akcji  to  oracja  –  2,  akcja  – 3,  analiza – 1,  pogrom – 4,  stąd klasyczną 
strukturę akcji można umieścić w pozycji 9 – 2314 i dobudować pozostałe szesnastki przed i potem.

Dla ogólnej liczby n szereg permutacji tworzymy za pomocą drzewka warunków umieszczając w węzłach 
liczby możliwe do obsadzenia bez ich powtarzania na zadanym miejscu albo poziomie iteracji  drzewka. 
Należy zauważyć, że z każdym miejscem i iteracją drzewka ilość możliwych liczb do wstawienia w węźle 
drzewka zmniejsza się o jeden, stąd wzór na ilość permutacji P=n*(n-1)*...*3*2*1 – n!

pierwsza iteracja drzewka, cztery możliwości:

1

2

3

4

druga iteracja, do każdej z czterech możliwości dopisujemy trzy pozostałe możliwości w alternatywie:

1 2

1 3
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1 4

2 1

2 3

2 4

3 1

3 2

3 4

4 1

4 2

4 3

trzecia iteracja, do każdej z możliwości dopisujemy dwie niedopisane możliwości w alternatywie:

1 2 3
1 2 4

1 3 2
1 3 4

1 4 2
1 4 3

2 1 3
2 1 4

2 3 1
2 3 4

2 4 1
2 4 3

3 1 2
3 1 4

3 2 1
3 2 4

3 4 1
3 4 2

4 1 2
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4 1 3

4 2 1
4 2 3

4 3 1
4 3 2

czwarta iteracja, dopisujemy jedyną pozostałą, brakującą, niedopisaną możliwość

1 2 3 4
1 2 4 3

1 3 2 4
1 3 4 2

1 4 2 3
1 4 3 2

2 1 3 4
2 1 4 3

2 3 1 4
2 3 4 1

2 4 1 3
2 4 3 2

3 1 2 4
3 1 4 2

3 2 1 4
3 2 4 1

3 4 1 3
3 4 2 1

4 1 2 3
4 1 3 2

4 2 1 3
4 2 3 1

4 3 1 2
4 3 2 1

itp. dla n.
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10.1.61. ITEROWANE SZESNASTKI AKCJI

Szesnastki  akcji  można  iterować  pogłębiając  strukturę  akcji.  Iterację  wykonuje  się  przez  wariację  z 
powtórzeniami elementów podstawy szesnastki w takiej kolejności w jakiej występują w podstawie, np.:

szesnastka: 1234
11
12
13
14
21
22
23
24
31
32
33
34
41
42
43
44

szesnastka 2 1 4 3:
22
21
24
23
12
11
14
13
42
41
44
43
32
31
34
33

W podstawowej wariacji najwazniejsze segmenty to 1 6 11 16 – są to czyste fazy 11 22 33 44.

10.1.62. ITERACJA AKCJI BEZ POWTÓRZEŃ

Zagnieżdżoną strukturę akcji bez powtórzeń gra się jak zwykłe zagnieżdżenie struktury akcji lecz pomija się 
te zagnieżdżenia, które juz wystąpiły w innej kolejności, czyli gdy grano już org nie gra się gor i gdy grano 
ora nie gra sie aor, itd. Oto kilejność iterowanej fazy akcji bez powtórzeń:

1. oror
2. org
3. ora
4. orsm
5. gg
6. ga
7. gsm
8. aa
9. asm
10. smsm

10.1.63. LINIA

Utwór składający się z czterech różnych faz grających jedna po drugiej nie jest dobrze skomponowany gdy 
dwie  lub  więcej  fazy  nie  są  do  siebie  podobne.  Zła  kompozycja  tego  wypadku  polega  na  braku 
powracającego elementu (który  jest  często  nadużywany,  więc  jako przeciwwagę można czasem wybrać 
strukturę line-up bez powrotów). Aby ujednolicić strukturę utworu upodabnia się do siebie fazy zależnie od 
wariantów przyjętej linii:
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– sm=g, a->g – część zakończenia jest taka sama lub bardzo podobna do części zasadniczej a część 
dygresji dąży do podobieństwa do części zasadniczej, lecz nie upodabnia się do końca

– sm->g – część zakończenia jest podobna do części zasadniczej
– sm=g – część zakończenia jest tożasama z częścią zasadniczą
– ab=ba  –  części  iteracji,  w  których  zagnieżdżają  się  w  różnych  kolejnościach  te  same  fazy  są 

identyczne - te elementy podobne, ktore maja duze odleglosci miedzy soba jak np. orsm i smor 
mozna zastapic elementem sprzed dwóch waz najwiekszej iteracji, czylli w przypadku smor zamiast 
orsm - gor

– brak linii

Linię  stosuje  się  w  największej  iteracji  segmentu.  Tożsamość  w  dziedzinie  linii  oznacza  bardzo  duże,  
większe niż zwykle podobieństwo elementów – bliskie tożsamości.

10.1.64. ROLLER

Kiedyś dawno temu (1997) w przypływie dobrego humoru nastukałem w DIGI Boosterze utwór, który jakoś 
intuicyjnie czułem jako sekwencję scen kręcących się w kółko z modyfikacjami. Utwór był na cztery czwarte 
więc jasne było, że sceny będą cztery. Intuicyjnie wyczułem też ogólną zasadę określającą zawartość tych 
scen. Jasne było, że będzie scena wprowadzająca temat – scena zasadnicza. W trakcie budowania utworu 
ustaliłem, że będzie ona poprzedzona segmentem wstępu,  kóry miał  być po każdej  powtórce  taki  sam, 
stwarzając punkt wyjścia do nowego działu utworu. Punkt, który jest zawsze taki sam. Jako drugi temat. 
Jako  trzeci  chorus,  czyli  to  co  zwykle  gra  po  temacie  –  refren.  Chciałem  aby  utwór  był  maksymalnie 
napakowany  zdażeniami  także  w  obszarze  struktury,  więc  dodałem  czwarty  element  po  chorusie  z 
wariowaniem, które miało za zadanie popsucie nabudowanego napięcia poprzednich faz i przygoowanie do 
rozpoczęcia wszystkiego od początku po krótkiej pauzie. Tak powstał roller o nazwie 'Indian DJ's'. Nazwa 
roller powstała później jako nazwa całkiem podobnej struktury w muzyce drum and bass, która składa się 
także z kilku scen przetaczających się po kolei w kółko z jedną sceną wyjściową od której zaczyna się cykl.  
Taka swoista wariacja struktury buildup and reduce. Nazwa utworu 'Indian DJ's' wzięła się z tematu częsci  
zasadniczej,  który  brzmi  nieco  podobnie  do tematów i  melodii  granych przez koncertujących wtedy w 
Polsce indian z Ameryki Południowej.  Tak więc powstał  pierwszy na świecie  roller.  Oto jak zbudować 
strukturę rollera gdy powyżej nie było to opisane wystarczająco dokładnie.

Roller (Indian DJ's) polega na graniu w kółko czterech kroków:
1. drum and bass – zawsze ten sam segment punktu wyjściowego stwarzający wrażenie że porzednia 

robudowa  w  minionym  cyklu  nie  doszła  do  skutku  i  zakonczyła  się  niepowodzeniem,  może 
zawerać milknące dźwięki poprzedniego cyklu

2. Dodatkowe blachy inne niż w poprzednim powtórzeniu tego samego segmentu albo rozbudowa 
bembnów o przeszkadzajki; za każdym powtórzeniem tego segmentu w nowym cyklu dodaje się 
coś nowego

3. Pady symbolizujące chorus, arpegia, liftery, crescenda, ewolwy – za każdą powtórką inne
4. redukcja, dźingiel – zawsze inny segment za każdą powtórką, zmienia się także rytm bembnów; 

jedyne miejsce wypełnień bembnów

Nadrzednie:
– wstep minuta trzydziesci bez basu - 1. bembny z jakims loopem przez 1234 - 2. bembny buildup –  

jeden roller bez redukcji i basu
– main - roller właściwy - dluzsza faza dwa powtórzenia roleru
– break - jedno 1234 bez basu z 3 na calosci 1234
– end - roller jak w main

Bembny graja przez caly utwor. Blacha na cwiartke inne blachy dowolnie. 18dB alikwotu w dole werbla tak 
glosno jak subbas.  Roller  gra iteracyjnie -  druga czworka czesci  zasadniczej  ma blachy przez wszystkie 
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cztery fazy, trzecia pady czwarta mutuje.

W drum and bassie przy okazji rollerów często pojawiają się nawiązania do kariery, znane jest określenie na 
roller – boss drum and bass, grają go też najwięksi DJ'e. Stąd pojawia się sugerowane skojażenie do polityki  
miejsca pracy:

W  jednym  zakładzie  pracowało  czterech  pracowników.  Pierwszy  Trevor,  nazwijmy  go  Mr.  Yellow, 
otrzymywał  zakontraktowaną jednakową stawkę za  godzinę,  czasem jakieś  drobne podwyżki  i  premie, 
które  możemy pominąć  w skali  ogółu dochodu Trevora,  który  i  tak  był  najmniejszy  w zakładzie  i  nie  
zmieniał się przez cały czas zatrudnienia w każdym roku rozliczeniowym. Mr. Yellow gra jako pierwszy. 
Symbolizuje go punkt wyjścia od którego zaczyna się utwór.
Za nim idzie Trevin. Nazwijmy go Mr. Red. Trevin miał wkład własny. Przed podjęciem pracy zakupił akcje, 
i będąc udziałowcem stał się managerem. Co roku otrzymywał dodatkowy coraz większy bonus w postaci 
dywidendy z dochodu firmy. Mr. Red gra jako drugi. Symbolizuje go dodatek blach sugerujący pieniądze 
albo temat, jako że Mr. Red jest tutaj postacią główną.
Następny  jest  Trent.  Mr.  Green.  Mr.  Green  ma  licencję  na  prowadzenie  w  zakładzie  działalności 
dochodzeniowo śledczej i jest nadzorcą. Ciągle łyka proszki, zawsze nowe, przysługuje mu też dodatek w 
postaci dywidendy, lecz, może z powodu proszków lub niższego wkładu, mniejszy niż w przypadku Mr.  
Red'a. Mr. Green gra jako trzeci. Mr. Green'a symbolizuje chorus lub pady sugerujące mgliste domniemania 
i atmosferę zagadki owiewającą utwór w zielonym segmencie Trenta.
Ostatni  jest  Terry  a.k.a.  Mr.  Blue,  który  jest  pechem firmy.  Wynajduje  ciągle  nowe sposoby jak  zepsuć  
atmosferę miejsca  pracy nowymi ulepszeniami,  które przekształcają się  w drobny sabotaż i  niewygody. 
Utrzymuje się na pół etatu w miejscu pracy a w części przez żąd z racji drobnego upośledzenia a to że jeszce  
nie wyleciał jest zasługą po części jego reputacji niegroźnego szkodnika i dobrego serca właściciela zakładu 
z chęcią stworzenia opiekuńczego image firmy, który daje szansę każdemu. Mr. Blue zamyka cykl naszych 
czterech bochaterów i po nim wracamy do nowego i takiego samego etapu życia pana Yellow w nowym 
cyklu roku. Terrego symbolizuje w utworze redukcja i przerwy, usterki i impasy.

10.1.65. POLIRYTMICZNE KOMBINACJE STRUKTUR

Z wyjątkiem struktury  łańcuchowej,  która  składa  się  z  okresu  o  trzech  lub  pięciu  elementach  każda  z 
wymienionych  w  tym  paragrafie  struktur  może  zkładać  się  z  wybranej  liczby  elementów  w  jednym 
zagnieżdżeniu struktury. Najbardziej praktyczne liczby elementów struktury to trzy i cztery. Dwie lub trzy 
struktury o różnej liczbie elementów można kombinować razem w jednym utworze. W takim przypadku 
jedna ze struktur organizuje fakturyzację bembnów, druga riffy i akordy, trzecia może sekwencjonować tło 
lub  bas.  Dobrze  łączy  się  strutura  łańcuchowa  z  okresem  powtórki  o  trzech  elementach  decydująca  o 
zagrywkach ze strukturą multitimbrialną o czterech elementach fakturyzującą bembny. Struktury te grają 
równolegle przez całą długość utworu.

10.1.66. TRZY WYMIARY DYNAMIKI

Dynamikę wszystkich zjawisk na świecie można opisać przez równania stanu, które składają się z różniczek, 
całek  i  czynników  proporcjonalnych.  Przebiegi  tych  operatorów  tworzą  dynamikę  powiewów  wiatru  i 
chaosu tłumu na ulicy (operator całki – łagodne narastanie i opadanie), systemu codzinnej rutyny (działania  
proporcjonalne do wymuszenia), zdażeń jednorazowych jak na przykład Nowy Rok (operator różniczkowy 
– ważne chwile). Te trzy sperzężone elementy budują zmiany dynamiczne życia. Nie istnieje nic poza tym, 
co nie mogłoby być ujęte w któryś z tych trzech wymiarów.  Przynajmniej  nie można sobie nic takiego 
wyobraźić.  Wymienić można także jeszcze  element oscylacyjny ale on może byc zbudowany z tamtych 
trzech elementów.  Te trzy  elementy –  proporcjonalny,  różniczkujący  i  całkowy są więc  wyczerpujące  –  
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wystarczajce  do  odwzorowania  rzeczywistości.  Ich  zastosowanie  w  strukturze  kompozycji  sprawia 
wrażenie że jest  ona pełna i  wypowiedziana do końca,  gdy któregoś z tych elementów brakuje,  ma się  
wrażenie  że  jest  to  utwór  nie  dokończony.  Składają  się  na  taką  kompozycję  następujące  elementy 
odwzorowujące te trzy operatory:

 10.1.66.1 SEKWENCJA
Element  sekwencjonowania  utworu,  struktura  nut  układająca  się  w  kształt  struktur  opisanych  w  tym 
rozdziale, wcześniej.

 10.1.66.2 ACID – FADE IN/OUT
Element  całkowy – taki  który  kumuluje  lub wytraca  w trakcie  mijania  elementów sekwencjonowanych, 
może mieć rozmaite krzywe potęgowe lub liniowe. Element ten nie zanika ani nie pojawia się gwałtownie.

 10.1.66.3 SPRAWCA - KOMENDANT
Element różniczkowy pojawiający się gdy zachodzi lub ma zajść zmiana w sekwencjonowaniu, np. początek 
nowego patternu. Może to być gwizd, pistolet straszak, inwokacja, crash, wypełnienie perkusji itp.

Iustotne jest by w każdym utworze stosować te trzy formy elementów.

10.1.67. SOLO NA BEMBNACH

Klasyczny pomysl do struktury utworu to wstawienie improwizacji na bembnach w trzecia cwiartke utworu 
jak w hymnie krola dziaba lub w typowych funkowo jazzowo rockowych utworach z lat 70 tych, ktorych nie  
slyszalem gdy pisalem hymn krola dziaba ale w których improwizacja jazzowa na bembnach znajduje się w 
tym fragmencioe wlasnie. 

10.1.68. WARIACJA NA BEMBNACH W CZĘŚCI SOLO

wariacja  bembnow:  stopa gra  w wybranych dysonansowych miejscach ustawiana roznie metoda prob i 
bledow a werbel gra caly czas na beacie z dodanymi
cichszymi udezeniami werbla - flamami na przemian ze stopa w dysonansowych miejscach patternu
udezenia stopy i flamu nie powtarzaja sie przez cala dlugosc wariacji.
wariacja pojawia sie w fazie dygresji - a
wariacje stosuje sie w tych segmentach w ktorych nie gra czesc zasadnicza beatu - beat rockowy.
na wariacji tez stosuje sie wypelnienia

10.1.69. OGÓLNY SYSTEM SEKWENCJONOWANIA BEMBNÓW

Segment z bembnami od wypełnienia do wypełnienia dzieli się na cztery etapy:
– drums
– more layers of drums
– drums
– fill ins

Zazwyczaj przypada na każdy etap po jednym patternie bembnów.
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W nadrzędnym wymiarze sekwencjonowania bembnów są ogólnie tzry możliwości:
– cisza
– blachy
– czesc zasadnicza
– wariacje

na 1 beat
na 2 rozbudowa
na 3 powtarzamy 2 lub 1 lub zwalniamy bardziej niż 1
na 4 wypełnienia

dwójka druga powtórka posuwa akcję do przodu w strukturze multitimbrialnej. czwórka zmienia loopa - 
wypełnienia coś innego - jako opcja: co drugia ostatnia czworka (sm) się powtarza)

10.1.70. ZAWARTOŚĆ SEGMENTÓW AKCJI

1:
OROR - hihaty crashe ambientsrodka (h frak)
ORG - drums hihats crashes ambientsrodka tambourine pianomelody (h wid)
ORA - drums hihats ambientsrodka crashes pianomelody (h wid) (h frak)
ORSM - ambientsrodka evolves acids pianomelody
GOR - subbas bas drums hihat (h frak) - subbas i bas gra melodyjnie jak do tematu
GG - drums bas subbas hihats crashes tambourine pianomelody (h wid) (h frak)
GA - drums bas subbas ambientsrodka crashes hihats pianomelody (h frak)
GSM - drums subbas evolves hihats crashes riffs pianomelody (h wid) (h frak)
AOR - drums subbas bas hihats crashes (h wid) (h frak)
AG - drums subbas bas crashes hihats tambourine (h wid) (h frak)
AA - subbas evolves crashes
ASM - evolves subbas ambientsrodka
SMOR - subbas bas drums hihats crashes (h wid) (h frak)
SMG - crashes hihats drums subbas bas riffs tambourine (h wid) (h frak)
SMA - drums hihats crashes subbas bas ambientsrodka (h wid)
SMSM - drums subbas evolves riffs crashes hihats hardcorechoir (h wid) (h frak) 

2:  (tu identycznie rozpisac extradimensional slayer or g sm a)
oror - blachy ambientsrodka crashe
org  - blachy ambientsrodka drumsimpro
ora  - lifters ambientsrodka drumsimpro
orsm - blachy ambientsrodka drumsimpro
gor  - bas
gg   - drums blachy subbas bas
ga   - drums lifters ambientsrodka
gsm  - drums bas subbas blachy
aor  - drumsbreaks ambientsrodka
ag   - drumsbreaks ambientsrodka
aa   - drumsbreaks ambientsrodka
asm  - drumsbreaks ambientsrodka
smor - drums blachy crashe bas subbas
smg  - drums blachy subbas bas
sma  - drums spooky lifters ambientsrodka
smsm - drums blachy spooky bas subbas
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3:
oror - blachy, ambient srodka - 2x - blachy ambient srodka bembny - blachy ambient srodka bembny subbas
org  - bembny, blachy, ambient srodka
ora  - ambient srodka, pady, subbas
orsm - bembny, ambient srodka, blachy
gor  - bass, ambient srodka
gg   - loop, bembny, chords, blachy, subbas
ga   - bembny, blachy, ambient srodka
gsm  - loop, bembny, chords, riff, blachy, subbas, ambient srodka
aor  - subbas, bembny, ambient srodka, blachy
ag   - subbas, chords, blachy, bembny, loop
aa   - subbas, bas, bembny, blachy
asm  - riff, subbas, bembny, blachy, chords
smor - loop, bembny, chords, riff, blachy, subbas
smg  - loop, bembny, chords, blachy, subbas
sma  - loop, bembny, blachy, subbas
smsm - loop, bembny, chords, riff, blachy, subbas, ambient srodka

4:
oror - ambient, hihaty, clapy
org  - perka, acid, bas, ambient, hihaty
ora  - hihat, ambient, bas
orsm - perka, acid, ambient, hihaty
gor  - perka, bas, subbas, hihat
gg   - perka, bas, subbas, melody, hihat
ga   - melody, bas, hihat
gsm  - perka, bas, subbas, melody, hihat, claps
aor  - acid, bas, ambient, blachy
ag   - riff, perka, subbas, blachy
aa   - perka, acid, bas, ambients, blachy
asm  - perka, bas, acid, blachy, klapy, ambient
smor - riff, perka, blachy, ride, subbas
smg  - perka, bas, subbas, hihat, ride
sma  - ambient, riff, perka, blachy, subbas
smsm - ambient, perka, bass, subbas, ride

10.1.71. OFFSET STRUKTURY

Offset  struktury  polega  na  pominięciu  pierwszej  połowy  pierwszego  zera  struktury  0102  i  po  całości 
dogrania na końcu uciętej częsci z początku. Można wykonać iteracyjnie.

10.1.72. ROZMYCIE

Rozmycie punktu udeżenia (dysonansowego szczytu, szpilki) - zmiękczenie - gdy jakiś punkt utworu udeża 
zbyt nagle, zbyt grubą i skumulowaną warstwą, można zastosować zmiękczenie i rozmycie tego grubego 
punktu warstwy. przykładem takiego miejsca może być na przykład moment gdy po ambientowym wstępie
udeża nagle beat z basem i solówką w jednym momencie. aby rozmiękczyć ten punkt faktury należy w nim 
wyróżnić  elementy posortowane istotnością.  czyli  na  przykład melodia,  perkusja,  bas,  pad i  efekty -  w 
kolejności od najbardziej istotnewgo do najmniej istotnego i wysunąć je przed punkt udeżenia (dostawić 
przygrywki  rozpoczynające  ich  partie)  tak  aby  najmniej  istotne  pojawiały  się  najpierw,  średnio  istotne 
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pojawiały się później a najbardziej istotne udeżały dopiero w momencie szczytu,  czyli nie ruszyły się  z 
miejsca.
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11.WORKFLOW  

Utwory nade wszystko składa się  metodą prób i  błędów, jednak wielokrotne powtarzanie tego procesu 
powoduje  zebranie  doświadczenia  tworzącego  workflow.  Budowanie  utworu mozna  zobrazowac  przez 
zabudowe osi liczbowej symbolizującej różne rzeczy. Innym rodzajem symbolu do budowania utworu jest 
iteracyjne naliczanie. Albo pisanie ksziążki. Tak czy inaczej Komponowanie leży w obszarze algebry – ciągi i 
szeregi  z  wyjątkiem  dla  ambientów  wpadających  raczej  w  analizę  matematyczną  –  funkcje  i  wykresy. 
Zawsze  dobrze  brzmi  duzy  naklad  pracy  na  sluch  –  intuicyjnie  z  zachowaniem  podstawowych  zasad 
komfortu sonicznego:  rozdział  11.1.19 -  OBOWIĄZKOWE TECHNIKI NA KAŻDY UTWÓR, strona  286. 
Workflow  to  rodzaj  modus  operandi  budowania  utworu  zaczynając  od  niczego  kończąc  na  gotowym 
albumie.  W ogólnym zarysie jest  to  kilka głównych kroków przez które przechodzi się  kolejno budując 
utwór:

– sound  design –  zaprojektowanie  kilkunatu  instrumentów  i  odgłosów  różnego  rodzaju;  dobrze 
wykożystać wszystkie funkcje syntezatora; każdy dźwięk generować na syntezatorach wpiętych w 
patcher i zapisywać patche; w trakcie generowania instrumentów dobrze jest mieć włączony edison 
i zapisywac sesję aby nagrać różnego rodzaju nieprzewidziane dźwięki wydawane przez syntezator 
w trakcie manipulacji  parametrów – można z tak nagranych materiałów wyciąć potem klipy do 
wstawienia  w  kompozycję;  jeśli  w  trakcie  produkcji  sampli  przyjdzie  do  głowy  zagrywka, 
nagrywamy ją w flp z nazwą patchu z syntezatorem jej przeznaczonym, na którym została zagrana;

– sortowanie  instrumentów do solówek -  sortowanie  instrumentów do solówek według jakiegoś 
kryterium

– tworzenie  melodii –  jazz  w  ciszy,  do  perkusji,  do  akordów,  do  perkusji  i  akordów  tymi  z 
zaprojektowanych instrumentów,  które  nadają  się  do  solówek;  improwizacja  powinna  wydobyć 
charakter zaprojektowanych instrumentów i podkreślić ich cechy typowe tylko dla każdego z nich; 
sekwencjonowanie i generowanie

– selekcja
– kojarzenie fragmentów z innymi fragmentami tak aby pasujące do siebie części utworów spośród 

zbioru improwizacji znalazły się koło siebie
– ustawienie perkusji
– korekcja harmoniczna – usunięcie źle zagranych tonów i poprawienie niektórych granych tonów na 

lepsze
– korekcja  rytmiczna –  poprawa położenia  w czasie  –  w przypadku niekwantyzowanych części, 

manualna  kwantyzacja  w  sposób  umożliwiający   istnienie  gwałtownej  zmiany  podziału 
rytmicznego przy zachowaniu łagodnych zmian tempa utworu i  niewielkich losowych zakłuceń 
powstałych w wyniku czynnika ludzkiego lub ekspresji a w przypadku części kwantyzowalnych, 
rytmicznych - kwantyzacja

– korekcja dynamiczna – usunięcie za głośno lub za cicho zagranych nut albo przez ściszenie lub 
podgłośnienie  takowych  albo  przez  dociągnięcie  głośności  nut  sąsiednich  do  ich  poziomów  w 
sposób  niewielki  przy  nutach  odległych  od  miejsca  newralgicznego  i  niemal  całkowity  w 
niewielkich  odległościach  aby  otrzymać  łagodny  wjazd  na  źle  udeżony  poziom,  który  może 
zabrzmieć  dobrze  na  wygładzonym,  swobodnie  do  niego  zmieżającym  tle  poprzedników  i 
następników

– wykreślenie napięcia muzycznego – może to być głośność, wysokość, napięcie interwałów, tempo 
lub długość nut

– dopasowanie  kolejności  skojarzonych  improwizacji do  obranego  wykresu  funkcji  napięcia  w 
czasie

– harmonizacja -  ułożenie progresji  akordów (dodanie ścieżki bez instrumentu z nutami progresji 
akordów)

– aranżacja  czasowa –  rozwinięcie  utworu  w  czasie  według  opisanych  wyżej  struktur; 
dosekwencjonowanie przedziałów w których prowadzą akordy; przed zmianą solówek z solówki na 
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solówkę należy zagrać najpierw same akordy nowej solówki dopiero potem wprowadzić solówkę 
na ich tle, grających jeszcze raz razem z nią, czasem jednak tą zasadę można pominąć i od razu 
udeżyć druga solówkę; solówki także mogą grać same; sekwencjonowanie melodii wypełniających 
pauzy melodii improwizowanych

– aranżacja  paralelna –  granie  akordów  progresji  w  wybranych  miejscach,  wariacje  po  akordach 
ustawione,  wygenerowane  lub  improwizowane,  organum,  perkusja  i  ewentualna  dalsza 
modyfikacja aranżacji czasowej wymuszona nowozasekwencjonowanymi elementami

– modulacja - dogranie łączników harmonicznych między utworami
– instrumentalizacja, efekty
– ambient/sfx
– efekty master
– poprawki sonogramu

W  innej  wersji  workflow  można  rozpocząć  dopiero  od  instrumentalizacji  i  efektów.  W  tym  wariancie 
punktem wyjścia może być sekwencjonowanie lub generowanie melodii albo tworzenie i sekwencjonowanie 
samych  brzmień  i  budowanie  z  już  gotowych  dźwięków  melodii,  lub  nawet  poprzestanie  na  samych 
dźwiękach. Taka zubożona jednak wersja przebiegu pracy może być kontrapunktem do pełnego schematu 
postępowania. Utwory zbudowane według uboższego sposobu mogą byc sekwencjonowane naprzemiennie 
z utworami zbudowanymi w pełny sposób. Obszerniejszego opisania wymaga instrumentalizacja, ponieważ 
składa się ona z wielu wariantów a każdy z nich z kilku etapów. W trakcie instrumentalizacji wybiera się 
syntezatory, tworzy presety, ustawia efekty i renderuje fragmenty partytury do clipów audio. Clip audio ma 
w nazwie preset Patchera w którym zawarte są syntezatory którym jest wykonany clip, presety z których 
kożystają oraz efekty aby w razie potrzeby poprawienia czegoś w klipie móc łatwo wrócić do jego produkcji 
wgrywając preset w Patcherze. Instrumentalizację jednego elementu struktury można wykonać kilka razy 
kilkoma  ustawieniami  Patchera  i  grać  ją  równolegle  tworząc  organum  lub  layer.  Przed  rozpoczeciem 
instrumentalizacji można scalić partyturę w jeden pattern i zamieniając go na ścieżkę audio odkrajać z niego 
po kawałku odrzucając wygenerowane części.
Edycję utworu można podzielić na dwa rodzaje. Natychmiastowe wnoszenie poprawek tuż po odsłuchaniu 
fragmentu w którym poprawkę zastosować i jako inna technika do stosowania gdy utwór ma już strukturę – 
odsłuchiwanie całości i zapisywanie w notesie tego co jeszcze warto w utworze zrobić. Ten ostatni rodzaj  
edycji polecany jest ze względu na to, że na długo po, wydawałoby się, zakończeniu utworu przychodzą 
jeszcze do głowy różne poprawki w czasie słuchania, warto więc je zapisywać i wprowadzić do utworu za  
jednym posiedzeniem odczytując z notesu co ma być wykonane a co zaplanowano wcześniej.
Gdy workflow zaczyna się od melodii należy określić do jakiego gatunku piosenki melodia się zalicza:

– żołnierska
– szanty
– kolęda
– itd...

określić jej instrumentarium oraz aranżacje to podyktowane jest jej klasyfikacją

11.1.1. INSTRUMENTALIZACJA PAMIĘCIOŻERNA

Jest  to  metoda  nastawiona  na  wykożystanie  pamięci  a  nieobciążająca  procesora.  Polega  na  budowaniu 
utworu ścieżka po ścieżce renderując każdą z nich i wklejając do projektu jako plik audio – Audio Clip lub  
Slice X, i lepszym nażędziem do wygenerowania scieżki jest Slice X a nie audio clips. Slice X umożliwia 
przeszeregowanie  wycinków  i  granie  melodi  wycinkami  wycinków  poprzez  transpozycję  note  pitch. 
Instrumentalizację wykonuje się ścieżka po ścieżce, najlepiej w Patcherze, by po wygenerowaniu takowej  
można było zostawić podpisaną w playliście a Patcher usunąć zapisując preset z jej nazwą. Można stworzyć 
w ten sposób bardzo skomplikowane utwory, gdyż pamięć i dysk jest w stanie pomieścić wiele Slice X'ów 
lub klipów audio a procesor może często zagrać tylko kilka ścieżek wirtualnymi instrumentami wraz z 
efektami, gdyż obciążają one procesor w dużym stopniu. W razie potrzeby, aby wykożystac pamięć bardziej 
efektywnie,  można  zamiast  długich  audio  clipów  i  Slice  X'a  zastosować  samplery,  jak  na  przykład  w 
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przypadku perkusji, lub instrumentów bez wyraźnego formantu, które dobrze brzmią przy transpozycji,  
grane z jednego lub kilku sampli. Warto nadmienić, że Slice X gra o 5dB a sampler o 8dB ciszej, natomiast 
Audio Clip gra tak głośno, jak zostało nagrane. Warto używać Slice X'a i doregulować jego poziom o 5dB  
głośniej.

11.1.2. INSTRUMENTALIZACJA PROCOŻERNA

Metoda procożerna polega na przygotowywaniu wszystkich ścieżek w jednym module bez generowania 
niczego  do  klipów.  Można  w  ten  sposób  wykonać  mniej  skomplikowane  utwory,  na  instrumentach  i  
efektach mniej  obciążających procesor.  Rezultat  ma zaletę niepowtarzalności  w przypadku gdy efekty  i  
instrumenty  mają  czynnik  losowy.  Metoda  ta  umożliwia  wielokrotne  renderowanie  jednego,  raz 
zasekwencjonowanego utworu z różnicami w niuansach zależącymi od czynników losowych.

11.1.3. INSTRUMENTALIZACJA HYBRYDOWA

Metoda hybrydowa polega na podstawianiu syntezatorów do partytur, renderowaniu ścieżek i wklejaniu 
ich do playlisty zamiast patternów z nutami podobnie jak w przypadku instrumentalizacji pamięciożernej. 
Różnica jest taka, że wyrenderowane syntezatory i efekty zostają nieużywane, zmutowane i z włączonym 
Smart Disable ale ciągle wpięte w tor audio i czekają na ewentualne ponowne użycie do poprawek lub  
tworzenia dalszych ciągów sekwencjonowanych melodii, a grają tylko wyrenderowane klipy audio.

11.1.4. OVERDUB EDISONEM

Overdub polega na, nagrywaniu pojedyńczych sampli lub sekwencji Edisonem i wstawianiu ich do playlisty 
jako klipy.  Różnica  między overdubem a metodą pamięciożerną  lub  procożerną polega na  tym,  że  nie 
używa się  wielu klipów, lecz tylko jeden długi klip w który wmiksowywane są  coraz to nowe ścieżki. 
Oszczędza  to  pamięć  i  procesor.  Tą  metodą  można  na  komputerze  średnio  wyposażonym  w pamięć  i  
mającym  nieszybki  procesor  zbudować  cały  album  z  nieograniczoną  ilością  instrumentów  w  jednym 
projekcie  FLStudio  nie  większym  niż  1GB.  Zamiast  Edisona  stosować  można  renderowanie  utworu  – 
szybciej i bez jeszcze jednego odsłuchiwania. Filozofia overdubbu - ten z góry zapodaje do tych na dole 
ktozy go nie slysza odwrotnie jak w polityce, gdzie góra zapodaje do dołu, którego nie słyszy.

11.1.5. SEKWENCJONOWANIE W PLAYLIŚCIE FLSTUDIO

Sekwencjonowanie w patternach i układanie ich w playliście nie jest poręczne, dlatego najlepiej, jeśli chcemy 
ułożyć nie repetytywną, długą sekwencję beatu w FL Studio, najlepiej jest umieścić pojedyncze udeżenia 
perkusji  w osobnych patternach, pokolorować je i  ponazywać, by się  nie myliły i  sekwencjonować tymi 
patternami utwór od razu w playliście,  tak jakby były to sample pojedynczych udeżeń. Można także w 
osobnych  patternach  umieścić  pojedyncze  nuty  basu,  czy  melodii,  którymi  sekwencjonowac  się  będzie 
melodię. Takie sekwencjonowanie można stosować zamiennie z sekwencjonowaniem w patternach, raz tak, 
raz tak, jeśli już mamy zasekwencjonowany pattern. Można do takiej sekwencji wstawiać melodie w całości 
zasekwencjonowane  w  patternach.  Na  pewno  taki  rodzaj  sekwencjonowania  pozwala  na  stworzenie 
ciekawszych utworów, ze względu na brak powtarzających się fragmentów.
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11.1.6. KIERUNEK INSTRUMENTALIZACJI

Niezależnie  od  wybranej  metody  instrumentalizacji  gotowej  skwencji  MIDI,  można  podążać  dwiema 
drogami  generując  z  niej  klipy  audio.  Krok  po  kroku,  dźwięk  po  dźwięku,  tak  jak  utwór  będzie 
odsłuchiwany lub ścieżka po ścieżce przez całą długość utworu. Możliwe jest także połączenie obu metod i 
generowanie tła dźwięk po dźwięku a w momencie napotkania solówek – generowanie ich w całości ich 
trwania, uzupełniania jeszcze raz dźwięk po dźwięku tła pod nimi i podążania dalej, bądź to do kolejnej  
solówki lub do dalszych sampli perkusji lub tła.

11.1.7. FLOWCHART

Abstrachując  od przebiegu pracy podanego wyżej,  generalny sposób poruszania się  między wszystkimi 
technikami  opisanymi  w tym podręczniku zilustrować  można w zasadzie  dowolną  techniką  obraną  za 
punkt wyjścia oraz przejściami do dowolnej innej techniki opisanej w tym opracowaniu. Na ogół każde 
przjście generuje ciekawy efekt, choć tylko określone techniki mogą być zastosowane jedna na drugiej w 
jednym momencie utworu. Np. można zacząć od określenia i rozrysowania pustymi patternami struktury 
utworu a następnie w tym samym zakresie czasu, w którym rozplanowana jest struktura skomponować 
melodie  i  określić  brzmienia  oraz  efekty  zastosowane  do  nich.  Innego  rodzaju  dobór  przejść  między 
punktami podręcznika może oznaczać potrzebę ułożenia elementów konstruowanych w punktach jednych 
po drugich lub jednocześnie ale na osobnych ścieżkach. Nie spowoduje to technicznego bogactwa środków 
włożonych  w  każdy  z  elementów  utworu,  lecz  spowoduje  powstanie  bogactwa  różnych  elementów 
połączonych ze sobą w utworze.

11.1.8. KIERUNEK PRACY

Zasadniczo komponując utwór podąża się w jednym kierunku obierając jeden z dwóch zwrotów. Można 
przyjąć zwrot od dołu do góry i od góry do dołu. Dół w tym przypadku oznacza najbardziej elementarne  
części  utworu,  czyli nuty. Góra określa największe elementy takie jak struktura, czy linia akordów albo  
brzmienia (brzmienie samo z siebie nie ma wymiaru czasowego, ale rozciąga się na długość nawet kilku 
melodii, w obrembie jednego zawiera się więc wiele nut i dlatego przypisuje mu się rozmiar większy niż 
nuta a mniejszy niż struktura utworu, poza tym generując brzmienie dobrze jest już mieć przygotowaną 
melodię  aby  dobrać  cechy  brzmienia  odpowiednie  do  melodii).  Zwrot  od  góry  do  dołu  oznacza  więc 
podążanie zgodnie z workflow ze strony  275 od stworzenia melodii przez akordy, brzmienia i efekty do 
struktury  utworu.  Można  też  przyjąć  zwrot  przeciwny,  czyli  najpierw  zaplanować  strukturę  utworu, 
brzmienia  i  efekty a  na końcu zasekwencjonowac melodie i  akordy.  Możliwe są  też  inne drogi  jak np. 
określenie brzmień, następnie struktury i melodii lub określenie brzmień, melodii i struktury. Ogółem zwrot 
od  dołu  do  góry  przypomina  sytuację  gdy  idziemy  przed  siebie  i  nie  dbamy  o  to  dokąd  dojdziemy. 
Interesuje nast głównie jedynie to, że stawiamy fajne kroki i kiedy stawiany krok pasuje do postawionych 
kroków za każdym razem, mamy pewność że szliśmy fajnie. Gdy natomiast mamy obrany punkt docelowy, 
musimy zmodyfikować sposób stawiania kroków na drodze do punktu co już nie jest pewne i nie wiadomo 
czy ciąg kroków z modyfikacją także jest fajny. Zwrot od dołu do góry taki jak chodzenie przed siebie jest  
identyczny ze słuchaniem i bliski słuchaczowi skoncentrowanemu na muzyce. Kierunek od góry do dołu jest 
tożsamy ze wspomnieniem utworu już odsłuchanego jeszcze raz w wyobraźni. Pamięta się wtedy głównie 
wyznaczniki utworu, np. jaka była struktura, rytm, tempo itd.
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11.1.9. WORKFLOW KUMULACYJNY

Workflow kumulacyjny to kierunek pracy od dołu do góry. Ustawia się najpierw rozpoczynający dźwięk a  
potem dostawia się  następny,  który do niego pasuje  napięciami.  Ustawiając  go decyduje  się  czy pasuje 
równolegle czy w następstwie. Tak samo dostawia się każdy następny element. Co pewien czas oglądamy 
strukturę  ustawionego  fragmentu  i  dedcydujemy  w  którym  kierunku  podążyc  ustawiając  następne 
elementy. Metoda ta daje dobre, stonowane i rozwijające się struktury.

11.1.10. WORKFLOW ORGAZMOWY

Workflow  które  polega  na  zdrowym  cyklu  pracy.  W  cyklu  tym  artysta  porusza  się  według  czterech 
punktów:

1. odczytanie zadania
w punkcie tym zawiera się odczytanie uprzednio (w poprzednim powtórzeniu cyklu) zapisanych 
notatek  na  temat  kolejnego  etapu  pracy;  jesli  dopiero  rozpoczynamy  pracę  można  ten  punkt 
pominąc, wszak nie ma jeszcze co czytać, i od razu przejść do działania

2. praca
tu następuje wykonanie etapu pracy, które ma zostać przeanalizowane; dzieli sie na etapy by nie 
zamontować fragmentu dzieła, który będzie ewentualnie musiał być później poprawiony, dlatego 
poruszamy się małymi etapami i wykonujemy dużo częstych powtórzeń cyklu, by nie wracać do 
tego co zostało zakonczone dwa etepy temu

3. analiza
by nabrać dystansu do dzieła,  wprowadzić poprawki, zauważyć błędy nim zostaną one zakryte 
nowymi etapami ocenia się  fragment zadania i  sprawdza czy nie zawiera on błędów, czy czego 
kolwiek co może zostać ulepszone

4. zapisanie zadania
zapisanie nowych wskazowek na poprawki poprzedniego etapu, które zostaną wykonane później 
lub opisanie następnego etapu dzieła, który zostanie odczytany po przerwie w punkcie pierwszym 
następnego cyklu

Po wykonaniu cyklu może nastąpić przerwa, po której artysta powraca do punktu pierwszego. Zamiast 
przerwy można wykonać jeszcze jedno powtórzenie cyklu (o ile można).

11.1.11. METODA SZEREGOWA A RÓWNOLEGŁA

Projektując  album  można  określić  dwa  sposoby  pracy.  Metodę  szeregową  i  równoległą.  W  podejściu 
szeregowym przechodzi się przez kolejne etapy powstawania każdego z utworów po kolei jeden za drugim. 
Powstaje wtedy np. kolejno perkusja, bas i zagrywki pierwszego utworu, następnie perkusja, bas i zagrywki 
drugiego  utworu  itd.  przez  wszystkie  utwory  na  płycie.  W  metodzie  równoległej  tworzy  się  najpierw 
wszystkie rytmy perkusyjne, następnie wszystkie basy i wszystkie zagrywki a na końcu komponuje całość 
albumu decydujący, który rytm perkusyjny najlepiej pasuje do każdego basu i zagrywki. Uzyskuje się w tej 
metodzie lepsze dopasowanie elementów składowych utworu, czyli bembny bardziej pasują do basu itp. W 
metodzie szeregowej zdarza się,  że perkusja z jednego z utworów lepiej by pasowała do basu z innego 
utworu.  O  przewadze  podejścia  równoległego  decyduje  także  możliwość  zaistnienia  nadprodukcji  i 
lepszego  rozplanowania  ilościowego  elementów.  Może  się  wydawać  problematyczne  dopasowanie 
elementów stworzonych  bez  ich  kontekstu,  czyli  np.  zagrywki  skomponowanej  bez  basu  lub  basu  bez 
bembnów ale w przypadku edycji cyfrowej możliwa jest dowolna manipulacja materiałem nutowym i audio 
umożliwiająca dopasowanie każdego elementu z każdym. Ponad to w niektórych przypadkach do przewagi 
metody równoległej dołącza się kożyść wynikające z cech psychicznych człowieka mającego tendencję do 
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koncentrowania się  na pracy i  trudniejszego myślenia  kompozycyjnego.  W tym przypadku,  gdy twórca 
znajduje się w temacie np. linii basowych i dobrze jest mu nie odrywać się od tego punktu pracy, łatwiej  
może  stworzyć  on  dużo  ciekawsze  zagrywki  niż  przenosząc  swoją  uwagę  z  jednego  punktu  pracy  do 
drugiego  w  metodzie  szeregowej,  jako  że  psychika  mająca  tendencję  do  koncentrowania  się  na  jednej 
czynności  potrafi  osiągać  niebywałe  rezultaty  będące  wynikiem  długiej  rozgrzewki  na  poprzednich 
elementach tego samego punktu pracy, czyli np. po stworzniu dziesięciu linii basowych trafia się jedenasta  
doskonała linia, która nie zaistniałaby bez rutyny dziesięciu poprzednich lini nie ułożonych pod rząd w 
metodzie szeregowej. W metodzie szeregowej także układa się rzeczone dziesięć linii, lecz ułożenie każdej 
jest rozdzielone etepami układania innych elementów kompozycji, takich jak bembny czy zagrywki i nie 
powstaje zjawisko rutyny i niespodziewanego impulsu ponadprzeciętnego zagrania.

11.1.12. WORKFLOW Z ZADANYM ELEMENTEM

Często zdaża się że ma się już dany jeden element i nie trzeba podążać przez punkty konstrukcji utworu w 
kolejności  zadanej w punkcie  11 -  WORKFLOW na stronie  275. W takim przypadku jest  kilka punktów 
startu:

 11.1.12.1 MAMY SOLÓWKĘ
– dana solówka
– harmonizacja
– linia basowa (nuty w MIDI)
– drugi segment z prowadzącymi akordami
– wariacja po tonach akordów prowadzących
– bas do akordów prowadzących
– dodanie do kolekcji

 11.1.12.2 MAMY BRZMIENIE
– dane brzmienie
– tyldoidalna ekualizacja
– dodanie do kolekcji

 11.1.12.3 MAMY BEAT
– dany beat
– dodanie ściezki/ścieżek szeregowo lub równolegle
– dodanie do kolekcji

 11.1.12.4 MAMY BEAT I SOLOWKE
– dany beat i solówka
– łączymy beat z solówką
– dodanie do kolekcii

11.1.13. PUNKTY WYJŚCIA DO WORKFLOW

Gdy niema nic a od czegoś trzeba zacząć, bo chcemy zacząć, bo np. dawno nie zrobiliśmy utworu, jest kilka 
punktów wyjścia od których zacząć można:

– solówka
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można spróbować zaimprowizować coś na klawiszu, ułożyć melodię lub wygenerować
– brzmienie

uzyskać  ciekawe  brzmienie  z  syntezatora,  wystarczy  przejrzeć  punkt  po  punkcie  dział  8,  pod 
tytułem BRZMIENIA, zaczynający się od strony 182.

– perka
ułożyć rytm perkusyjny

Dlaej  można  przejść  do  punktów  w  rozdziale  11.1.12,  pod  tytułem  WORKFLOW  Z  ZADANYM
ELEMENTEM, na stronie 280.

11.1.14. ANALOGIA DO WORKFLOW

Pisanie  utworu jest  jak  pisanie  książki.  Drobne załomy składają  się  na literę,  litery  na słowo, słowa na  
zdanie, zdanie na akapit, akapit na rozdział, rozdziały na części, części na książkę a te składają się na tomy. 
Około dziesięciu iteracji napisanych drobnymi załomami w pierwszej iteracji. To mrówcza robota z oglądem 
całości z lotu ptaka. Cała struktura utworu przypomina czytanie książki, wzrok podąża z linijki na linijkę tą 
samą drogą tak jak powtórki rytmu perkusji a co tą samą ilość linijek przewraca się kartkę w wypełnieniach.

11.1.15. WORKFLOW NA DZIKI DRUM AND BASS

Ogółem workflow to:
– ustalenie tempa samplepaku
– zrobienie samplepaku
– sekwencjonowanie
– mastering

Najpierw należy spożądzić samplepak 100 brzmień one-shoot, które długością pasują do określonego tempa 
utworu:

– 2 werble
– 2 stopy
– 2 crashe
– 4 hihaty
– 2 ride
– 2 flamy – flamy powstają z nagranego werbla z etapów gołego werbla i drugi werbla z ekualizacją  

tyldoidalną przed nałożeniem wzmocnienia werbla 
– 8 hihatow
– 8 basow
– 3 subbasy – ciągły i dwa udeżenia
– 4 zawolania
– 8 percussion
– oraz sample uzyskane według wszystkich opisów technik z rozdziału 8 - BRZMIENIA ze strony 182, 

z kategori ambient/sfx po jednym
– 1 gwizdaną basslinię - 8.2.63 - GWIZDANY BAS - PROSTOKĄT, strona 207.
– melodie i hamonia w .fsc

Wszystkie z tych brzmień muszą obowiązkowo być wyekualizowane cepstralnie w sinusoidy i parabole na 
spektrum - 6.6.31 - EKUALIZACJA TYLDOIDALNA - CEPSTRALNA, strona 152. Sample powinny mieć też 
wygładzone amplitudy oscylacji, strojenie do dolnego G – 50Hz i ustalone tempo oraz ilość linii na beat.
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w trakcie przygotowywania sample paku zapisujemy w notatniku pomysly na sekwencjonowanie

Następnie wykonuje się sekwencjonowanie w Renoisie. Jako, że ma to być dziki drum and bass tracker jest  
do tego celu najlepszy. FLStudio jak analiza matematyczna – obwiednie i funkcje a Renoise jest jak algebra – 
jest  lepszy do pisania  sekwencji  ze  względu na użycie  klawiatury.  Należy wgrać wszystkie  dźwięki  w 
Renoise i pociąć key dumpy na obszary klawiatury key zones oraz zsynchronizować sekwencje z tempem 
utworu. Należy ustawić tempo utworu i ilośc linii na beat by sample pasowały do sekwencjonowania. W 
następnym kroku dopasowujemy głośności każdego z sampli do poziomu -30dB przy ok. 1-4kHz i -16dB 
przy 50Hz. Sekwencjonujemy wybraną permutację struktury akcji z linią.

Ostatni w kolejności jest mastering w FLStudio według punktu -  6.11.16 -  OBOWIĄZKOWE EFEKTY NA
KAŻDY MASTER, strona 171.

Krócej i bardziej esencjonalnie:
– wygenerowac 100 betonowych sampli

– snare
– kick
– crash
– subbas
– z ksiazki
– losowe - w trakcie procesu generowania sekwencjonowac krotkie patterny z nowymi samplami 

w flstudio
– dwa razy sprawdzic  czy kazdy generowany sampel  jest  betonowy -  11.1.19 -  OBOWIĄZKOWE

TECHNIKI NA KAŻDY UTWÓR, strona 286
– obliczyc lub empirycznie zmiezyc dlugosc 64 patternow w zadanym tempie, dopasować długość 

patternów do ok 6 min.
– wgranie sampli w renoise
– pociecie zrzutow klawiatury na klawisze - gadget slice i opcja destructively render slices z menu 

wycietych sampli  -  sample  ktore  maja  byc  transponowane  i  grane jako sekwencje  ukladamy w 
zoneach  w  poziome  warstwy,  sample  ktore  maja  grac  jak  zrzuty  klawiatury  –  kazda  nuta  na 
osobnym samplu – ustawiamy w pionowe strefy

– ustawienie glosnosci do -30dB dla wszystkiego i -18dB dla subbasu
– w renoise zasekwencjonowac sample rekonstruujac sekwencje z flstudio i tworzac nowe powstajace 

dopiero  w  renoise  –  sekwencjonować  zgodnie  z  zasadami  na  każdy  utwór  -  11.1.19 - 
OBOWIĄZKOWE TECHNIKI NA KAŻDY UTWÓR, strona 286

– wyrenderowac i mastering w fl studio - 6.11.16 - OBOWIĄZKOWE EFEKTY NA KAŻDY MASTER, 
strona 171

dłużej i bardziej rozwlekle:
workflow:

– określić tempo i tonację utworu i podobne parametry
– posortowac todo:

– generowanie sampli
– obrobka sampli (korekcja - dol wazki, cepstrum, itd.)
– wgranie sampli w renoise
– sekwencjonowanie
– mastering

– wygenerowac 100 betonowych sampli
– snare
– kick
– crash
– ride
– subbas
– bas
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– hihat
– hihat do podbicia werbla - 3kHz
– bongo
– shakery
– maracasy
– tamburyno
– trojkat
– spooky pad
– lifter
– acid
– z ksiazki
– losowe - bez efektow master - bez parabolicznego shapera
– napisac i wyrenderowac harmonizowana inwencje z gradacja interwalow

– w trakcie procesu generowania sekwencjonowac krotkie patterny z nowymi samplami w flstudio
– dwa  razy  sprawdzic  czy  kazdy  jest  betonowy  -  przejzec  sample  i  sprawdzic  czy  wszystkie  sa 

cepstralne i z milym transientem, z wazkim dolem i bez peakow
– wybrac najbardziej zajebiste sample by je wyeksponowac solo i polaczyc inne w grupy o podobnym 

charakterze
– stworzyc konfiguracje sciezek dla nowej permutacji z utworu cztery kawalki wstecz
– przejrzec todo czy jest tam cos jeszcze co mozna zrobic na samplach
– obliczyc dlugosc 64 patternow, dopasować długość patternów do ok 6 min.
– wgranie sampli w renoise i melodii z fl studio wyeksportowanych w midi
– przestawienie interpolacji sampli na sinc
– pociecie zrzutow klawiatury na klawisze - gadget slice i opcja destructively render slices z menu 

wycietych sampli  -  sample  ktore  maja  byc  transponowane  i  grane jako sekwencje  ukladamy w 
zoneach w poziome warstwy

– ustawienie glosnosci  do -30dB dla wszystkiego i  -18dB dla subbasu -  snare snapem lekko (3dB) 
ponad -30dB a kick rowno z werblem na oscyloskopie

– gdyby jakis sampel nie byl jeszcze odpowiednio zbalansowany w proporcji gory do basu to mozna 
ustawic fx chain na samplu i wpiac equalizer balansujacy gore z dolem

– w renoise zasekwencjonowac sample rekonstruujac sekwencje z flstudio i tworzac nowe powstajace 
dopiero w renoise

– sekwencjonujemy  4  patterny  na  dzien  -  jedna  faze  drugiej  iteracji  na  dzien  przez  reszte  dnia 
sluchajac renderu i zapisujac co z nim zrobic w gryplanie

– przed zasekwencjonowaniem fazy wybieramy z gry planu to co pasuje do fazy (to dzien wczesniej, 
po przesluchaniu fazy zasekwencjonowanej w danym dniu)

– mastering w fl  studio -  jezeli  jeszcze  za cicho to podniesc skos spektrum troche i  dodac troche 
subbasu equalizerem

11.1.16. SEKWENCJONOWANIE IMPROWIZACJI NA BEMBNACH

W czasie sekwencjonowania należy przyjać następujący sposob - sekwencjonuje lub nagrywa się rozmaite 
sekwencje w patternach, jedna za drugą bez struktury utworu. Dopiero po zasekwencjonowaniu dużej ilości 
rozmaitych sekwencji układa się te segmenty w strukturę multitimbrialną – fraktala utworu. Jako podstawę 
fraktala sugeruje się cztery aby móc zbudować strukturę szesnastki – akcji - 10.1.33 - STRUKTURA LAFFIKA
– 16tka, strona 235, w co drugim utworze można zastosować strukturę wolną.

Oto rozkład 24 liniowych loopów w patternach po 96 linii, czyli po cztery loopy

1. 1
2. 2
3. 1

4. 3
5. 4
6. 5
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7. 4
8. 6
9. 1
10. 2
11. 1
12. 3
13. 7
14. 8
15. 7
16. 9
17. 10
18. 11
19. 10
20. 12
21. 13
22. 14
23. 13
24. 15
25. 10
26. 11
27. 10
28. 12
29. 16
30. 17
31. 16
32. 18
33. 1
34. 2
35. 1

36. 3
37. 4
38. 5
39. 4
40. 6
41. 1
42. 2
43. 1
44. 3
45. 7
46. 8
47. 7
48. 9
49. 19
50. 20
51. 19
52. 21
53. 22
54. 23
55. 22
56. 24
57. 19
58. 20
59. 19
60. 21
61. 25
62. 26
63. 25
64. 27

x2 = 54 różne loopy po 4 beaty albo po dwa werble w loopie

54x24 = 1296 linii 6 lpb

13,5 patternu po 4 loopy na pattern czystej improwizacji
czyli
54 loopy
czyli
108 werbli – po dwa na loopa
czyli
216 beatów – po dwa na werbel, cztery na loopa
czyli
1296 linii – po 6 na beat, 12 na werbel i 24 na loopa

w  zasekwencjonowanym  utworze  rozkładamy  loopy  improwizacji  na  segmenty  zasekwencjonowanego 
utworu według powyższego rozkładu. 54 segmenty-loopy zamieniają się w 128 loopów na 32 patternach po 
cztery loopy w patternie. 32 patterny rozdzielone są na dwie fazy po 16 – fazę G (drugą) i fazę SM (czwartą) 
multitimrialnej-iteracyjnej  struktury  akcji.

na cały utwór przypada 1024 bity po cztery na loopa a te cztery na pattern a tych 64

na  improwizację  wstawianą  w  loopy  przypada  54  patternow  czyli  216  beatow.  dzieląc  216  przez  bpm 
otrzymujemy długość improwizacji  w minutach,  którą trzeba nagrać z taktometrem w tym tempie w fl  
studio.

Improwizację  najlepiej  nagrać w FLStudio i  po zkwantyzowaniu i  korekcji  przekonwertować na MIDI i 
wczytać w Renoisie.
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11.1.17. CYKL TWÓRCZY

Cykl twórczy obejmuje proces wielokrotnego przełączania się między akcją wykonywania kroku wzdłuż 
ścieżki  produkcji  utworu  a  analizą  uprzednio  wykonanego  kroku  w  celu  zbadania  jego  poprawności. 
Czasem w trakcie kompozycji włącza się tryb analizy, który nie daje żadnych rezultatow i czasem z tego 
punktu nie chce się włączyć spowrotem akcja. Czasem analiza uprzednio wykonanego kroku zwraca fubar – 
czyli  coś  o  czym  nie  wiadomo  co  pomyśleć  a  czasem  po  ustaleniu  poprawności  poprzedniego  kroku 
nachodzi druga myśl by wykonać go inaczej.

Pomysły psują konsystencję dzieła,  jako że nie zawsze pasują do sytuacji,  która jest  właśnie w utworze 
sekwencjonowana. Aby temu zapobiec najpierw gromadzi się pomysły. gdy wejdzie się już w fazę działania  
nie dodaje się nowych pomysłów - zapisuje się je na następny raz i inne dzieło. W czasie realizacji pomysłów 
przechodzi  się  między  fazami  działania  i  analizy  -  w  niektórych  stanach  umysłu  to  przejście  męczy 
umysłowo. Jeżeli anazliza zwraca 'null' to może oznaczać, że jesteś w fazie dupy, czyli, że na skutek słabego 
potencjału, który może być przeznaczony na fazę działania automatycznie przełączasz się w fazę dupy i 
potrzebna jest przerwa. W czasie przerwy optymalnie skożystać ze sposobu na:

11.1.18. WYJŚCIE Z FAZY DUPY

Aby wyjść z fazy dupy można wykonywać szereg rozmaitych działań dnia codziennego, czyli np. wyjść na  
spacer, napić się czegoś, pokopać piłkę, zrobić zakupy, sprawdzić pensję w internecie itp. Najefektywniej 
jednak, a zależy nam na skróceniu czasu wychodzenia z dupy ze względu na ulotność pomysłu na utwór i  
natchnienia, można skożystać z klucza do dupy i nie chodzi tu o narkotyki czy mechaniczne sado-maso. 
Oto:

1. odebrać nagrodę, nagrodzić kogoś, powygłupiać się, pójść spać, pobawić się z psem/kotem
2. zjeść, umyć zęby, napić się, pogadać z kimś
3. zmienić ciuchy, poodkurzać, wynieść śmieci, umyć kubki, wyżucić popielniczki, wytrzeć kurze
4. zobaczyć co w internecie,  w telewizji,  gazecie,  za oknem, posłuchać muzyki,  radia,  popatrzeć w 

niebo
5. odebrać nagrodę, nagrodzić kogoś, powygłupiać się, pójść spać, pobawić się z psem/kotem
6. zjeść, umyć zęby, napić się, pogadać z kimś

i jesteśmy gotowi do pracy. Zadania w każdym z punktów wykonujemy po jednym. Zazwyczaj wystarczy 
jeden cykl punktów od 1-6, gdy faza dupy jest zbyt głęboka może być potrzebne wykonanie punktów 1-2 
raz i 3-6 kilkakrotnie aby przestawić się w fazę działania.
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11.1.19. OBOWIĄZKOWE TECHNIKI NA KAŻDY UTWÓR

Obowiązkowo  stosowanymi  i  nie  nudzącymi  się  technikami  pasującymi  do  każdego  utworu  oraz 
technikami wnoszącymi komfort soniczny są:

beton, triki stosowane na mur-beton w każdym utworze:
– głębokie cepstrum o duzym okresie i szczytami nisko na spektrum
– subbas – peak na 40-50Hz i stopa mająca spektrum także w tym zakresie
– ciemne dźwięki - mało alikwotów zajęta najwyżej połowa spektrum a najczęsciej ćwiartka
– tonacja g
– harmonia progresji akordów (akordy tylko z koła kwintowego i tercjowego dopasowane do melodii)
– gładkość spektralna
– gładkość oscylacji
– dokładne strojenie
– iteracyjny rozkład rytmiki patternu
– mutowanie (ściszanie albo zamiana) czwórki i podbijanie dwójki
– przyleganie kształtów na spektrum
– obszary ciszy na spektrum
– mono w dole zakresu spektrum
– werbel kładzie się szczytem 3-4kHz na linii poziomu -30dB według Voxengo SPAN i -42dB przy 

4kHz według amplitudy oscylacji sinusoidalnej w edytorze audio
– jeśli  blachy mają alikwoty, to muszą jeździć slalomem – rozstroić lekko pitch każdego udeżenia 

blach w ledwo słyszalnym zakresie
– obowiązkowe  mono  w  dole  zakresu  spektrum  każdego  z  dźwięków  –  zawężanie  panoramy  i 

usuwanie przeciwfazy z dołu wszystkich dźwięków - sprawdzamy czy dół jest mono powiekszajac 
sampla i obserwujac czy dwa kanaly stereo leżą razem, jesli tak to dol jest mono, jeśli nie to należy 
zacieśnić panoramę dołu Ozonem – Stereo Imagingiem

– góra werbla szczytem na 3-4kHz
– rockowy system wypełnień - 10.1.10 - ROCKOWY SYSTEM WYPEŁNIEŃ, strona 224
– wzmocnienie transientu werbla i innych instrumentów na których chcemy mieć „punch” -  6.8.18 - 

WZMOCNIENE WERBLA, strona 162
– multitimbrialna perkusja – bogaty layer – duzo smpli tego samego typu udezajacych na raz – bez 

podziału strukturalnego w największej dygresji
– linia - 10.1.63 - LINIA, strona 268
– odfiltrowanie 22kHz
– nie używać instrumentów country, nie grać country, ska ani 2tone
– nie grać homo - to samo nie powtarza sie parzystą ilość razy
– nie używac tej samej długości rytmicznej w serii granej tym samym instrumentem
– nie powtarzac sm - nie powtarzac najbardziej nadzednej czworki w kopiowanym segmencie pod 

rzad - modyfikować
– dzida bojowa wstępu rozwiniecia dygresji i zakonczenia w rozmaitych permutacjach
– usuniecie fantomu edisonem przed masteringiem - double curve od zera do 50hz - 50% odchylenia
– faza a ciemna - obszary ciszy w spektrum – w każdej chwili w każdym zakresie spektrum gra tylko 

jeden instrument
– powyciagac fragmenty z pierwszych segmentow do ostatnich poprzednich blokow - dlugo grajace 

elementy wyciagane dlugo, krotsze krotko -  wyciaga sie  tyle ile  dlugosc podrzednego elementu 
struktury do tego w ktorym gra element - gra przez segment duzego g - wyciaga sie do o jeden 
stopien krotszego sm - czyli za zwyczaj cztery razy krotszego elementu

– jesli master nie dociaga werbla do 27dB to podniesc skos spektrum o tyle zeby dal 3db wiecej w  
3kHz gdzie werbel i dodac troche subbasu do -16dB

- 286 -



11.1.20. PROWADZENIE LISTY TODO

Obecnie  ciężko jest  utrzymać zawartość pamięci  przez stosunkowo długi czas cyklu twórczego utworu. 
Kiedyś normalne było utrzymanie abstraktu w wyobraźni przez kilka tygodni lub ciągle,  obecnie mózgi 
mają raczej charakter transientowy i już przed końcem słuchania utworu może wypaść z głowy jeden z kilku 
pomysłów nasuwających się w trakcie. Ma na to wpływ polityka chemii spożywczej, walka z terroryzmem i 
masowa  psychiatria,  globalna  kontrola  świadomości  i  inżyneria  społeczna.  By  głębiej  pomedytować  to 
śmierdzące zagadnienie polecam utwór The Prodigy „Baby's got temper” traktujący o zakrapianiu mleka 
Prohypnolem,  co  miało  miejsce  w  latach  90'tych  minionego  wieku,  sprawie  pokrewnej  do  choroby 
wściekłych  krów  i  innych  spraw  zaklasyfikowanych  do  kategorii  spiskowej  wersji  dziejów  albo  teorii  
konspiracji. Tak czy inaczej, niezbity życiowy fakt, jeśli nie pamiętasz – zapisz. Do tego służy lista todo. 
Zawiera  ona  konspekt  zawartości  utworu,  plan  gry,  instrumentarium,  koncepcję  struktury,  zadania 
powstające  w  trakcie  konstrukcji  utworu,  które  będą  wykonane  po  zakończeniu  etapu  w  którym  się 
znajdujemy kiedy pomysł przychodzi do głowy, słowem wszzystko co mamy do zrobienia z utworem, by 
potem gdy wstaniemy następnego dnia rano nic nie pamiętając móc kontynuować utwór dalej i  aby po 
miesiącu produkcji ciągle pamiętać co zaplanowało się do zbudowania wtedy gdy wymyśliliśmy etap, który 
jest  już zbudowany. Inaczej może się  zdażyć że różne etapy przychodzą do głowy w różym czasie i  są  
niespójne.  Prowadząc listę  todo buduje  się  utwór,  którego części  są  zaplanowane w jednym momencie 
czasu, o ile zostaną wykonane później tak jak zostały zaplanowane.

11.1.21. WYJŚCIE  Z  MANII  UKŁADANIA  JEDNOPATTERNOWYCH 
BEATÓW

Jeżeli ułożysz beat dołóż bas. Gdy ułożysz bas dołóż subbas. Gdy ułożysz subbas dołóż trzy riffy - sekwencje 
lub  one  shoots  wygenerowane  losowo w absynthcie  i  ulozone  w sekwencje  w pianorolu  i  nagrane do 
sliceixie, absynth zdisablowany smart disable. Gdy ułożysz trzy riffy dołóż dwa tła. Gdy ułożysz dwa tłą 
skopiuj pattern i utwórz w nim nowe trzy riffy i dwa tła. Tak jeszcze dwa razy. Oddziel perkę i ułóż ją 
multiplikatywnie dodając na dwa blachy a odejmując blachy z czyms na cztery (każde dwa i każde cztery). 
Cztery  tła  ułóż w ciągu.  Riffy  ułóż w łańcuch.  Dodaj  wstęp na  początku i  zakończenie  na koncu oraz  
dygresję w środku. Zwiększ ilość oczek w łańcuchu - stwóż dodatkowe oczka z rifów z pozostałych oczek 
powybieranych po jednym riffie z kilku różnych oczek do jednego tworzonego.

11.1.22. WORKFLOW AKCJI

Oprócz tego że strukturę akcji można stworzyć w utworze, to można jeszcze sam workflow ułożyć tak aby 
miał strukturę akcji:

– co trzeba wyjazzować – żółte działania spontaniczno-impulsywne
– solowka
– beat
– basslinia
– riffy akordów

– co trzeba wyprodukować – czerwone działania produktywne
– dźwięki

– co trzeba wykombinować – zielone działania proceduralno-intuicyjne
– linia akordów do solówki

– co trzeba wydziabać – niebieskie działania sado-masochistyczne
– sekwencjonowanie
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– mastering

11.1.23. OBOWIĄZKOWE TECHNIKI NA DRUM AND BASS

– snare drum
– nagrany tascamem w m/s blisko/daleko
– wygladzona i zaokraglona gora ze szczytem na 3kHz
– gora zbalansowana z dolem

– bass
– broken speaker bass – crossover distortion
– hardcore
– cepstrum
– peak controlled paraboliczny bandpass generujacy bulgotanie, mlaskanie i cmokanie basu

– subbas
– boo bass lub 4front bass z lowpassem by zostawic dwie pierwsze harmoniczne
– sinusoidalna oscylacja z atakiem na obwiedni pitch, wybrzmiewajaca swobodnie

– shakery
– nagrane binauralnie zommem i mikrofonami rolanda

– hihat
– akustyczny hihat
– wygladzony spektralnie i na oscyloskopie
– wywiniety w parabole ze szczytem na 10kHz

– ambienty
– losowe presety z massive'a i absyntha – mutacje

– stopa
– 8.2.43.8 STOPA Z PUNCHEM 2

– crash
– miekka palka
– z calej sily w crash
– nagranie tascamem m/s blisko/daleko
– wyrownanie spektrum do prostej
– nalozenie parabolicznego band passu

– ride
– nagranie tascamem m/s blisko/daleko
– wyrownanie spektrum do prostej
– nalozenie parabolicznego band passu

– bongo
– nagranie m/s blisko/daleko
– usuniecie dudnien

– tempo 169BPM
– struktura

– wariacje permutowanej struktury akcji jedna linia, bez dodatkowych elementow na zakonczenie
– elementy struktury 1234

– 11
– hihaty albo ride
– ambient

– 12
– beat
– ambient

– 13
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– beat
– ambient
– hihaty albo ride

– 14
– wybrzmiewający ambient

– 21
– beat
– bass
– subbas

– 22
– beat
– bass
– subbas
– hihaty

– 23
– beat
– bass
– subbas
– do połowy ride od połowy hihat

– 24
– beat
– ambient

– 31
– beat
– bass
– subbas

– 32
– beat
– bass
– subbas
– hihaty

– 33
– ambient

– 34
– ambient
– bass

– 41
– beat
– bass
– subbas
– hihaty

– 42
– beat
– bass
– subbas
– do połowy ride od połowy hihat

– 43
– beat
– bass
– subbas
– hihaty albo nie

– 44
– beat
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11.1.24. WORKFLOW MODULARNY

Tworzy się  na  dysku projekt  główny do którego  będziemy wklejać  Audio  Clipy.  Każda  zagrywka jest 
tworzona w osobnym podprojekcie. Po skończeniu renderujemy taki podprojekt, zapisujemy nuty w pliku 
.fsc, a wyrenderowany Clip wklejamy do projektu głównego. Tak postępujemy ze wszystkimi zagrywkami 
występującymi w utworze. Każdy instrument i zagranie w oddzielnym klipie.

 11.1.24.1 DODANIE NOWEGO KLIPU
By  klipy  pasowały  do  siebie  rytmicznie,  tonalnie,  skosem  spektrum,  flow  i  jak  mogły  jeszcze,  przed 
stworzeniem  projektu  z  zagrywką  renderujemy  miejsce  w  głównym  projekcie,  w  którym  klip  ma  być 
wklejony. Wgrywamy wtedy do nowego podprojektu, w którym powstanie zagrywka, taki Audio Clip i 
nuty .fsc wszystkich grających w nim zagrywek, do jednego patternu, do kanałów Midi Out. To wszystko by 
tworząc nową zagrywkę móc porównać rytmikę i  tonalność z innymi klipami. Sprawdzić,  na słuch i na 
nutach, czy nowopowstająca zagrywka i już istniejące zagrywki nie kłócą się tonalnie, rytmicznie, czy nie 
przebijają za bardzo swojego spektrum, itd. Zbudowaną zagrywkę-podprojekt zapisujemy na dysku pod 
taką samą nazwą jak jej wyrenderowaną w pliku .wav postać oraz nuty zagrywki o tej samej nazwie w 
formacie .fsc.

 11.1.24.2 MODYFIKACJA ISTNIEJĄCEGO KLIPU
By  zmodyfikować  w  projekcie  głównym  doklejony  klip,  mutujemy  go,  renderujemy  jego  otoczenie  i 
wgrywamy podprojekt go zawierający.  Podprojekt zazwyczaj ma tą samą nazwę co edytowany klip. Po 
wczytaniu  podprojektu  doczytujemy  wyrenderowane  przed  chwilą  otoczenie-tło  z  projektu  głównego. 
Edytujemy w podprojekcie poprawki, które chcemy wykonać. Mutujemy klip otoczenia, renderujemy nową 
wersję klipu nie zmieniając jego nazwy i zapisujemy podprojekt ze zmienioną zagrywką. Zapisujemy także 
nuty zmodyfikowanej zagrywki na już istniejących na dysku w pliku .fsc. Po wczytaniu projektu głównego 
poprawka zostanie automatycznie wgrana przez FLStudio (o ile nazwa nie zostanie zmieniona). Wystarczy 
odmutować edytowany klip. Możemy zapisać wtedy też i projekt główny.

 11.1.24.3 DODANIE NOWEJ WERSJI KLIPU
Aby zmienić wersję zagrywki w klipie wystarczy wgrac oryginalny podprojekt i zmodyfikować go trochę –  
zagrać inną zagrywkę, zmodyfikować insturument, itp. Zmodyfikowaną wersję zapisujemy pod tą samą 
nazwą rozszeżoną o numer wersji. W projekcie głównym wczytujemy zmodyfikowany klip i kierujemy go 
na kanał z klipem oryginalnym kopiując numer kanału klipu oryginalnego i wklejając go na numer kanału  
klipu zmodyfikowanego.

 11.1.24.4 ZALETY I WADY
Workflow taki ma tę zaletę, że można w podprojekty pakować dużą ilość syntezatorów i efektów. Można 
obciążyć procesor do maksimum, a i tak po wklejeniu do projektu głównego komputer będzie jedynie zajęty 
odczytywaniem klipu z dysku. Nawet słabsze komputery poradzą sobie z dwudziestoma klipami na raz. 
Klipów może być wiele, a każdy z nich może zawierać bardzo duży zestaw syntezatorów i efektów, które  
obciążają  system  tylko  w  podprojektach  a  nie  w  projekcie  głównym,  w  którym  właściwie  efektów  i  
syntezatorów już nie ma.  Są jedynie wygenerowane klipy. Daje to niepierdzący workflow na tworzenie 
bardzo  rozbudowanych  modułów-utworów  w  FLStudio,  przeładowanych  efektami  isyntezatorami  – 
bogactwo. Tworzy miks w którym jeszcze każdą nute można zmienić, wczytując odpowiedni podprojekt. 
Wady? Wad nie ma. Taki styl produkcji był wykożystany w trackerach, gdzie tworzenie pętli w osobnym 
projekcie pozwalało zwiększyć ilość ścieżek w module. Na podprojektach opierał się Fruity Tracks, eJay, 
Music Maker, programy do tworzenia muzyki na Play Station, itp. Tą metodę stosuje się także dzisiaj w 
właściwie  każdej  DAW, komponując  utwory z  samplepacków.  W naszym przypadku to my tworzymy 
samplepack za pomocą podprojektów. By klipy były zgodne wystarczy wyeksportować ze współgrających 
klipów  nuty  i  miksdown  otoczenia  w  projekcie  głównym  by  potem  wczytać  je  do  nowopowstającej 
zagrywki.
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12.ASSORTED  

- ozdobniki sekwencjonowania
– wjazdy - fade in/out filtrami lub gainem albo panoramą - podjazdy i wyjazdy
– wyciągnięcia - ścieżka zaczyna wcześniej, może się urywać tuż przed rozpoczęciem właściwej sekcji, 

po wcześniejszym rozpoczęciu
– wypełnienia - wypełnienia bembnów lub wszystkich instrumentów razem - takie krótkie jazzowe 

solo lub jingiel na kawałek patternu
– pominięcia - scieżka się wyłącza z nienacka na pattern lub dwa lub pół albo nawet na jedną nut
– przeloty - wjazd z wyjazdem jeden po drugim dodatkowej ściezki - filtrami lub gainem albo panem
– dźwięki z dupy - dodatkowe dźwięki udeżone z nienacka - spośród juz grających lub specjalne 

instrumenty tylko do udeżenia jeden raz
– efekty bus - przeloty na grupie ścieżek lub całości utworu
– stutter - wybijanie rytmu, stutter/strobo całym wyrenderowanym patternem

- tam gdzie akordy nie moga mieć wspólnych tonów, stosujemy łącznik
- nuta harmoniczna, nuta harmoniczna długa, przebierka i pasaż - (przebierka abc acb bac bca cab cba)
  - melodia
    - ruch
      - pasage
        - w górę do nuty
        - w górę spod nuty za nutę
        - w górę od nuty
        - w dół do nuty
        - w dół znad nuty pod nutę
        - w dół od nuty
      - arpeggio - abc acb bac bca cab cba
      - przednutka - krótka cichsza pryma przed nutą
      - pause - brak nut tworzących ruch
    - pause
      - quality gradation of ties
      - tie with pause
  - basso continuo
  - akordy smyczkami lub chórem (z dopasowaniem nut ruchu do tonów akordu)
  - 2nd voice complimenting the chord
-  ciekawostki:  odpowiedź  impulsowa  igły  gramofonowej  jest  parabolą  w  dziedzinie  amplitudowo-
częstotliwościowej - paraboliczne spektrum jest naturalnym
  i optymalnym dla igły gramofonowej
- paraboliczne przebiegi na spektrum dają po zsumowaniu miks o parabolicznym kształcie, w odróżnieniu 
od innych kształtów, które tworzą kształty   
nieregularne z powodu nakładania się zakrzywień, wgłębień i wybrzyszeń
- narysować cycki metodą KRYSTALICZNĄ - 2.3.9.5 - na zmieniającej się tonacji c-harm mol (b na III st) na f-
harm mol
- montowanie ścieżek partytury - renderowanie całej partytury funkcją export .midi i wgrywanie jej  bez 
kasowania projektu
- zagnieżdżanie interwałów - granie kadencji o danej jakośći interwału interwałami o innej lub tej samej 
wybranej jakości - również
  a może przede wszystkim z gradacją jakości kadencji i zagnieżdżonych interwałów wzdłuż zagrywki
- resynteza transponowanego sonogramu - otrzywywanie echa z alikwotów
- vocoding statyczny ozonem
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- super pad - pad w którym graja tylko alikwoty prymy i kwinty w pierwszych kilku oktawach - padem tym  
gramy dysonansowe interwały np. sekunda wielka - 
brzmi konsonanowo - alikwoty nie interferują, bo są wymutowane
- miksowanie śladów
- basso continuo
-  gradated  intervals  nesting  -  jak  zagrać  stopniowanie  interwałów  jakością  pasażami  interwałów  o 
stopniowanej jakości
- metoda krystaliczna
  - kombinowanie wybranych tonów skali w pary (odrzucając te, które tworzą niechciane interwały z innymi 
- dysonansowe, średnie  lub konsonansowe
  - sortowanie par jakością
  - filtrowanie grup wybranej jakości
  -  łączenie  interwałów w progresje  wybierając i  przechodząc między pozostałymi,  sąsiednimi grupami 
jakości
  - w trakcie grania progresji postoje na nutach tworzących gradację jakości interwału z poprzednimi nutami, 
na których odbywano postoje
- montowanie ścieżek - eksportowanie całych partytur w metodzie zagnieżdżanych projektów 
- trójkątny shaping amplitudy perkusji
- powrót do starej, zapomnianej praktyki stycznych spektrogramów przy miksowaniu ścieżek

- balansowanie ilosciowe interwalow - im bardziej dysonansowy interwal tym mniej ich jest dopuszczone do 
gry po wykombinowaniu kazdego tonu tonacji z kazdym

- robienie pauz gdy wypadnie konsonansowa kadencja  (ton harmonizowany) -  czyli  przedluzanie tylko 
tonow harmonizowanych

- robienie pauz gdy wypadnie kadencja porzadanego interwalu z poprzednia kadencja wedlug drogi w gore 
i w dol na skali napiec interwalow

- foley sounds mixed with drums - dmuchniecia przez rurke na werbel i shoty sredniopasmowego szumu na 
stope i werbel

- krzywe saturacji i kompresji nie zniekształcające cichych tonów:

  -x^3+x^2+x  - łagodna kompresja/saturacja

  x^9-3x^8+6x^6-2x^5-4x^4+2x^2+x  - mocna kompresja/saturacja

- gradient napiecia interwalu z gradientem napiecia pozycji w takcie (sprzężenie)

- sidechain na bass: limiter na kanale z subbasem i sidechain od wszystkiego do subbasu. gain na maksa 
(+18dB), treshold na zero (-60dB), ratio na maksa (20:1), attack release and ahead na 9am

- losowe presety grają w losowych, dysonansowych miejscach utworu

-  kadencje  pingpongowo po jakosci  interwalow i  drogi  pingpongowo po jakosci  interwalow od jakości 
kadencji do jakości sąsiedniej kadencji

- „a” na innej perce a w „asm” ambient. na „sm” pierwsza perka

- stranjah list for amen breaks:
  - filter sweep
  - flanger
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  - pitch bend on snare rolls
  - time stretching
  - grain
  - short delay
  - reverse

– kluczem do drum and bassu jest foley - dzwieki akustyczne o nie instrumentalnym pochodzeniu 
grajace jako instrumenty

– grafika tonalna: seria serii interwalow o posortowanym napieciu, ktorych ostatnie tony kazdego z 
elementow serii tworza serie interwalow posortowanego napiecia

- kolo sekundowe takie jak kwintowe
- interwaly laczy sie w pary:
  - pryma i oktawa
  - kwarta i kwinta
  - tercja i seksta
  - sekunda i septyma
  a te w dalsze pary
- dwukrotna transpozycja grupy nut o sekundę w dół (harmonizowana) lub jednej nuty
- nagranie tascamem na najwiekszej  czułości  można podbić maksymalnie o 24dB (słuchawki) albo 36dB 
(głośniki) by nie wylazł szum, czyli średnio o 30dB
- 1821324354657687
- 1421324314213243
- dzwiek zajmuje ta sama czesc aranzacji co czesc spektrum - bembny wypelniaja calosc, jasny bas 3/4te, 
wazkie ambienty na srodku spektrum pojawiaja sie sporadycznie
- dysonansowa droga do konsonansowych kadencji z ograniczeniem interwałów 1, 2, 8, 9, 10 do drogi i 5,7 
do kadencji a 1 i 2 także do ostatniej kadencji
  w kazdej strofie
- kazdy klip ma pięć rodzajów:
  - element całkujący:
    - wjazd
    - wyjazd
  - wariację
  - wypełnienie
  - część zasadnicza
- negacja kształtki cepstrum na drop
- segment 41 - 22 i 23, 42 - 21 i 22, 43 - 22 i 23, 44 - 44
- dopasowanie rolla do bembnow ozonem - match filter
- jingle czyli komendant, czyli element różniczkujący
- permutacja segmentow dziewiątki
- rozpisanie głosów akordu na trzy różne instrumenty, (cztery z noną - add9)
- interwały około oktawy:
  - 11 - 17/9
  - 13 - 17/8
  - 14 - 9/4
- kick
  Kick compounds of high-end and low-end. High-end is dirac impulse played by convolver and modelled in 
Patcher with bandpass filters. Destination shape of   modelling on spectrum is apex hill of sine wave. When 
it's done it is recorded ant put in the sampler.
  Low-end is sinusoidal oscillation played by 3xOsc with glissando.
  Low-end and high-end is combined in pattern.
  As an option equalization is added to low end to make it in shape of apex hill of sine wave on spectrum.
- interwały - jakość wyznaczona przez numeer wspólnego prążka:
0 - 1 - 1
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1 - 18 - 17
2 - 9 - 8
3 - 6 - 5
4 - 5 - 4
5 - 4 - 3
6 - 7 - 5
7 - 3 - 2
8 - 8 - 5
9 - 5 - 3
10 - 7 - 4
11 - 15 - 8
12 - 2 - 1
13 - 17 - 8
14 - 9 - 4

w górę:

0
12
7
5
4 9
3
6 10
8
2 14
11
13
1

w dół:

0 12
7
5 9
4 10 14
3 6 8
2 11 13
1

przy współbrzmieniu:

0 12
7 5
4 3 8 9
2 10 14
1 6 11 13

- parowanie interwalow:
co drugi przeciwstawnie i bujamy:
pat 3
8 9 - 3 4
7   - 1 2
10 11 - 5

podobienstwa i bujamy:
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pat 1
8 9 - 3 4
7   - 5
10 11 - 2

przeciwstawnie bez bujania
pat 6
1 2 - 7
10 11 - 7
3 4 - 5
8 9 - 5
5 - 3 4
7 - 1 2

parowanie podobienstw:
1 2   - 10 11
3 4   - 8 9
5     - 7
7     - 5
8 9   - 3 4
10 11 - 1 2

parowanie przeciwstawne:
1 2   - 7
3 4   - 5
5     - 3 4
7     - 1 2
8 9   - 5
10 11 - 7

- pojebany beat
  sick note ed rush - orient express shimon & andy c - sick note ed rush - prosty
- akordy septymowe mozna grac z pominieciem prymy - tworza sie wtedy akordy pochodne - 357
- w techno dobrze jest udezac kazda stope z innym obrotem fazy
- na ride najlepszy jest plik bandpasow tworzacych paraboliczny bandpas na 8kHz
- workflow - montowanie wyrenderowanych klipow z ktorych kazdy ma osobny projekt; miedzy projektami 
wymienia sie audio klipy i pliki midi aby calosc pasowala rytmicznie i tonalnie
  dwa warianty - clipy ustawione rytmicznie jak w muzyce dance - co 16 klip i kazdy klip ma 16 beatow 
dlugosci
  drugi wariant - melodyczny - to nuty decyduja o tym gdzie pojawi sie klip i kazde zagranie-fraza-wejscie  
jest na oddzielnym klipie-projekcie, które się zazębiają i nakładają, w połowie od konca na poczatku, gdzie 
trzeba i gdzie decyduja nuty
- glosnosci sciezek
  kick     0dB
  snare    0dB
  bass     0dB
  subbas  -6dB
  hihat   -6dB
  flam    -12dB
  ambient -12dB
  kompresja tak aby snare solo wypadal na kulce maximusa
- cztery razy po cztery werble gdy prosty; gdy lamany cztery razy po dwa werble
- udezanie subbasu z opoznieniem albo tam gdzie konczy sie stopa lub werbel by nie przebijac kopresora
- subbas na 50Hz a bas na 25Hz
- broken speaker bass dobrze brzmi z lowpassem sterowanym amplitudą - mbmoolp
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- saturacja dolu - rozdziela sie maximusem (z wylaczonym filtrem linear phase) spektrum na dwa pasma 
gorne i dolne; potem naklada sie na dol saturacje w postaci kilku 
  wave shaperow sterowanych obwiednia tak aby dzialaly tylko na udezenie fali dzwieku
- dodac do struktury lancucha ze lancuch moze kontynuowac cztery segmenty nie tylko dwa
segment 1.1
nic albo 3.4 jesli za drugim razem petli
segment 2.1
segment 1.2
segment 3.1
segment 2.2
segment 1.3
segment 3.2
segment 2.3
segment 1.4
segment 3.3
segment 2.4
segment 1.1 od nowa od 1.1
segment 3.4
itd...  od 2.1
segment 1.2
itd...
-  okrągły band pass - ustawić siedem band passow z takimi samymi parametrami i okraglym ksztaltem 
przepuszczania - w miare dodawania instancji transmitancja filtru zaokragla sie
- okragly band pass dobrze wypada z czestotliwoscia sterowana xy controllerem na bitach i basach broken 
speaker bass z hardcorem gdy ustawiony jest envelope controller na amplitude
  basu dobrze wypadnie tez sterowany lfo.
- pianino najcichszymi nutami ze skosem spektrum podniesionym na maksa aby pianino brzmialo jasno
-  1. _
   2. -
   3. /
   4. \
- workflow: synchronizowany overdub fruityloopsem w renoise
  1. wklejanie sekwencji w renoise
  2. renderowanie fragmentu w ktorym dodajemy clip
  3. wczytanie go do fl studio
  4. dogrywanie fragmentu w fl studio
  5. renderowanie go
  6. wczytywanie w renoise

7. go to 1

-  struktura  1234  (silnik  ssanie  sprezanie  praca  wydech)  z  fakturyzacja  (rozbudowa  lub  redukcja  przy 
kolejnych powtorkach) i nierownymi dlugosciami elementow
- zgrubianie pudla werbla -  tlumienie ostrych wypuklosci  i  podbijanie lagodych zaokraglen w obszarze 
pudla werbla - zgrubia udezenie werbla
- lowpass na master na chwile przed werblem
- zwiekszanie amplitudy cepstrum - poglebianie dzwieku - skalowanie profilu dzwieku - dwie instancje z 
takim presetem melda spectral dynamics ratio 1:1.5, threshold -80dB, output gain -24dB, doregulowac slope 
do poziomu -3dB/okt
- sidechain limiterem w funkcji kompresora kompresujacego sygnalem z sidechainu sygnal w kanale

– wpiac flstudio limiter na kanale z basem
– wyslac sygnal werbla do kanalu z basem jako sidechain to this channel
– przestawic limiter w funkcje kompresora
– wybrac kanal werbla w gadrzecie wyboru sygnalu sidechainu
– ustawic ratio kompresora na inf
– ustawic threshold kompresora na -40db
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ustawiac limitery w grupach grajacych w podobnych zakresach spektrum jak:
– stopa i subbas
– werbel i subbas ze stopa
– itd

nie stosować – udeżenie werbla bez sidechainu ma dodatkowy subbas i mocniej kopie

- ekspansja po uprzednim bramkowaniu szumu
- poglos z echem razem - bajka
- granie wariantami sampli - serie podobnych dzwiekow zmieniajace artykulacje tego samego zagrania - 
ekspresje gry
- przegrywanie sampli przez glosnik i mikrofon
- przycinanie nagran z tascama krzywą single curve na equalizerze fft w edisonie ze sciagnietym na maksa 
w dol prawym wezlem obwiedni i krzywa odgieta na maksa aby na calej dlugosci spektrum 
trzymala poziom a
  w gornej czesci zawijala szum do zera
- przycinanie spektrum nagran z tascama prostymi liniami bez podbicia w dole spektrum i tlumieniem do 
zera w gornym koncu i druga linia tlumiaca do zera w dole a bez podbicia w gornym koncu - albo z 
podbiciem na maksa w koncach w ktorych nie ma tlumienia ani podbicia

- struktura fakturyzacji kodem gray'a (ścieżki zmieniają się tak, że zamienia się tylko jeden bit):
0000
0001
0011
0010
0110
0100
0101
0111
1111
1101
1100
1110
1010
1011
1001
1000
- nie wracac do akordu granego przed chwila
- wariacja kwintowa i wariacja zmiany kierunku interwalu kadencji koncowki
- kadencja po wariacji nie moze tworzyc dysonansu z kadencja oryginalna
- po solowce dostawic poczatkowa nute raz
- granie dwudzwiekiem: melodia, harmonizacja, dodanie drugiego dzwieku do melodii
- wykonanie gwintu z jednego dluzszego glissanda sinusoida udezana seriami by tworzyly gwint
- jezeli za cicho to nalozyc jeszcze jeden shaper zdejmujac przed tem troche subbasu low shelfem z malym q 
(wyrownac subbas by nie byl wyzej niz 6dB nad gora) tak aby gora nie harczala z subbasem
- ekspozycja - na kazdy zakres spektrum w kazdym zakresie czasu przypada tylko jeden instrument
- jazzowanie melodii razem z beatem beatboxem - darcie mordy - udawanie muzyki i calego bandu geba a 
potem sekwencjonowanie tego instrumentami
- miks am sampli modulate paste w renoise
- akord 0459 - dwie duze tercje zlaczone poltonem
- dodac powiazanie wyciagnieciem do ksiazki - wyciagnieca cztery razy krotsze niz wyciagany element - 
wyciaga sie jedna sciezke najbardziej charakterystyczna dla bloku
robi sie przerwe na ostatnia cwiartke patternu gdy wyciagniecie ma caly pattern. wyciagniecie moze miec 
cztery patterny gdy wyciaga sie 16 patternow i wtedy
wyciagniecie milknie na ostatnie cztery patterny wyciagniecia
-  opisac  technike  wygladzania  spektrum  metoda  przesuwanego  filtra  pasmoprzepustowego  i  miernika 
glosnosci
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- convolve z szumem cepstralnym- parabolicznym przesuwajacym sie glissandem w gore - nałożyć na jakiś 
sampel

- wielokrotne fazy tego samego rodzaju 1 6 11 16 / 16 albo 1 22 43 64 / 64
- zagniezdzenia na kazda faze 1 5 17 21 22 23 25 33 41 43 44 45 49 61 64
-  na  okladkach rysowac napisy  zamiast  uzywac czcionek -  mozna posluzyc sie  gradientem by tworzyc 
malowane napisy w stylu kolorowych czcionek
- redukcja przesteru - rozsunac fazy jak w kompresji-dekompresji w edisonie filterm fft nalozyc paraboliczny 
wshaper i zsunac spowrotem fazy filtrem fft z odwrotna krzywa
- powtarzac niektore pojedyncze bloki dwa razy
- dodatkowa glosnosc mozna uzyskac stosujac wstepna kompresje w transformacji freq shifterem o ok 700hz 
w gore. naklada sie wtedy paraboliczny shaper i limiter i znosi spowrotem freq shifterem
  o 700hz w dol  -  taki  dzwiek mozna jeszcze raz  skompresowac lub zastosowac wave shaper a dzieki  
wstepnej kompresji saturacja bedzie miala ciekawszy charakter - pierwsze jej alikwoty wyjda na ok 1000hz
  a nie na 150.
- docisk na limiterze powoduje ze udezenia werbla sa rozne za kazdym razem gdy udeza
- equalizując wyciągamy tylko te obszary ktore maja duzy odstep sygnalu od szumu, jak to np. tylko 6dB to  
nie wyciągamy
- w utworze sekwencjonuje sie w rownowadze ilosciowej:
  - patterny z wypelnieniem
  - wypelnienia bez patternu
  - pusty pattern bez wypelnien
  - pusty pattern bez wypelnien
- hit w strukturze iterowanej akcji - meloldie z akompaniamentem jak w four corners of the earth na beatach 
jak extradimensional divergency (beton i dziki drum and bass 100 samplowy z punchem)
  ustawione w renoise na samplach generowanych w fl studio z masteringiem w flstudio - w przerwach 
ambient jak weird things z overdubem
- ekualizacja blach przez przepuszczenie ich przez krotki reverb bez wczesnych odbic i bez sygnału dry
- flam to werbel o niskim skosie - 3db nizej niz poziom -3db/okt, liniowy i nagrany z duzej odleglosci
- werbel z pelnej pary - gora nacignieta tak ze mocniej dokrecic sie nie daje - dol bardzo luzno - sprezyny 
bardzo ciasno - nagrywamy zoomem z level 10 w odleglosci metra - udezenie z calej sily -
  equalizacja liniowa (bardzo wazna supergladka korekcja ok 10kHz - bardzo gladki i lagodny opad w tym 
zakresie) - podniesienie skosu by gora grala tak samo glosno jak dol srodka gdzie jeszcze
  nie ma peaku pudla (ok. 180Hz) -  podbicie pudla (180Hz) kilka decybeli  w gore by dominowalo nad 
srodkiem - zawezenie panoramy dolu nizej 1kHz, 15% ekspansji single curve na calosc,
  normalizacja i shaper paraboliczny - flamy to udezenia w ten sam werbel: jedno slabsze niz maks, drugie  
jeszcze slabsze i trzecie jeszce slabsze, wstawic w pattern 2 1 3 1 2
- 139.97809bpm - 2,666 - dwapoltony i 66.6 centyli od 120bpm
- dopisac ze broken speaker bass ma convolver z dry ustawionym na zero
- naśladowanie wygłupów instrumentami
- opisac metode otczytywania wspolczynnikow przy zetach z kolejnych wyrazow dyskretnej odpowiedzi 
impulsowej na forum jako ze rodzimy kraj nie ceni genialnych inzynierow
- pierwsze akordy po kazdej kadencji w melodii graja od kolejnych akordow kola tecjowego a dalsze wedlug 
kola kwintowego
-  pianino najlepiej  gra  gdy  udzeza  na 25% sily  z  lekkim randomizem glosnosci  i  ze  skosem spektrum 
podniesionym o 12dB
- intensywnosc faz:
  gadka: zeczy nieistotne - zeczy istotne
  dzialanie: latwe - trudne
  analiza: proste - skomplikowane
  zaplata: mala - wygorowana
- kontrapunkt lustrzany:
  ta sama melodia ale wszystkie interwały w przeciwnym kierunku; gdy wypada poza tonacje gra sie ten 
najblizszy interwal z tonacji ktory jest w tej samej grupie interwalow co interwal pierwotny
  punkt wyjscia dla kontrapunktu jest ten sam co w melodii zrodlowej
  akordy dodane jeszcze raz do kontrapunktu po jego wygenerowaniu od nowa
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  wszystkie tony odbite do gory nogami wzgledem poczatkowego tonu z przepisaniem tonow spoza tonacji 
spowrotem do tonacji tak aby ich jakosc nie zmienila sie
- kontrapunkt interwalowy:
  melodia ulozona jeszcze raz do kadencji grajacych od konca w tych samych miejscach patternu i z tymi  
samymi drogami, przynajmniej drogami w tym samym rytmie
- melodia - kontrapunkt - melodia - chorus - melodia
- po nałożeniu przesteru dodatkowo jeszcze naklada sie przesuniecie fazowe pod skosem od -180 do 180 
stopni na dlugosci calego spektrum - to aby zlagodzic brzmienie przesteru i nadac fali
  ciekawszy ksztalt
- rozwinieta inwencja
  - akordy wyciagniete spod tematu
  - temat z dodanymi akordami
    - gradacja interwalow
    - wariacja kwintowa
    - gradacja
    - kontrapunkt lustrzany - mirror w renoise
  - kolo kwintowe - solo gra tony kolejnych akordow kola - pryma kwinta tercja kwinta
    gdy kolo kwintowe wypada z tonacji poslugujemy sie jeden raz tercjowym
  - temat z dodanymi akordami - od polowy do konca
- faza dominujaca - np. faza a wszedze gdzie pojawia sie jako podfaza gra sie jej segment tak samo jakby byl  
to wycinek segmentu nadrzednego
- szumy paraboliczne 1kHz dodac do struktury drum and bassowej w ksizce
- dopisac do losowych dzwiekow mutacje presetow absyntha
- reverb najlepiej wypadnie bez early reflections - zawsze wyciszac - mutowac
- ekspozycja - by wyeksponowac nute (eksponuje sie tylko jedno udezenie) nalezy usunac po jednej nucie z 
kazdej sciezki w miejscu gdzie gra eksponowana nuta; kilka innych nut moze zostac,
  np kick.
- zrobienie jednego punktu z todo powoduje powstanie kilku nowych punktow todo
- dodac do punktow o pisaniu melodii za pomoca kadencji i drog, ze pierwsza i ostatnia kadencja dobrze 
brzmi gdy jest tym samym tonem.
- obiektowy sposob sekwencjonowania fraz - sekwencjonowanie nie calych sciezek o dlugosci patternu lecz 
pojedynczych fraz skladajacych sie z kilku nut ktore pojawiaja sie od czasu do czasu
  w utworze jako obiekty - obiekty sa rozne grajace rozne zagrania instrumentami roznych typow i roznymi 
brzmieniami - kazde zagranie ma przypisany jeden instrument - w utworze tak
  sekwencjonowanym  -  tylko  bembny  graja  od  poczatku  do  konca  -  ogolem  tak  jak  w  utworze 
extradimensional invigilation zagrywki basow i inne dzwieki - zagranie dobre na utwory fazy a
  zagranie jakby dziury ktore pojawiaja sie na kazde cztery pojawily sie na wszystkie fazy z wyjatkiem jednej 
- wspolczynnik wypelnienia patternu jedna sekwencja wynosi 1/4 a nie jeden
- gated pad axx ma wpadac rytmem w dysonansowe miejsca jak flam werbla
-  dodac  do  broken  speaker  bass  notke  ze  dobrze  kiedy  gra  sie  oscylatorem  niewielkie  glissanda 
dwudzwiekami z wolno narastajaca amplituda oscylacji
- naschizowac na dyktafon a potem zasekwencjonowac to zajebistymi brzmieniami
- werbel hardcore moze miec wypuklosc na 2kHz szeroka na cale spektrum werbla i podbite pudlo-dol
- jesli pierwsza kadencja tematu jest harmonizowana pryma to pierwsza kadencja kontrapunktu powinna 
byc harmonizowana tercja
-  dubstep liczy  sie  na ok.  140BPM i  na  tyle  ustawia  sie  flamy,  stopa i  werbel  jednak gra  w dwa razy 
wolniejszym tempie
- gausjanskie echo convolverem
- krotka petla na basie (bas z petli) z cepstralna equalizacja
- drum roll hits wypadaja (stoją) na flamowych (dysonansowych) punktach rytmiki paternu
- w wyciagnieciach stosowac modyfikacje upraszczajaca
- kontrapunkt lustrzany w koncowkach powtorki tematu melodii
- snare do hardcorowego udezenia - membrane dokrecamy tak mocno ze bardziej sruby sie nie wkrecaja -  
trzeba by je duzo mocniej wkrecac - dokreca sie do wyraznego oporu duzo wiekszego niz przy
  dokrecaniu do tej pory
- inwersja spektrum - odwracanie spektrum do gory nogami
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- opisac tony w ich
  - relacji z innymi tonami
  - czestosci grania
  - odleglosci od innych tonow
  tak jak by to byly osoby

- tyldoidalna perkusja z przesterem i ponownie wyekualizowana tyldoidalnie
  bembny z przesterem i tyldoidalna ekualizacja w utworach fazy sm w czwartej czesci
  do takiej perki domiksowac oryginal wiecej niz 50% - zabrzmi zajebiscie
- kryterium interwałowe zagrania tonu - gramy ton tylko wtedy gdy razem z tonami grajacymi jednoczesnie 
z nim i tonami ktore koncza grac bezposrednio przed nim nie tworzy on interwalow:
  1, 2, 6, 11

- inwencja skryptami laffika
  - wybor tonacji
  - ustawienie patternu na 512 linii
  - ustawienie gladkiej progresji kadencji premierem
  - ustawienie drog do kadencji pathfinderem wybrana jakoscia interwalu
  - dopasowanie akordow progressorem lub na piechote gdy tonacja nie zaimplementowana w progressorze
  - ulozenie linii basu processorem albo na piechote
- perkusja mutuje blizsze dzwieki dalszy ambirent nie milknie bo perkusja w niego nie udeza
- srodek z nagrania usuwa sie bo buza brzmi srodkiem wlasnie i ludzie od zawsze bali sie grzmotow wiec 
powoduja fobie gdy slucha sie nagran bez usunietego srodka
- struktura watkowa
  jest watek glowny i watki poboczne. watek glowny zaczyna sie i konczy razem z utworem, choc utwor 
moze sie rozpoczac watkiem pobocznym po ktorym nastepuje watek glowny.
  watek poboczny jest krotszy i zakonczony spleceniem z innym watkiem
  watki moga byc splecione gdy dwa watki ktore dotychczas graly osobno graja razem
  wplecione gdy zamiast jednego watku gra sie drugi (akcja przerwanego watku toczy sie dalej o czym nie 
wiemy i w momencie powrotu do przerwanego watku obserwujemy dalszy ciag)
  przeplatane gdy na zmiane zastepuje sie jeden watek drugim watkiem kilka razy az do splotu watkow
  to jest  definicja filmowa i moze byc zaadoptowana na potrzeby utworu muzycznego w ktorym watek 
zastepuje zestaw instrumentow grajacy frazy

- ekualizacja tyldoidalna gladkiej perkusji z alikwotem pudla przesterowanej dziesiecioma parabolicznymi 
shaperami na koncu domiksowanie oryginału - pudlo-przester-tylda
- wsrod synonimow jednej i drugiej koncowki wersow znalezc te ktroe maja podobna koncowke (rymy)
- broken speaker wyjdzie najlepiej gdy na waweshaperze ustawi sie szpilke lub prawie szpilke
- wzmocnienie werbla 2 - podbicie werbla stopa przetransponowana do 180Hz resamplem, po zmiksowaniu 
naklada sie dwie softsaturacje shaperem o parabolicznym przebiegu
- werbel hard - werbel tyldoidalny ze wzmocnieniem z alikwotem do -16dB nizej 200Hz i ze wzmocnieniem 
2
- arpeggio sinusoidą z portamento w pogłosie
- wyciągnięcia do ostatniego podrzędnego segmentu z segmentu nadrzędnego w następstwie
- nagrac rytm perkusyjny grany na bembnach (calym zestawie) powoli i poprzycinac ogony tak aby gral 
rowno w nieco szybszym tempie, takim ktore nie wymaga   
przedluzania zadnego z ogonow
- alikwoty do -18db za kazdy alikwot o jeden db ciszej - 12 alikwotow lub wiecej gra jak szum do -30db
- trojkat i blachy maja dla kazdego udezenia te same czestotliwosci alikwotow lecz rozne amplitudy kazdego 
z alikwotow
- dark chord:
  - slonce nisko na ok 300Hz
  - wyciac polowe od poczatku, zostawic od srodka do konca
  - sinusoidalna obwiednia spektrum obwiednia wave filtra fft w edisonie
  - obwiednia separacji stereo z edisona - od centrum na poczatku do zewnatrz na koncu
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  - poglos z edisona

- wazko parabolicznie odfiltrowana w zakresie srodka rampa z wibracja i poglosem

- w 2017 scene muzyczna przepelnia obscena i makabra

- dopisac do wzmocnienia werbla, ze jezeli uzywamy 96kHz to transient meldy wskazuje inne wartosci i  
podbicie werbla ustawia sie attackiem na maksa a output
  doregulowuje sie tak aby podbity werbel wychodzil 4db nad zero wyjscia czyli wejscia na maximusie albo 
poprostu uzywa sie dwoch transientow
- dopisac do ekualizacji tyldoidalnej werbla ze w 10kHz załom werbla powinien osiągać poziom jaki osiąga 
dno dołka w środkowym zakresie werbla, tam gdzie ok
  0,7kHz
- w niebieskiej  fazie sm dopisac kare za inne slowne znaczenie niewinnej  popelnionej  rzeczy, ktore jest 
przewinieniem, gdy jest ono dwuznaczne
- rytmizowana inwencja
  - beat
  -  rownomierna  progresja  kadencji  stopniowanego  napiecia  interwalow -  tam,  spowrotem,  tam i  inne 
spowrotem
  - harmonizacja - dodanie akordow
  - dodanie drog do kadencji programem - interwaly 5, 4 i 3
  - dodanie basu
  - ulozenie udezen progresji na udezeniach beatu - akordy i kadencje tam gdzie stopy i werble
  - obiegniki akordow
  - chopping basu
- progresja kadencji - 754321 stopniuje dlugosc interwalu i jego jakosc

- dopisac liniowa ekualizacje do punktu 8.2.11. o nieharmonicznych dzwiekach
-  zamiast  nakladać  reverb na  sampla  mozna go  nalozyc na  podobnego  sampla  z  którym ten  pierwszy 
zostanie zlozony - brzmienie reverbu bedzie wystawalo spod
  pierwszego glosniejszego dzwieku bez reverbu w postaci troche innej niz ten pierwszy, brzmiac drugim 
dzwiekiem ukrytym pod pierwszym - nada to reverbowi ciekawa
  barwe
- snare rim gra sie z odciagnietymi sprezynami koncowka palki o obrecz a druga koncowka palki lezy na 
membranie werbla
- nagrywanie mikrofonem przy samym zrodle dzwieku
-  aby  otrzymac  mastering  z  clippingiem  nalezy  po  obowiazkowych  efektach  na  kazdy  master  nalozyc 
clipper scinajacy kantem od 0.75 limitowanej gory
  - gora werbla dochodzi wtedy do -24db a subbas przebija -16db jak w nowych drum and bassach, jesli  
subbas scisza wtedy gore, np. blachy to
  znaczy ze gra za glosno i nalezy go przyciszyc przed limiterem i shaperem
- wariacja werbla moze byc podglosnieniem o 6dB jednej polowki cyklu w ataku werbla obwiednia amlitudy 
w edisonie, trzeba taki werbel najpierw sciszyc
  o  6dB,  zaaplikowac obwiednie  a potem wstawic  w utwor podglasniajac go w samplerze do rownego 
poziomu z niezmienianym, czyli o 6dB
- sekwencjonowanie segmentow utworu wedlug nastepujacych kategorii, losowo: nowy element - powtorka 
- kontynuacja (powtorka ostatniego)
  kiedy wypadnie ustawianie nowego elementu ustawia sie go ze sciezek sekwencjonowanych takze wedlug 
tych samych kategorii, czyli nowy element, powtorka albo
  kontynuacja
- przelaczanie faz akcji w trakcie jednej improwizacji
- podbijanie werbla zamknietym hihatem wyekualizowanym tak jak gora werbla
- jesli riff jest dwa razy za dlugi by powtorzyc sie 4 razy w patternie to gra sie go poltora raza i dodaje inna 
czwarta cwiartke 
- nagrywanie dzwiekow z glosnika binauralnymi sluchawkami
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do książki:
- microtuning blach z oscylacjami sinusoidalnymi
- zasada 10 instrumentów w rozwinięciach i mniejszej ilości we wstępach
- subbas się ścisza idąc w górę obwiednia paraboliczna
- rozstawianie żeczy podobnych w podobnych punktach iteracyjnego rozkładu patternu
- dnb doce przepisać z aspektów.txt
- crash w reversie
- przez convolver załadowany sinusoidą z obwiednią amplitudy gaussa otrzymuje się szybką transformację 
fouriera 
- layer wokalu na refrenie - send s pitchwheelem na +12 poltonow z wlaczonym timbre i bialym poglosem 
dodanym convolverem
  poglos ma rozseparowane kanaly lewy i prawy wet. przed pitchwheelem stereo shaper rozsuwajacy kanaly 
lewi i prawy o 40 ms.
- kiedy zdazy sie ze solowka ma ostatnia kadencje przed koncem frazy i ciagnie sie przez poczatek nowej 
frazy to od
  nowej frazy mozna zbudowac chorus, którego pierwszy akord jest akordem ostatniej kadencji a drugi jest 
grany z kola po zamilknieciu kadencji
- rozkladn napiecia dobrze jest generowany przez glosnosc w strukturze fraktalnej - moj dpaint
- wymienic napiecia wizualne
- poglos convolverem zaladowany modulem krotkiej probki wybrzmiewajacego szumu z bit chrunchem
- akordy na basie grajacym pryme:
  - dur 12 19 28
  - mol 12 19 51
  - dim 12 42 51
  - aug 12 28 44
  kwinte
  - dur 48 53 57
  - mol 48 53 56
  - dim 48 54 57
  - aug 48 52 56
  tercja
  - dur 44 48 51
  - mol 45 48 52
  - dim 44 48 51
  - aug 45 48 52
- ciemny bas - gruby niski pelgajacy szumowy alikwot przepuszczony przez soft clipping i wyekualizowany 
tyldoidalnie
- crash w rewersie
- skojazenia emocjonalne:
  - filia
    - pets
    - komplementy
    - horrory
  - fobia
  - fetysz
  - upragnione, potrzebne
- dopisac arpeggio do sciezek hitu
- dwie zmiksowane lub odjete ksztaltki paraboliczne albo sinusoidalne tez daja ksztaltke paraboliczna lub 
sinusoidalna
- dysonansowe nastepstwo utworu powoduje ze nastepujacy utwor brzmi ciszej niz poprzedni i sprawia 
wrazenie nowego rozdzialu albumu
- w strukturze lancuchowej drugie powtorki mozna modyfikowac
- zasada malego przyrostu glosnosci - przyrosty glosnosci kolejno pojawiajacych sie dziekow w zakresie 3dB
- sekwencjonowanie bez siatki
- szereg liczb pierwszych w alikwotach
- mechanizm refrenu
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  - p p 
  - p k 
  - p t
  - k k 
  - k p
  - k t
  - t t
  - t k
  - t p
- perkusyjny layer o sinusoidalnym spektrum sampli o roznych dlugosciach udezajacych jednoczesnie
-  miksowaniedzwiekow  o  roznym  ksztalcie  spektrum  tak  aby  suma  dala  ksztaltke  kolmogorowa  - 
tyldoidalna
- napiecie symetri formantu
- przypozadkowac sekwencjonowania brzmieniom i brzmienia sekwencjonowaniom
- basy uzyskane metoda dwustopniowej ekualizacji kompensowanej equalizerem
- w metodach mone carlo mozna ustawic akordy, z nich wylosowac melodie a ja spowrotem sharmonizowac
- stopniowanie pojawiania sie sciezek w ambiencie chillu imprze i hicie. wychodza w odwrotnej kolejnosci w 
przerwie cofaja sie w tym szeregu
  - tlo
  - bas
  - akordy
  - solo
  - perka
- akordy stawiac tam gdzie wynika ich polozenie z rytmu beatu, tak aby pasowaly do beatu jak perkusja  
takie jake wynikaja ze sciezki z harmonia a
  urywac je tam gdzie w sciezce z harmonia pojawia sie nowy akord
- konsonansowe zakonczenie akordem mozna poprzedzic pauza
-  generujac  melodie metoda drzewka warunkow dobrze wypelnic  drzewko tak aby znalazly sie  w nim 
uszeregowane kadencje
- osobny zestaw blach na różne segmenty utworu
- gdy podaza sie kadencjami w dol napiecia to najlepiej jest ustawic zmiane kierunku tonalnego tam gdzie  
nastepuje  zmiana  monotonicznosci  dlugosci  interwalu  kadencji,  tj.  przed  dluzszym  interwalem  gdy 
nastepowaly coraz krotsze i krotszym gdy nastepowaly coraz krotsze
-  gdy podaza sie  droga upozadkowanych interwalow dopuszczalne  jest  by  wychodzic  poza tonacje  by 
zagrac pozadany interwal
-  kazdy nowy segment jest  dziki w tym elemencie percepcji  w jakim poprzednie nie byly dzikie.  nowy 
segment wprowadza nowy element percepcji napieciem. zeruja sie poprzednie napiecia lub nie
- transformacja glissanda
- napiecia brzmienia i sekwencjonowania wymienic
- dysonansowa droga do dowolnych kadencji - napiecie kadencji zmienia sie na przystajace: z sekundy na 
tercje z tercji na sekunde lub kwarte z kwarty na kwinte, tercje lub 8 9 10, z 8 9 10 na kwarte lub tercje 
- gorna czesc ksztaltki perkucji powinna znajdowac sie w polozeniu w ktorym amplituda o polowie wartosci 
maksymalnej amplitudy na szczycie luku lezy na 22kHz
- po zagraniu chorusa kolem kwintowym dobrze przedluzyc ostatni akord dwukrotnie przed zagraniem 
dalszego ciagu
- jak zrobic pile - sprzezenie oscylatora z samym soba lub z drugim oscylatorem 1->2 2->1
- przetlumaczyc modus operandi na angileski przekonwertowac na html i umiescic na stronie
- przesuniecie freq shifterem o tryton
- posortowac dzial brzmienia napieciem skojazenia
- akordy werblem
- do kanonu najbardziej pasuje progresja tercjowa
- dopisac ze sztucce moga sluzyc jako hihaty
- wielodzweik dysonansowych interwalow grajacy krotkie udezenie przesuniety frequency shifterem
- ksztaltka cepstralna najlepiej gra z poglkosem ciagnacym sie w dole amplitudy ksztaltki
- rekurencyjny rozklad rytmiki patternu moze byc liczony wzgledem poczatku ustawionego na kazdej nucie.
- sprawdzic tomy z poszezajaca sie ksztaltka

- 303 -



- wariant lancucha na piec - z dziura w srodku
- ksztaltka substraktywna - roznica dwoch ksztaltek we wszystkich ich punktach, ksztaltka substraktywan 
tez powinna miec ksztalt sinusoidalny
- flowing shaper - kolanko na powiezchni sampla detektor obwiedni, ekspander, shaper i gain
- budujac utwor mozna przerobic dwa dzialy - brzmienia i sekwencjonowanie
- nutowa analiza harmonii: gdy bas ma zagrac sekunde wielka mozna go zagrac sekundami malymi jedna  
po drugiej
- oryginal - cos innego - cos podobnego do oryginalu - kopia oryginalu z modyfikacja
- milo posluchac historii zyciowej od konca do poczatku zagranej kolorami kultur przelozonymi na muzyke
- lancuch mozna podwoic umieszczajac dwa patterny w kazdym segmencie lancucha, tam gdzie segment 
powtarza sie drugi raz segmenty graja w odwrotnej
  kolejnosci 
- wstawianie akustycznego transientu w tory fm8
- dobrze jak oscylacja membrany wskakuje w werblu tylko na transient
- gdy tempo następujących utworów jest różne pierwszy beat nowego utworu stoi tam gdzie stałby drugi 
beat nowego utworu gdyby jego pierwszy beat
  postawic na ostatnim beacie utworu poprzedniego 
- najlepsza sekwencja to hit-ambient-impro
- ekualizacja do poziomu filtrem analogowym, i w tylde filtrem cyfrowym, bo ma ksztalt sinusoidy
- granie akompaniamentu perkusyjnego tonalnie na pianinie - obiegniki akordu na stopach a trojdzwiek na 
werbel
-  zasada  separacji  napiecia  kadencji.   w jednym segmencie  calej  zwrotki  lub  refrenu znajduja  sie  tylko  
dysonansowe lub konsonansowe kadencje
  najlepiej na zwrotke konsonansowe na refren dysonansowe - dysonansowe moga lezec w prostej sukcesji 
np. liniowej
- klasyfikowanie instrumentow wg. roli
  - basy
  - leady
  - perkusyjne
  - ... itp.
- trzy rodzaje acidu
  - fade in
  - fade out
  - fade out do polowy i fade in sporotem
- pogłosu i ekspansji paralelnej mozna uzywac zamiennie
- wyprobowac ekspansje srodkowej czesci ksztaltu werbla, tam gdzie werbel ma dolek by wydluzyc ja w 
czasie ekspansja
- akcenty w hihatach zawsze na drugi jak w reagge i w millenium ed rusha. jako wariant z akcentem na 
pierwszy co drugi raz.
- decameron - zbior wierszy,  desiderata - przepis na szczescie, decorum - zasada stosownosci w ksiazce
- określić skalę zakres i normę napiec muzycznych w wielkosciach fizycznych
- wyważyć dysonanse
- wzory do napięć w modus operandi
- kadencje i drogi obliczyć programem
- synteza mowy syntezatorami: głoski: perkusyjne, ciągłe; tonalne, szumowe, wsteczne
- zdefiniować normę napięć, alikwoty nie wyżej niż 2kHz, jak wysoko stroić, itd. dla każdego napięcia
- wziąć z muzyki klasycznej to co niepowszechne

– oscylacje na werblu na nutach padu w przedziale 0,7-1kHz. odczytac nuty padu i wyszukac je na 
liscie czastotliwosci w ksiazce. na te czestotliwosci ustawic peak filtery z wazka dobrocia wylacznie 
na werblu gdy pad gra ten akord osobny filtr na kazdy akord

– sekretem brzmienia pianina jest unison trzy nuty pianina maja byc nastrojone tak aby ich fazy sie nie 
schodzily  to  znaczy  aby  roznica  kazdych  dwoch  sposrod  trzech  czestotliwosci  strun  tworzyla 
interwal  7-9-11  wystarczy  dodac  7  9  i  11  do  czestotliwosci  kazdej  z  oscylacji  kazdego  osc  aby 
otrzymac  arytmie.  czy  li  tony  ktorych  czestotliwosci  sa  w  proporcjach  7  do  9  do  11  roznice 
czestotliwosci maja dawac liczby budujace ulamki niewymierne liczby pierwsze
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ak przewrocic akord durowy by grac go zamiast akordu molowego - ktore alikwoty tonu podstawowego 
mozna zagrac zawsze jako i dur i mol

nagrac kawalek ambientu binauralnie w 96kHz i zrobic resample oktawe w dol i zbalansowac, wstawic do 
utworu ktoregos. chodzi o zwolnione tempo z zachowaniem
gory i duzej jakosci

do ksiazki:
- nożyczki jako blachy
- stope nagrywamy trzymajac w reku kamere przy stopie
- struktura 2-1 (3:1)
- transformacja spektrum na hiperprzestrzeń - każda częstotliwość to osobny wymiar i każde spektrum to 
wielowymiarowy punkt hiperprzestrzeni
- syntetyczny snare zrobiony ostatnio dopisac do ksiazki
-  usuniecie  fantomu edisonem przed masteringiem -  double curve od zera do 50hz -  50% odchylenia - 
dopisac do ksiazki do obowiazkowych efektow na kazdy master
- udezenia crasha całą długością pałki
- tyle ile z dźwieku solo słychać w głośnikach tyle z tego dźwięku będzie słychać w miksie słuchanym na 
głośnikach albo w słuchawkach
- dlugosci patternow
  lpb plen fllen
  4   64   16
  6   96   24
  8   128  32
  12  192  48
- udezenie werbla drugim koncem palki w membrane
- udezenie obwodu werbla drugim koncem palki trzymanej na membranie
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13.PRZECIWWAGA  

W  formie  przeciwwagi  do  tego  podręcznika  znajduje  się  wszystko  co  przeciwne  do  systemu,  czyli 
eksperymentowanie i  spontaniczne zagrania. Warto lawirować między partiami napisanymi z systemu i 
partiami niedefinowanymi i tworzonymi „na czuja”.
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14.TROUBLESHOOTING  

jezeli werbel jest za bardzo harczacy zredukuj szumowy dół poniżej 150Hz i zredukuj srodek 1kHz
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15.ZESTAWIENIE BRZMIEN STYLÓW I ŚCIEŻEK  

Ścieżkom w różnego rodzaju stylach przypisane są brzmienia z książki:

dnb-hihat -> hihat ogunem – rozdział 8.2.65 - HIHACIK OGUNEM, strona 208.
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16.GRAFIKA  

360/ilosc barw
aby otrzymac n barw rownowazacych sie do koloru szarego nalezy podzielic 360 stopni przez n, wybrac kat 
wyjsciowy i
odczytywac kolejne katy barw dodajac po kazzdym odczycie n do kata barwy.

srednia katow dwoch barw + 180 stopni
aby zrownowazyc dwie barwy trzecia nalezy obliczyc srednia dwoch katow barw i dodac do niej 180 stopni  
a dwie barwy
poszarzyc zaleznie od kata miedzy barwami
120 stopni - 100
0 stopni - 50 

obwódka wokół napisu powiększanym zaznaczeniem i zmienianym kolorem

detekcja krawedzi sobela
balans bieli
negatyw

zmniejszenie nasycenia i zwiększenie kontrastu jako obowiazkowy efekt na kazde zdjecie

sepia
- desaturacja
- krzywa zieleni polwklesla
- krzywa niebieskosci wklesla
albo odwzorowywanie gradientu

kolaze  fotografii  czesci  mechanicznych.  z  wycinkow fotografii  tworzy sie  uzadzenia,  pojazdy  maszyny, 
ogolem obiekty fotomontarzem w programie ze zdjec czesci

w wizji napięcia analogicznie do dźwiękowych przybierają odwrócone wartości dysonansu i konsonansu

NAPISY-GRAFIKI
1. Napisać tekst
2. Splaszczyc jego warstwe z pustą warstwą
3. Przekształcić kolor na alfę
4. Przekształczić kanał alfa na zaznaczenie
5. pomniejsz zaznaczenie
6. zmien kolor na nastepny z gradientu
7. odbij: wypelnij kolorem pierszoplanowym
8. goto 5 - tak w kolko aż zniknie zaznaczenie

wychodzą z tego mile wypukle napisy
wypukłość  tych  napisów  jest  szpiczasta  z  powodu  liniowego  gradientu  koloru  w  funkcji  kolejnych 
pomniejszeń.  aby  uzyskać  miły  kulisty  gradient  za  każdym  pomniejszeniem  przesuwamy  kolor  w 
gradiencie o mniejszą pozycję, czyli zamiast 0, 10, 20, 30, 40, itd. przesuwamy 0, 10, 19, 27, 34, 40, 45, 49, 52,  
54, 53 – daje to ładnie zaokrąglony transient.

odwzorowanie gradientu na negatywie
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gdy obraz ma gradient, który chcemy odwrócić można przeskalować obraz na kolory czarno-białe, zrobić 
negatyw i nałożyc gradient jeszcze raz – dzięki negatywowi zostanie nałożony odwrotnie.
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17.TEKSTY  

kiedy bylem maly i jeszcze nie zniszczony sprawialo mi przyjemnosc myslenie o tym i owym
napewno inni tez odczuwaja przyjemnosc z myslenia o tym i owym
dobrze by bylo gdyby wyspiewac to o czym ludzie marza
i  dobrze zeby ludzie mazyli  o tym o czym spiewamy a bedzie to mozliwe gdy to co spiewamy bedzie 
podobne w formie i tresci do tego o czym maza 
ludzie maza o roznych zeczach w roznym wieku
przedzialy wiekowe mazen mozna ustawic w utworach z utworu na utwor i zbudowac w ten sposob album. 
bedzie wyraznie na nim widac jak ewoluuje mysl czlowieka poprzez lata dojrzewania

– napisz tekst bez rymow
– zapusc bit
– uloz linijke o okreslonej przez beat liczbie sylab
– jesli masz linijke z mniejsza lub wieksza liczba sylab

– wstaw spojnik lub
– zmien jakies slowo w linijce na synonim z inna iloscia sylab

– zastanow sie nad trescia nastepnej linijki nie rymujac jej
– wypowiedz ta sama tresc rymujac okreslona ilosc sylab
– jesli ostatnie slowo sie nie rymuje lub liczba sylab nie pasuje zastap go rymujacym sie synonimem o 

okreslonej liczbie sylab
– jesli niema porzadanego synonimu zmien ostatnie slowo w poprzedniej linijce na synonim i zrymuj 

nastepna linijke jeszcze raz
– jesli  w dalszym ciagu konce linijek  sie  nie  rymuja  powtarzaj  modyfikacje  poprzedniej  linijki  na 

synonim  i  wyszukuj  do  ostatniej  linijki  rymow  do  kazdego  z  synonimow  ostatniego  slowa  w 
poprzedniej linijce

– itd

W skrócie napisz tekst w linijkach mających mniej  więcej  tą samą długość i  złącz ich końcówki rymem 
wyszukanym wśród ich synonimów. Odnajdź synonimy obu końcówek i wstaw te dwa które się ze sobą 
rymują.

Słowa podobnie jak dźwięki mogą brzmieć dysonansowo i konsonansowo a także oznaczać dysonansowe – 
pstre i konsonansowe – homogeniczne rzeczy.

Tęgą technicznie rzeczą jest wymyślenie wesołej historyjki – żartu, ułożenie jej w strukturze iteracyjnej akcji  
(przynajmniej  drugiego  stopnia  –  16tka)  i  opowiedzenia  jej  wierszem po angielsku.  Tak powstaje  tekst 
totalny. Totalnie zajebisty.
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18.INNE  

18.1.1. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU DO POTRZEB RYNKU

Aby przygotować produkt do potrzeb rynku muzycznego należy wykonać nastepujące kroki:
– analiza  rynku  –  w  celu  sporządzenia  statystycznego  obrazu  zapotrzebowań  na  rynku  mozna 

posłużyć się następującymi źródłami:
– CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej
– listy przebojow
– ankiety
– listy sprzedazy top 100
– statystyki  demograficzne  odsetek  kupujących  produkty  w  danym  przedziale  wiekowym  i 

zainteresowaniami
– wykonanie produktu – kompozycja, produkcja zależnie od sytuacji na świecie:

na świecie panuje dana sytuacja. muzyka stanowi komentaż w stosunku do sytuacji:
stodunek do sytuacji może być następujący:
– kawal podobny do sytuacji
– zart o sytuacji
– uproszczenie sytuacji
– przysłowie o sytuacji
– parodia sytuacji
– kpina
– lekarstwo na sytuacje
– itp.

– dystrybucja, reklama by dotrzec do zainteresowanych
– zebranie kokosów
– odezwać się do fana, i polecić coś jeszcze

analiza rynku
stosunek do sytuacji na rynku
tworzenie produktu w stosunku do sytuacji

18.1.2. CZĘSTOTLIWOŚCI SIĘ NIE ZGRUBIAJĄ

Dowód na to ze to wykres na spektrogramie jest pogrubiony a nie ze to czestotliwosc sie zgrubia - wystarczy 
sprobowac podbic wazko peak filterem w punkcie 100Hz gdy gra solo alikwot 50 Hz - kontur alikwotu nie  
ulegnie zmianie przy 100Hz nawet przy duzych podbiciach to znaczy ze nie powstaje na podstawie analizy 
dzwieku lecz w spektroskopie z rozmycia idealnie pionowego aliwotu w szerszy kontur.
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18.1.3. WSPÓŁCZUCIE PRZEDMIOTÓW

współczucie  przedmiotów.  przedmiot  udeżony  emituje  dźwięk,  który  wpadając  w  taki  sam  przedmiot 
umieszczony dalej powoduje wibrację takowego taką samą jak udeżenie pierwszego.
natężenie udeżenia wyindukowane w drugim przedmiocie jest dane wzorem
n=(S*a)/(4*PI*d^2)
S-powieżchnia rzutu drugiego przedmiotu w kierunku rozchodzenia się dźwięku
a-amplituda dźwięku
d-odległość między przedmiotami

18.1.4. ŁAŃCUCHY SUBKULTUR

lancuch pokarmowy subkultur jako ciag stylów utworow na albumie
metale piora hipisow
punki piora metali
skini piora punkow
hipisi piorą skinów (to ich starzy)

18.1.5. PORÓWNANIE SNR I CZUŁOŚCI RECORDERÓW

Aby wybrać rekorder z najlepszym stosunkiem sygnału do szumu (SNR) i czułością należy nagrać jeden 
dźwięk  kilkoma  rekorderami  jednocześnie  i  zmierzyć  poziom  szumu  i  sygnału  w  dźwiękach 
zarejestrowanych w każdym rekorderze. Poziom mierzymy na spektrum o skali logarytmicznej w dB. Po 
zmierzeniu  odejmujemy  poziom  szumu  od  poziomu  sygnału  dla  każdego  rekordera  i  wybieramy  ten 
rekorder który ma tą różnicę największą.

Przykładowo dla rejestratora Zoom H1 i kamery Sony HDR-CX105:

Table 18.1: Porównanie SNR rejestratora Zoom H1 i kamery Sony HDR-CX105

rejestrator szum sygnal SNR
zoom50 -100dB -60dB 40dB
kamera -78dB -42dB 36dB

zoom100 -84dB -48dB 36dB
kamera -81dB -50dB 31dB

Dla sygnalu o tej samej glosnosci zoom ma w kazdej czulosci (level 50 i level 100) o ok. 4,5dB wiekszy odstep 
od szumu niz kamera.
Dodatkowo zoom ma duzo wiekszą skalę dla glosnych dzwiekow w ustawieniu level na 50 niz kamera, 
ktora ten zakres zawija limiterem lub traci z powodu mniejszej ilości bitów na próbkę.

Porównanie wypada na kożyć rejestratora Zoom H1.

SNR  i  czułość  Zooma  nie  zmienia  się  w  przypadku  zastosowania  zooma  jako  interfejsu  audio,  jako 
niepodłączonego rekordera. Ze słuchawkami binauralnymi Roland CS-10EM iloczyn czułości i odstępu od 
szumu jest o 3dB większy.
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19.TABLICE  

Table 19.1: Lista akordów nierównomiernie temperowanych

 nr.   interwały     tony                 dł. fali  częst.   

 5.1.  1 5/4  5/3    c e-14   a-16      5  4  3  12 15 20 

 6.1.  1 6/5  3/2    c d#16   g2      6  5  4  10 12 15 

12.1.  1 4/3  3/2    c f-2    g2         12  9  8   6  8  9 

12.2.  1 6/5  4/3    c d#16   f-2       12 10  9  15 12 20 

15.1.  1 5/4  3/2    c e-14   g2        15 12 10   4  5  6 

15.2.  1 5/3  3/2   c a-16   g2        15  9 10   6 10  9 

15.3.  1 5/2  3/2   c e+-14  g2        15  6 10   2  5  3 

18.1.  1 9/8  6/5    c d4     d#16  18 16 15  40 45 48 

18.2.  1 6/5  9/7    c d#16   e35      18 15 14  35 42 45 

18.3.  1 6/5  9/5   c d#16   a#18  18 15 10   5  6  9 

18.4.  1 6/5  9/4    c d#16   d+4  18 15  8  20 24 45 

18.5.  1 6/5  9/2    c d#16   d2+4  18 15  4  10 12 45 

20.1.  1 5/4  4/3    c e-14   f-2  20 16 15  12 15 16 

20.2.  1 5/3  4/3    c a-16   f-2        20 12 15   3  5  4 

20.3.  1 5/2  4/3   c e+-14  f-2  20  8 15   6 15  8 

21.1.  1 7/6  3/2    c d#-33  g2       21 18 14   6  7  9 

21.2.  1 7/5  3/2    c f#-17  g2      21 15 14  10 14 15 

21.3.  1 7/4  3/2    c a#-31  g2        21 12 14   4  7  6 

21.4.  1 7/3  3/2    c d#+-33 g2  21  9 14   6 14  9 

21.5.  1 7/2  3/2    c a#+-31 g2        21  6 14   2  7  3 

24.1.  1 8/7  3/2    c d31    g2  24 21 16  14 16 21 

24.2.  1 8/5  3/2    c g#14   g2       24 15 16  10 16 15 

24.3.  1 8/3  3/2    c f+-2   g2      24  9 16   6 16  9 

24.4.  1 8/7  6/5    c d31    d#16     24 21 20  35 40 42 

24.5.  1 6/5  8/5    c d#16   g#14   24 20 15   5  6  8 

24.6.  1 6/5  8/3    c d#16   f+-2       24 20  9  15 18 40 

28.1.  1 7/6  4/3    c d#-33  f-2      28 24 21   6  7  8 

28.2.  1 7/5  4/3   c f#-17  f-2     28 20 21  15 21 20 

28.3.  1 7/4  4/3    c a#-31  f-2     28 16 21  12 21 16 

28.4.  1 7/3  4/3    c d#+-33 f-2     28 12 21   3  7  4 

28.5.  1 7/2  4/3    c a#+-31 f-2     28  8 21   6 21  8 

30.1.  1 10/9 3/2    c d-18   g2        30 27 20  18 20 27 
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 nr.   interwały     tony                 dł. fali  częst.   

30.2.  1 10/7 3/2    c f#17   g2      30 21 20  14 20 21 

30.3.  1 10/3 3/2    c a+-16  g2       30  9 20   6 20  9 

30.4.  1 6/5  5/4    c d#16   e-14      30 25 24  20 24 25 

30.5.  1 6/5  5/3    c d#16   a-16      30 25 18  15 18 25 

30.6.  1 6/5  5/2    c d#16   e+-14  30 25 12  10 12 25 

30.7.  1 6/5  10/9  c d#16   d-18     30 25 27  45 54 50 

30.8.  1 6/5  10/7   c d#16   f#17     30 25 21  35 42 50 

30.9.  1 6/5  10/3   c d#16   a+-16    30 25  9  15 18 50 

35.1.  1 5/4  7/6    c e-14   d#-33     35 28 30  24 30 28 

35.2.  1 5/4  7/5    c e-14   f#-17     35 28 25  20 25 28 

35.3.  1 5/4  7/4    c e-14   a#-31     35 28 20   4  5  7 

35.4.  1 5/4  7/3    c e-14   d#+-33   35 28 15  12 15 28 

35.5.  1 5/3  7/6    c a-16   d#-33     35 21 30   6 10  7 

35.6.  1 5/3  7/5   c a-16   f#-17    35 21 25  15 25 21 

35.7.  1 5/3  7/4    c a-16   a#-31    35 21 20  12 20 21 

35.8.  1 5/3  7/3    c a-16   d#+-33  35 21 15   3  5  7 

Table 19.2: Tabela progresji akordów nierównomiernie temperowanych

5.1

BTPI 15.*, 20.*, 30.*, 35.*

BT2 15.1, 15.2, 20.1, 20.2, 30.4, 30.5, 35.*

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 -

BTI2 -

BTI1 15.*, 20.*, 30.6

BTI0 -

 ==D 6.1

 ==- -

 =DD 18.5

 =D- -

 =-- -

 DDD 12.1, 15.*, 18.1, 18.3, 18.4, 20.1, 20.2, 20.3, 24.*, 28.*, 30.*, 35.*

 DD- 18.2, 21.*

 D-- -

 --- -
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6.1

BTPI 12.*, 18.*, 24.*, 30.*

BT2 12.1, 12.2, 15.*, 18.*, 21.*, 24.*, 30.*

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 -

BTI2 -

BTI1 12.*,15.*, 18.*, 21.*, 24.*, 30.*

BTI0 */BTI1

 ==D 5.1

 ==- -

 =DD 18.5

 =D- 15.3

 =-- -

 DDD 18.1, 18.4, 20.*, 24.2, 24.3, 24.6

 DD- 12.*, 15.1, 15.2, 18.2, 18.3, 24.1, 24.5, 28.*, 30.1-6, 35.1-4

 D-- 21.*, 30.7-9, 35.5-8

 --- -

12.1

BTPI 6.1, 24.*

BT2 6.1, 12.2, 15.*, 20.*, 21.*, 24.1-3, 28.*, 30.1-3

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 -

BTI2 -

BTI1 20.*, 28.*, 30.1-3

BTI0 */BTI1

 ==D -

 ==- 12.2

 =DD 24.3

 =D- 18.4, 24.6

 =-- 15.1, 15.2, 20.2, 20.3, 21.3, 21.4, 28.4, 28.5, 30.3, 30.6, 30.9

 DDD -

 DD- 5.1, 6.1, 18.1, 18.5, 24.1, 24.2

 D-- 15.3, 18.2, 18.3, 20.1, 21.1, 21.5, 24.4, 24.5, 28.1, 28.3, 30.4, 30.5

 --- 21.2, 28.2, 30.1, 30.2, 30.7, 30.8, 35.*
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12.2

BTPI 6.*, 24.*

BT2 6.1, 12.1, 18.*, 20.*, 24,4-6, 28.*, 30.4-9

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 -

BTI2 12.1

BTI1 6.1,18.*,20.*,24.4-6, 28.*, 30.4-9

BTI0 */(BTI2^BTI1)

 ==D -

 ==- 12.1, 15.1, 15.2

 =DD 24.6, 30.3

 =D- 18.3, 20.2, 24.3, 30.6, 30.7

 =-- 15.3, 21.3, 21.4, 28.4

 DDD 5.1, 30.1

 DD- 6.1, 24.4, 24.5, 30.2, 30.7

 D-- 18.1, 18.2, 18.4, 18.5, 20.1, 20.3, 21.1, 21.5, 24.1, 24.2, 28.1, 28.2, 30.4-6, 35.1, 35.3, 35.5, 35.7

 --- 21.2, 28.3, 28.5, 35.2, 35.4, 35.6, 35.8

15.1

BTPI 5.*, 30.*

BT2 5.1, 6.1, 12.1, 15.2, 15.3, 20.1, 21.*, 24.1-3, 30.1-4, 35.1-3

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 15.3

BTI3 15.2

BTI2 5.1, 6.1

BTI1 12.1, 20.*, 21.*, 24.1-3, 30.1-3, 35.*

BTI0 */(BTI4^BTI3^BTI2^BTI1)

 ==D 15.3

 ==- 15.2, 18.3

 =DD -

 =D- 18.5, 20.1, 20.3, 24.5

 =-- 18.2, 18.4, 21.3, 24.2, 28.4, 35.4, 35.8

 DDD -

 DD- 5.1, 6.1, 12.2, 30.1-4, 30.6, 35.1

 D-- 12.1, 21.5, 24.3, 24.4, 24.6, 28.1, 28.2, 30.5, 30.7-9, 35.3, 35.5, 35.7

 --- 18.1, 21.1, 21.2, 21.4, 24.1, 28.3, 28.5, 35.6
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15.2

BTPI 5.*, 30.*

BT2 5.1, 6.1, 12.1, 15.1, 15.3, 20.2, 21.*, 24.1-3, 30.1-3, 30.5, 35.5-8

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 15.1, 15.3

BTI2 -

BTI1 5.1, 6.1, 12.1, 20.*, 21.*, 24.1-3, 30.1-3, 35.*

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D 18.3

 ==- 12.2, 15.1, 15.3

 =DD 30.3

 =D- 18.1, 18.2, 18.4, 18.5, 20.*, 24.5, 24.6, 30.9

 =-- 12.1, 21.4, 24.2, 24.3, 35.4, 35.8

 DDD -

 DD- 5.1, 30.1, 30.2, 30.5

 D-- 6.1, 21.1, 24.4, 28.2, 30.4, 30.6-8, 35.1, 35.3, 35.5, 35.7

 --- 21.3, 21.5, 24.1, 28.1, 28.3-5, 35.3, 35.6

15.3

BTPI 5.*, 30.*

BT2 6.1, 12.1, 15.1, 15.2, 20.3, 21.*, 24.1-3, 30.1-3, 30.6

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 15.1

BTI3 15.2

BTI2 -

BTI1 5.1, 6.1, 12.1, 20.1-3, 21.*, 24.1-3, 30.1-3, 35.*

BTI0 */(BTI4-1)

 ==D 15.1, 18.3

 ==- 15.2

 =DD 20.2, 24.5

 =D- 6.1, 18.*/3, 20.1, 20.3, 24.2

 =-- 12.2, 18.2, 21.1, 21.5, 35.4, 35.7

 DDD -

 DD- 5.1, 24.4, 30.1-3, 30.5, 30.6

 D-- 21.3, 24.1, 24.3, 24.6, 28.1, 28.2, 28.4, 30.4, 30.7-9, 35.1, 35.3, 35.5, 35.7

 --- 12.1, 21.1, 21.4, 28.3, 28.5, 35.2, 35.6
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18.1

BTPI 6.*

BT2 6.1, 12.2, 18.2-5, 24.4-6, 30.4-9

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 18.2-5

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.2, 24.4-6, 30.4-9

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D 18.4, 18.5

 ==- 18.2, 18.3, 20.1, 24.2

 =DD -

 =D- 15.2, 15.3, 20.3, 24.3, 30.5

 =-- 15.1, 20.2, 21.1, 21.2, 24.1, 24.5, 28.3, 35.4, 35.8

 DDD 5.1, 6.1

 DD- 12.1, 30.3, 30.9

 D-- 21.4, 21.5, 24.6, 30.1, 30.2, 30.4, 30.6-8, 35.1, 35.5

 --- 21.3, 24.4, 28.1, 28.2, 28.4, 28.5, 35.2, 35.3, 35.6, 35.7

18.2

BTPI 6.*

BT2 6.1, 12.2, 18.1, 18.3-5, 24.4-6, 30.7-9

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 18.1, 18.3-5

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.2, 24.4-6, 30.4-9

BTI0 */(BTI3^BTI2)

 ==D -

 ==- 18.1, 18.3-5, 21.1, 21.2

 =DD 5.1

 =D- 15.2, 21.4, 21.5, 30.5, 35.4

 =-- 15.1, 15.3, 20.*, 21.3, 24.2, 24.5, 35.8

 DDD -

 DD- 6.1, 30.3, 30.9, 35.*

 D-- 12.*, 24.3, 24.6, 30.1, 30.2, 30.4, 30.6-8, 35.2, 35.3, 35.5

 --- 24.1, 24.4, 28.*, 35.6, 35.7
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18.3

BTPI 6.*

BT2 6.1, 12.2, 18.1, 18.2, 18.4, 18.5, 24.4-6, 30.4-9

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 18.1, 18.2, 18.4, 18.5

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.2, 24.4-6, 30.4-9

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D 15.2, 15.3

 ==- 15.1, 18.1, 18.2, 18.4, 18.5

 =DD -

 =D- 20.1-3, 24.5, 30.5, 12.2

 =-- 21.1, 21.2, 24.2, 35.4, 35.8

 DDD 30.3

 DD- 5.1, 6.1, 24.6, 30.1, 30.2, 30.9

 D-- 21.4, 21.5, 24.3, 24.4, 28.2, 30.4, 30.6-8, 35.1, 35.2, 35.5, 35.7

 --- 12.1, 21.3, 24.1, 28.1, 28.3-5, 35.2, 35.6

18.4

BTPI 6.*

BT2 6.1, 12.2, 18.*/4, 24.4-6, 30.4-9

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 18.1-3, 18.5

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.2, 24.4-6, 30.4-9

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D 18.1, 18.5

 ==- 18.2, 18.3, 20.3

 =DD -

 =D- 12.1, 15.3, 20.1, 30.5

 =-- 15.1, 20.2, 21.1, 21.2, 24.2, 24.5, 28.5, 35.4, 35.5, 35.8

 DDD 5.1

 DD- 6.1, 30.3, 30.9

 D-- 12.2, 15.2, 21.4, 21.5, 24.3, 24.6, 28.3, 30.1, 30.2, 30.6-8, 35.1

 --- 21.3, 24.1, 24.4, 28.1, 28.2, 28.4, 35.2, 35.3, 35.6, 35.7
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18.5

BTPI 6.*

BT2 6.1, 12.2, 18.1-4, 24.4-6, 30.7-9

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 -

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.2, 18.1-4, 24.4-6, 30.4-9

BTI0 */BTI1

 ==D 18.1, 18.4

 ==- 18.2, 18.3

 =DD 6.1, 20.1-3, 24.5

 =D- 15.1, 15.2, 24.2, 30.5, 35.4

 =-- 21.1, 21.2, 35.8

 DDD 5.1, 12.1, 24.6, 30.3

 DD- 12.2, 24.3, 24.4, 28.1-5, 30.1, 30.2, 30.4, 30.6, 30.9, 35.1, 35.3

 D-- 15.3, 21.3, 21.5, 24.1, 30.7, 30.8, 35.2, 35.5, 35.7

 --- 21.4, 35.6

20.1

BTPI 5.*

BT2 5.1, 12.*, 15.1, 20.2, 20.3, 35.1-4

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 20.*

BTI2 */(BTI3^BTI1)

BTI1 5.1, 12.*, 15.*, 28.*, 30.4-6, 35.*

BTI0 -

 ==D 20.3

 ==- 18.1, 20.2, 24.2, 24.5

 =DD -

 =D- 15.*, 18.3-5, 30.1-3

 =-- 18.2, 21.2, 24.1, 24.3, 24.4, 24.6, 28.2, 28.3, 35.3, 35.4, 35.7, 35.8

 DDD 5.1

 DD- 6.1

 D-- 12.1, 12.2, 28.5, 30.4-9, 35.1, 35.5

 --- 21.1, 21.3-5, 28.1, 28.4, 35.2, 35.6

- 321 -



20.2

BTPI 5.*

BT2 5.1, 12.*, 15.2, 20.1, 20.3, 30.5, 35.5-8

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 20.1, 20.3

BTI2 -

BTI1 5.1, 15.*, 28.*, 30.4-6, 35.*

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D 15.1, 24.5

 ==- 20.1, 20.3

 =DD 15.3

 =D- 12.2, 15.2, 18.3, 18.5, 24.2, 24.4, 24.6, 30.1-3, 30.6

 =-- 12.1, 18.1, 18.2, 18.4, 21.2, 28.2, 28.4, 35.3, 35.4, 35.7, 35.8

 DDD 5.1, 6.1

 DD- 30.4

 D-- 21.5, 24.1, 24.3, 28.1, 30.5, 30.7-9, 35.1, 35.5

 --- 21.1, 21.3, 21.4, 28.3, 28.5, 35.2, 35.6

20.3

BTPI 5.*

BT2 12.*, 15.3, 20.1, 20.2, 28.*, 30.6

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 20.1, 20.2

BTI2 -

BTI1 5.1, 12.*, 15.*, 28.*, 30.4-6, 35.*

BTI0 */(BTI3^BTI2)

 ==D 20.1, 24.5

 ==- 18.4, 20.2

 =DD 24.2

 =D- 15.*, 18.1, 18.3, 18.5, 24.4, 24.6, 30.1-3

 =-- 12.1, 18.2, 21.2, 28.2, 28.5, 35.3, 35.4, 35.7, 35.8

 DDD 5.1

 DD- 6.1, 24.1, 24.3, 30.4

 D-- 12.2, 28.1, 28.3, 30.5-9, 35.1, 35.5

 --- 21.1, 21.3-5, 28.4, 35.2, 35.6
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21.1

BTPI -

BT2 6.1, 12.1, 15.*, 21.2-5, 24.1-3, 28.1, 30.1-3, 35.1, 35.5

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 21.3, 21.5

BTI3 21.2, 21.4

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.1, 15.*, 24.1-3, 28.*, 30.1-3, 35.*

BTI0 */(BTI4^BTI3^BTI1)

 ==D 21.4

 ==- 21.2, 21.3, 21.5

 =DD -

 =D- 18.2, 28.*

 =-- 18.1, 18.3-5, 24.4, 30.5, 30.8, 35.5-8

 DDD -

 DD- -

 D-- 5.1, 6.1, 12.*, 15.2, 15.3, 24.3, 24.6, 30.3, 30.9, 35.1-4

 --- 15.1, 20.1-3, 24.1, 24.2, 24.5, 30.1, 30.2, 30.4, 30.6, 30.7

21.2

BTPI -

BT2 6.1, 12.1, 15.*, 21.1, 21.3-5, 24.1-3, 28.2, 30.1-3, 35.2

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 21.1, 21.3-5

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.1, 15.*, 24.1-3, 28.*, 30.1-3, 35.*

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D -

 ==- 18.2, 21.1, 21.3-5, 35.8

 =DD -

 =D- 35.5

 =-- 15.*, 18.1, 18.3-5, 20.*, 24.1, 24.2, 24.4, 24.5, 28.*, 35.6, 35.7

 DDD -

 DD- 5.1, 35.1

 D-- 6.1, 30.*, 35.2-4

 --- 12.*, 24.3, 24.6

- 323 -



21.3

BTPI -

BT2 6.1, 12.1, 15.*, 21.*/3, 24.1-3, 28.3, 30.1-3, 35.3

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 21.5

BTI3 21.1, 21.2, 21.4

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.1, 15.*, 24.1-3, 28.*, 30.1-3, 35.*

BTI0 */(BTI4^BTI3^BTI1)

 ==D 21.5

 ==- 21.1, 21.2, 21.4

 =DD -

 =D- 28.1, 24.4

 =-- 12.*, 15.1, 20.2, 24.1, 24.4, 28.2, 28.3, 28.5, 30.2, 30.6, 30.8, 35.5-8

 DDD -

 DD- 5.1, 6.1

 D-- 18.5, 30.4, 35.1-4

 --- 15.2, 15.3, 18.1-4, 20.1, 20.3, 24.2, 24.3, 24.5, 24.6, 30.1, 30.3, 30.5, 30.7, 30.9

21.4

BTPI -

BT2 6.1, 12.1, 15.*, 21.1-3, 21.5, 24.1-3, 28.4, 30.1-3, 35.4, 35.8

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 21.1-3,21.5

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.1, 15.*, 24.1-3, 28.*, 30.1-3, 35.*

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D 21.1

 ==- 21.2, 21.3, 21.5

 =DD -

 =D- 18.2, 28.*

 =-- 12.*, 15.2, 24.1, 24.3, 24.4, 24.6, 30.2, 30.3, 30.8, 30.9, 35.5-8

 DDD -

 DD- -

 D-- 5.1, 18.1, 18.3-5, 30.3, 35.1-4

 --- 6.1, 15.1, 15.3, 20.*, 24.2, 24.5, 30.1, 30.4, 30.6, 30.7
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21.5

BTPI -

BT2 6.1, 12.1, 15.*, 21.1-4, 24.1-3, 28.5, 30.1-3

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 21.1, 21.3

BTI3 21.2, 21.4

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.1, 15.*, 24.1-3, 28.*, 30.1-3, 35.*

BTI0 */(BTI4^BTI3^BTI1)

 ==D 21.1, 21.3

 ==- 21.2, 21.4

 =DD 28.1, 28.4

 =D- 24.4, 28.2, 28.3, 28.5, 30.2, 30.8, 35.5

 =-- 6.1, 15.3, 18.2, 35.6-8

 DDD -

 DD- 30.4-6, 35.1

 D-- 5.1, 12.*, 15.1, 20.2, 24.1-3, 24.5, 24.6, 30.1, 30.3, 30.7, 30.9, 35.2-4

 --- 15.2, 18.1, 18.3-5, 20.1, 20.3

24.1

BTPI 6.*, 12.*

BT2 6.1, 12.1, 15.*, 21.*, 24.2, 24.3

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 24.2, 24.3

BTI2 24.4-6

BTI1 6.1, 12.1, 15.*, 21.*

BTI0 */(BTI3^BTI2^BTI1)

 ==D -

 ==- 24.2-4, 28.1, 28.3

 =DD -

 =D- 28.5

 =-- 18.1, 20.1, 24.5, 24.6, 28.2, 28.4, 30.2, 30.4, 30.8, 35.5-8

 DDD -

 DD- 5.1, 6.1, 12.1

 D-- 12.2, 15.1, 18.4, 18.5, 20.3, 21.3, 21.5, 30.6

 --- 15.2, 15.3, 18.2, 18.3, 20.2, 21.1, 21.2, 21.4, 30.1, 30.3, 30.5, 30.7, 30.9, 35.1-4
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24.2

BTPI 6.*, 12.*

BT2 6.1, 12.1, 15.*, 21.*, 24.1-3, 30.1-3

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 24.1-3

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.1, 15.*, 21.*, 30.1-3

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D -

 ==- 18.1, 20.1, 24.1, 24.3, 24.5

 =DD -

 =D- 15.1, 15.3, 18.4, 18.5, 20.2, 20.3, 30.4

 =-- 15.2, 18.2, 18.3, 21.2, 24.4, 24.6, 28.1, 28.3, 35.4, 35.8

 DDD 5.1, 6.1

 DD- -

 D-- 12.*,21.3, 21.5, 28.4, 28.5, 30.1-3, 30.5-9, 35.1, 35.5

 --- 21.1, 21.4, 28.2, 35.2, 35.3, 35.6, 35.7

24.3

BTPI 6.*, 12.*

BT2 6.1, 12.1, 15.*, 21.*, 24.1, 24.2, 30.1-3

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 24.1, 24.2

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.1, 15.*, 21.*, 30.1-3

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D -

 ==- 24.1, 24.2, 24.6

 =DD 12.1

 =D- 12.2

 =-- 15.2, 18.1, 20.1, 21.4, 24.4, 24.5, 28.1, 28.3, 30.3, 30.4, 30.9

 DDD -

 DD- 5.1, 6.1

 D-- 15.1, 18.4, 18.5, 20.2, 20.3, 21.1, 21.3, 28.4, 28.5, 30.5, 30.6

 --- 15.3, 18.2, 18.3, 21.2, 21.5, 28.2, 30.1, 30.2, 30.7, 30.8, 35.1-8
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24.4

BTPI 6.*, 12.*

BT2 6.1, 12.2, 18.*, 24.1, 24.5, 24.6, 30.4-9

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 24.*

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.2, 18.*, 30.4-9

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D -

 ==- 24.1, 24.5, 24.6, 28.1, 28.2, 30.2, 35.7

 =DD -

 =D- 20.2, 20.3, 21.3, 21.5

 =-- 20.1, 21.1, 21.2, 21.4, 24.2, 24.3, 28.3-5, 30.1, 30.3, 30.4, 30.8, 35.3, 35.5, 35.6, 35.8

 DDD 5.1

 DD- 6.1, 12.2, 15.1, 15.3

 D-- 12.1, 15.2, 18.3, 18.5, 30.6

 --- 18.1, 18.2, 18.4, 30.5, 30.7, 30.9, 35.1, 35.2, 35.4

24.5

BTPI 6.*, 12.*

BT2 6.*, 12.2, 18.*, 24.2, 24.4, 24.6, 30.4-9

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 24.4, 24.6

BTI2 24.1-3

BTI1 6.1, 12.2, 18.*, 30.7-9

BTI0 */(BTI3^BTI2^BTI1)

 ==D 20.2, 20.3

 ==- 20.1, 24.2, 24.4, 24.6

 =DD 15.1, 15.3

 =D- 15.2, 18.3-5

 =-- 18.1, 18.2, 21.2, 24.1, 24.3, 28.1, 28.2, 30.1-4, 35.3, 35.4, 35.7, 35.8

 DDD 5.1, 6.1

 DD- 12.2

 D-- 12.1, 21.3, 21.5 28.4, 30.6

 --- 21.1, 21.4, 28.3, 28.5, 30.5, 30.7-9, 35.1, 35.2, 35.5, 35.6
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24.6

BTPI 6.*, 12.*

BT2 6.1, 12.2, 18.*, 24.3-5, 30.4-9

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 24.4, 24.5

BTI2 24.1-3

BTI1 6.1, 12.2, 18.*, 30.4-9

BTI0 */(BTI3^BTI2^BTI1)

 ==D -

 ==- 24.3-5, 30.3

 =DD 12.2

 =D- 12.1, 15.2, 20.2, 20.3

 =-- 20.1, 21.4, 21.5, 24.1, 24.2, 28.1, 28.2, 30.1, 30.2, 30.4, 30.9, 35.3, 35.7

 DDD 5.1

 DD- 6.1, 15.1, 15.3

 D-- 18.3-5, 21.3, 28.4, 28.5, 30.6

 --- 18.1, 18.2, 21.1, 21.2, 28.3, 30.5, 30.7, 30.8, 35.1, 35.2, 35.4, 35.5, 35.6, 35.8

28.1

BTPI -

BT2 12.*, 20.*, 21.1, 28.2-5, 35.1

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 28.2-5

BTI2 -

BTI1 12.*, 20.*, 21.*, 35.*

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D 28.4, 28.5

 ==- 24.1, 24.4, 28.2, 28.3

 =DD -

 =D- 21.3, 21.5

 =-- 21.1, 21.2, 21.4, 24.2, 24.3, 24.5, 24.6, 30.2, 30.4, 35.*

 DDD -

 DD- 5.1

 D-- 6.1, 12.*, 15.1, 15.3, 18.4, 18.5, 20.2, 20.3, 30.6

 --- 15.2, 18.1-3, 20.1, 30.1, 30.3, 30.5, 30.7-9
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28.2

BTPI -

BT2 12.*, 21.2, 28.1, 28.3-5, 35.2, 35.6

BT1 -

BT0 -

BTI4 -

BTI3 28.1, 28.3-5

BTI2 -

BTI1 12.*, 21.*, 35.*

BTI0 -

 ==D -

 ==- 24.4, 28.1, 28.3-5, 30.2, 35.3, 35.7

 =DD -

 =D- 21.*

 =-- 20.*, 24.1, 24.5, 24.6, 30.1, 30.3, 30.8, 35.1, 35.2, 35.4-6, 35.8

 DDD 5.1

 DD- 6.1

 D-- 12.2, 15.*, 18.2, 18.3, 18.5

 --- 12.1, 18.1, 18.4, 24.2, 24.3, 30.1, 30.4-7

28.3

BTPI -

BT2 12.1, 12.2, 20.*, 21.3, 28.1, 28.2, 28.4, 28.5, 35.2, 35.7

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 28.1, 28.2, 28.4, 28.5

BTI2 -

BTI1 12.*, 20.*, 21.*, 35.*

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D 28.5

 ==- 24.1, 28.1, 28.2, 28.4

 =DD -

 =D- 21.*

 =-- 18.1, 20.1, 24.2-4, 30.2, 30.8, 35.*

 DDD -

 DD- 5.1

 D-- 6.1, 18.2, 18.4, 18.5, 20.3

 --- 12.*, 15.*, 18.3, 20.2, 24.5, 24.6, 30.1, 30.3-7, 30.9
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28.4

BTPI -

BT2 12.*, 21.4, 28.1-3, 28.5, 35.4, 35.8

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 28.1-3, 28.5

BTI2 -

BTI1 12.*, 20.*, 21.*, 35.*

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D 28.1

 ==- 28.2, 28.3, 28.5

 =DD -

 =D- 24.1, 24.4

 =-- 12.*, 15.1, 20.2, 21.3, 30.2, 30.6, 30.8, 35.*

 DDD -

 DD- 5.1, 6.1

 D-- 15.3, 18.2, 18.5, 21.1, 21.2, 21.4, 21.5, 24.2, 24.3, 24.5, 24.6, 30.4

 --- 15.2, 18.1, 18.3, 18.4, 20.1, 20.3, 30.1, 30.3, 30.5, 30.7, 30.9

28.5

BTPI -

BT2 12.*, 20.*, 21.5, 28.1-4

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 28.1-4

BTI2 -

BTI1 12.*, 20.*, 21.*, 35.*

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D 28.1, 28.3

 ==- 28.2, 28.4

 =DD 24.1

 =D- 21.*, 24.1

 =-- 12.1, 18.4, 18.5, 20.3, 30.2, 30.8, 35.*

 DDD -

 DD- 5.1

 D-- 6.1, 18.1, 20.1, 24.2, 24.3, 24.5, 24.6, 30.4

 --- 12.2, 15.*, 18.2, 18.3, 20.2, 30.1, 30.3, 30.5-7, 30.9
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30.1

BTPI 5.*, 6.*, 15.*

BT2 6.1, 12.1, 15.*, 21.*, 24.1-3, 30.2-3, 30.8

BT1 *

BT0 -

BTI4 -

BTI3 30.2, 30.3

BTI2 -

BTI1 6.1, 12.1, 15.*, 21.*, 24.1-3

BTI0 -

 ==D 30.3

 ==- 30.2, 30.7

 =DD -

 =D- 20.*, 24.6, 30.9

 =-- 24.4, 24.5, 28.2, 30.4-6, 30.8, 35.1, 35.3, 35.5, 35.7

 DDD 5.1, 15.2

 DD- 6.1, 12.2, 15.1, 15.3, 18.3, 18.5

 D-- 12.1, 18.1, 18.2, 18.4, 21.2, 21.5, 24.2, 24.3, 35.4, 35.8

 --- 21.1, 21.3, 21.4, 24.1, 28.1, 28.3-5, 35.2, 35.6

30.2

BTPI 5.*, 6.*, 15.*

BT2 6.*, 12.1, 15.*, 21.*, 24.1-3, 30.1, 30.3, 30.8

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 30.1, 30.3

BTI2 30.7-9

BTI1 6.1, 12.1, 15.1, 21.*, 24.1-3

BTI0 */(BTI3^BTI2^BTI1)

 ==D -

 ==- 24.4, 28.2, 30.1, 30.3, 30.8, 35.5, 35.7

 =DD -

 =D- 20.*, 21.2, 24.5, 35.*

 =-- 21.1, 21.3-5, 24.1, 24.6, 28.1, 28.3-5, 30.4-7, 30.9, 35.1, 35.2, 35.6

 DDD 5.1, 6.1

 DD- 15.*, 18.3

 D-- 12.2, 18.1, 18.2, 18.4, 18.5, 24.2, 35.4

 --- 12.1, 24.3, 35.2
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30.3

BTPI 5.*, 6.*, 15.*

BT2 6.*, 12.1, 15.*, 21.*, 24.1-3, 30.1-2, 30.9

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 30.1-2

BTI2 30.7-9

BTI1 6.1, 12.1, 15.*, 21.*, 24.1-3

BTI0 */(BTI3^BTI2^BTI1)

 ==D 30.1

 ==- 24.6, 30.2, 30.9

 =DD 15.2

 =D- 12.2, 20.*, 24.5, 30.5

 =-- 12.1, 21.4, 24.3, 24.4, 28.2, 30.4, 30.6-8, 35.1, 35.3, 35.5, 35.7

 DDD 5.1, 6.1, 18.3

 DD- 15.1, 15.3, 18.1, 18.2, 18.4, 18.5

 D-- 21.1, 21.2, 24.2

 --- 21.3, 21.5, 24.1, 28.1, 28.3-5, 35.2, 35.4, 35.6, 35.8

30.4

BTPI 5.*, 6.*, 15.*

BT2 5.1, 6.1, 12.2, 15.1, 18.*, 20.1, 24.4-6, 30.5-9, 35.1-4

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 30.5, 30.6

BTI2 30.7-9

BTI1 5.1, 6.1, 12.2, 18.*, 24.4-6, 35.*

BTI0 */(BTI3^BTI2^BTI1)

 ==D 30.6

 ==- 30.5, 30.7-9

 =DD -

 =D- 24.2, 24.5

 =-- 24.1, 24.3, 24.4, 24.6, 28.1, 30.1-3, 35.1, 35.2, 35.5

 DDD 5.1, 6.1, 15.1, 15.3

 DD- 12.2, 15.2, 18.3-5, 20.2, 20.3

 D-- 12.1, 18.1, 18.2, 20.1, 21.2, 21.3, 21.5, 28.4, 28.5, 35.4, 35.8

 --- 21.1, 21.4, 28.2, 28.3, 35.3, 35.6, 35.7
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30.5

BTPI 5.*, 6.*, 15.*

BT2 5.1, 6.1, 12.2, 15.2, 18.*, 20.2, 24.4-6, 30.4, 30.6-9, 35.5-8

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 30.4, 30.6

BTI2 30.7-9

BTI1 5.1, 6.1, 12.2, 15.*, 18.*, 20.*, 24.4-6

BTI0 -

 ==D 30.9

 ==- 30.4, 30.6-8

 =DD -

 =D- 18.*

 =-- 21.1, 30.1-3, 35.1, 35.2, 35.5, 35.6

 DDD -

 DD- 5.1, 6.1, 15.*

 D-- 12.2, 20.*, 21.2, 24.2, 24.5, 35.4, 35.8

 --- 21.1, 21.3-5, 24.1, 24.3, 24.4, 24.6, 28.*, 35.3, 35.7

30.6

BTPI 5.*, 6.*, 15.*

BT2 6.1, 12.2, 15.3, 18.*, 20.3, 24.4-6, 30.4, 30.5, 30.7-9

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 30.4, 30.3

BTI2 30.7-9

BTI1 5.1, 6.1, 12.2, 15.*, 18.*, 20.*, 24.4-6, 35.5

BTI0 -

 ==D 30.4

 ==- 30.5, 30.7, 30.8, 30.9

 =DD -

 =D- 12.2, 15.1, 20.2

 =-- 12.1, 21.3, 30.1-3, 35.1, 35.2, 35.5, 35.6

 DDD 5.1, 6.1

 DD- 15.3, 18.3

 D-- 15.2, 18.1-4, 20.1, 20.3, 21.2, 21.5, 24.2, 24.5, 35.4, 35.8

 --- 21.1, 21.4, 24.1, 24.3, 24.4, 24.6, 28.*, 35.3, 35.7
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30.7

BTPI 5.*, 6.*, 15.*

BT2 6.1, 12.2, 18.*, 24.4-6, 30.1

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 30.8-9

BTI2 30.4-6

BTI1 6.1, 12.2, 18.*, 24.4-6

BTI0 */(BTI3^BTI2^BTI1)

 ==D -

 ==- 30.4-6, 30.8, 30.9

 =DD -

 =D- -

 =-- 30.1-3, 35.1, 35.2, 35.5, 35.6

 DDD -

 DD- 5.1, 6.1, 15.*, 18.3

 D-- 12.2, 18.1, 18.2, 18.4, 18.5, 20.*, 21.2, 24.2, 24.5, 35.4, 35.8

 --- 12.1, 21.1, 21.3-5, 24.1, 24.3, 24.4, 24.6, 28.*, 35.3, 35.7

30.8

BTPI 5.*, 6.*, 15.*

BT2 6.1, 12.2, 18.*, 24.4-6, 30.2, 30.4-7, 30.9

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 30.7, 30.9

BTI2 30.4-6

BTI1 6.1, 12.2, 18.*, 24.4-6, 30.1-3

BTI0 */(BTI3^BTI2^BTI1)

 ==D -

 ==- 30.2, 30.4-7, 30.9, 35.5, 35.6

 =DD -

 =D- 21.2, 35.8

 =-- 21.1, 21.3-5, 24.1, 24.4, 28.*, 30.1, 35.1, 35.2, 35.7

 DDD -

 DD- 5.1, 6.1

 D-- 12.2, 15.*, 18.*, 20.*, 24.2, 24.5, 35.4

 --- 12.1, 24.3, 24.6, 30.3, 35.3
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30.9

BTPI 5.*, 6.*, 15.*

BT2 6.1, 12.2, 18.*, 24.4-6, 30.3, 30.4-8

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 30.7-9

BTI2 30.4-6

BTI1 6.*, 12.2, 18.*,24.4-6

BTI0 */(BTI3^BTI2^BTI1)

 ==D 30.5, 30.7

 ==- 30.4, 30.6, 30.8

 =DD 15.2

 =D- 12.2

 =-- 12.1, 30.1-3, 35.1, 35.2, 35.5, 35.6

 DDD 18.3

 DD- 5.1, 6.1, 15.1, 15.3, 18.1, 18.2, 18.4, 18.5

 D-- 20.*, 21.2, 24.2, 24.5, 35.4, 35.*

 --- 21.1, 21.3-5, 24.1, 24.3, 24.4, 24.6, 28.*, 35.3, 35.7

35.1

BTPI 5.*

BT2 5.1, 15.1, 20.1, 21.1, 28.1, 35.5

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 35.2-8

BTI2 -

BTI1 5.1, 15.*, 20.*, 28.*

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D 35.4

 ==- 35.2, 35.3, 35.5

 =DD -

 =D- -

 =-- 28.*, 30.*, 35.6-8

 DDD 5.1, 6.1

 DD- 15.*, 18.2, 18.5, 21.2

 D-- 12.2, 18.1, 18.4, 20.*, 21.1, 21.3-5, 24.2, 24.5

 --- 12.1, 24.1, 24.3, 24.4, 24.6
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35.2

BTPI 5.*

BT2 5.1, 15.1, 20.1, 21.2, 28.2, 30.4, 35.6

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 35.1, 35.3-8

BTI2 -

BTI1 5.1, 15.*, 20.*, 21.*, 28.*

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D -

 ==- 35.1, 35.3, 35.4, 35.6

 =DD -

 =D- -

 =-- 28.*, 30.4-9, 35.5, 35.7, 35.8

 DDD -

 DD- 5.1, 6.1

 D-- 18.2, 18.5, 21.*

 --- 12.*, 15.*, 18.1, 18.3, 18.4, 20.*, 24.*, 30.1-3

35.3

BTPI 5.*

BT2 5.1, 15.1, 20.1, 21.3, 28.3, 35.2

BT1 -

BT0 */BT2

BTI4 -

BTI3 35.1, 35.2, 35.4-8

BTI2 -

BTI1 5.1, 15.1, 20.*, 21.*, 28.*

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D -

 ==- 28.2, 28.3-5, 35.1, 35.2, 35.4, 35.7

 =DD -

 =D- -

 =-- 20.*, 24.4-6, 28.1, 30.1-3, 35.5, 35.6, 35.8

 DDD -

 DD- 5.1, 6.1

 D-- 12.2, 15.*, 18.2, 18.3, 18.5, 21.*

 --- 12.1, 18.1, 18.4, 24.1-3, 30.4-9
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35.4

BTPI 5.*

BT2 5.1, 15.1, 20.1, 21.4, 28.4, 35.8

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 35.1-3, 35.5-8

BTI2 -

BTI1 5.1, 15.*, 20.*, 21.*, 28.*

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D 35.1

 ==- 35.2, 35.3, 35.8

 =DD -

 =D- 18.2, 18.5, 35.5

 =-- 15.*, 18.1, 18.3, 18.4, 20.*, 21.2, 24.2, 24.5, 35.6, 35.7

 DDD 5.1

 DD- 6.1

 D-- -

 --- 12.*, 21.1, 21.3-5, 24.1, 24.3, 24.4, 24.6, 28.*, 30.*

35.5

BTPI 5.*

BT2 5.1, 15.2, 20.2, 21.1, 28.1, 35.1

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 35.8

BTI3 35.1-4, 35.6, 35.7

BTI2 -

BTI1 5.1, 15.*, 20.*, 21.*, 28.*, 30.4-6

BTI0 */(BTI4^BTI3^BTI1)

 ==D 35.8

 ==- 30.2, 30.8, 35.1, 35.6, 35.7

 =DD -

 =D- 35.4

 =-- 24.1, 24.4, 21.*, 30.1, 30.3-7, 30.9, 35.2, 35.3

 DDD -

 DD- 5.1, 6.1

 D-- 12.2, 15.*, 18.*, 20.*, 24.2, 24.5

 --- 12.1, 21.*, 24.3, 24.6
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35.6

BTPI 5.*

BT2 15.2, 20.2, 21.2, 28.2, 35.5, 35.7, 35.8

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 35.1-5, 35.7, 35.8

BTI2 -

BTI1 5.1, 15.*, 20.*, 21.*, 28.*, 30.4-6

BTI0 -

 ==D -

 ==- 35.6, 30.8

 =DD -

 =D- -

 =-- 21.*, 24.1, 24.4, 28.*, 30.2, 30.4-7, 35.2, 35.5, 35.7, 35.8

 DDD -

 DD- 5.1

 D-- 6.1

 --- 12.*, 15.*, 18.*, 20.*, 24.2, 24.3, 24.5, 24.6, 30.1, 30.3, 30.9

35.7

BTPI 5.*

BT2 5.1, 15.2, 20.2, 28.3, 35.3, 35.5, 35.6, 35.8

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 -

BTI3 35.1-6, 35.*

BTI2 -

BTI1 5.1, 15.*, 20.*, 21.*, 28.*

BTI0 */(BTI3^BTI1)

 ==D -

 ==- 24.4, 28.2, 30.2, 35.3, 35.5, 35.6, 35.8

 =DD -

 =D- -

 =-- 20.*, 24.1, 28.1, 28.3-5, 30.1, 30.3, 30.8, 35.1, 35.2, 35.4

 DDD 5.1

 DD- 6.1

 D-- 12.2, 15.*, 18.3, 18.5

 --- 12.1, 18.1, 18.2, 18.4, 21.*, 24.2, 24.3, 24.5, 24.6, 30.4-7, 30.9
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35.8

BTPI 5.*

BT2 5.1, 15.2, 20.2, 21.4, 28.4, 30.5, 35.4-7

BT1 */BT2

BT0 -

BTI4 35.4

BTI3 35.1-3, 35.5-7

BTI2 -

BTI1 5.1, 15.*, 20.*, 21.*, 28.*, 30.4-6

BTI0 */(BTI4^BTI3^BTI1)

 ==D -

 ==- 21.2

 =DD -

 =D- -

 =-- 18.*, 20.*, 21.1, 21.3-5, 24.1, 24.2, 24.4, 24.5, 28.*, 30.2, 30.8, 35.5-7

 DDD -

 DD- 5.1

 D-- 6.1

 --- 12.*, 15.*, 24.3, 24.6, 30.1, 30.3-7, 30.9, 35.1-3

Table 19.3: Interwały alikwotów

alikwot ton strojenie
1 0 0
2 12 0
3 19 -0.02
4 24 0
5 28 0.14
6 31 -0.02
7 34 0.31
8 36 0
9 38 -0.04
10 40 0.14
11 42 0.49
12 43 -0.02
13 44 -0.41
14 46 0.31
15 47 0.12
16 48 0
17 49 -0.05
18 50 -0.04
19 51 0.02
20 52 0.14
21 53 0.29
22 54 0.49
23 54 -0.28
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24 55 -0.02
25 56 0.27
26 56 -0.41
27 57 -0.06
28 58 0.31
29 58 -0.3
30 59 0.12
31 59 -0.45
32 60 0
33 61 0.47
34 61 -0.05
35 62 0.45
36 62 -0.04
37 63 0.49
38 63 0.02
39 63 -0.42
40 64 0.14
41 64 -0.29

Table 19.4: Napięcie interwału między tonami tonacji C-dur

c- d- e- f- g- a- b- c d e f g a b c+ d+ e+ f+ g+ a+ b+ c++
c- 0 9 4 3 2 5 11 0 9 4 3 2 5 11 0 9 4 3 2 5 11 0
d- 9 0 9 6 3 2 5 7 0 9 6 3 2 5 7 0 9 6 3 2 5 7
e- 4 9 0 12 6 3 2 8 7 0 12 6 3 2 8 7 0 12 6 3 2 8
f- 3 6 12 0 9 4 10 2 5 11 0 9 4 10 2 5 11 0 9 4 10 2
g- 2 3 6 9 0 9 4 3 2 5 7 0 9 4 3 2 5 7 0 9 4 3
a- 5 2 3 4 9 0 9 6 3 2 8 7 0 9 6 3 2 8 7 0 9 6
b- 11 5 2 10 4 9 0 12 6 3 10 8 7 0 12 6 3 10 8 7 0 12
c 0 7 8 2 3 6 12 0 9 4 3 2 5 11 0 9 4 3 2 5 11 0
d 9 0 7 5 2 3 6 9 0 9 6 3 2 5 7 0 9 6 3 2 5 7
e 4 9 0 11 5 2 3 4 9 0 12 6 3 2 8 7 0 12 6 3 2 8
f 3 6 12 0 7 8 10 3 6 12 0 9 4 10 2 5 11 0 9 4 10 2
g 2 3 6 9 0 7 8 2 3 6 9 0 9 4 3 2 5 7 0 9 4 3
a 5 2 3 4 9 0 7 5 2 3 4 9 0 9 6 3 2 8 7 0 9 6
b 11 5 2 10 4 9 0 11 5 2 10 4 9 0 12 6 3 10 8 7 0 12
c+ 0 7 8 2 3 6 12 0 7 8 2 3 6 12 0 9 4 3 2 5 11 0
d+ 9 0 7 5 2 3 6 9 0 7 5 2 3 6 9 0 9 6 3 2 5 7
e+ 4 9 0 11 5 2 3 4 9 0 11 5 2 3 4 9 0 12 6 3 2 8
f+ 3 6 12 0 7 8 10 3 6 12 0 7 8 10 3 6 12 0 9 4 10 2
g+ 2 3 6 9 0 7 8 2 3 6 9 0 7 8 2 3 6 9 0 9 4 3
a+ 5 2 3 4 9 0 7 5 2 3 4 9 0 7 5 2 3 4 9 0 9 6
b+ 11 5 2 10 4 9 0 11 5 2 10 4 9 0 11 5 2 10 4 9 0 12
c++ 0 7 8 2 3 6 12 0 7 8 2 3 6 12 0 7 8 2 3 6 12 0
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Table 19.5: Napięcie interwału między tonami tonacji C-harmonic minor

c- d- d#- f- g- g#- b- c d d# f g g# b c+ d+ d#+ f+ g+ g#+ b+ c++
c- 0 9 6 3 2 8 11 0 9 6 3 2 8 11 0 9 6 3 2 8 11 0
d- 9 0 12 6 3 10 5 7 0 12 6 3 10 5 7 0 12 6 3 10 5 7
d#- 6 12 0 9 4 3 8 5 11 0 9 4 3 8 5 11 0 9 4 3 8 5
f- 3 6 9 0 9 6 10 2 5 7 0 9 6 10 2 5 7 0 9 6 10 2
g- 2 3 4 9 0 12 4 3 2 8 7 0 12 4 3 2 8 7 0 12 4 3
g#- 8 10 3 6 12 0 6 4 10 2 5 11 0 6 4 10 2 5 11 0 6 4
b- 11 5 8 10 4 6 0 12 6 4 10 8 5 0 12 6 4 10 8 5 0 12
c 0 7 5 2 3 4 12 0 9 6 3 2 8 11 0 9 6 3 2 8 11 0
d 9 0 11 5 2 10 6 9 0 12 6 3 10 5 7 0 12 6 3 10 5 7
d# 6 12 0 7 8 2 4 6 12 0 9 4 3 8 5 11 0 9 4 3 8 5
f 3 6 9 0 7 5 10 3 6 9 0 9 6 10 2 5 7 0 9 6 10 2
g 2 3 4 9 0 11 8 2 3 4 9 0 12 4 3 2 8 7 0 12 4 3
g# 8 10 3 6 12 0 5 8 10 3 6 12 0 6 4 10 2 5 11 0 6 4
b 11 5 8 10 4 6 0 11 5 8 10 4 6 0 12 6 4 10 8 5 0 12

c+ 0 7 5 2 3 4 12 0 7 5 2 3 4 12 0 9 6 3 2 8 11 0
d+ 9 0 11 5 2 10 6 9 0 11 5 2 10 6 9 0 12 6 3 10 5 7
d#+ 6 12 0 7 8 2 4 6 12 0 7 8 2 4 6 12 0 9 4 3 8 5
f+ 3 6 9 0 7 5 10 3 6 9 0 7 5 10 3 6 9 0 9 6 10 2
g+ 2 3 4 9 0 11 8 2 3 4 9 0 11 8 2 3 4 9 0 12 4 3
g#+ 8 10 3 6 12 0 5 8 10 3 6 12 0 5 8 10 3 6 12 0 6 4
b+ 11 5 8 10 4 6 0 11 5 8 10 4 6 0 11 5 8 10 4 6 0 12

c++ 0 7 5 2 3 4 12 0 7 5 2 3 4 12 0 7 5 2 3 4 12 0

Table 19.6: Napięcie interwału między tonami tonacji C-melodic minor

c- d- d#- f- g- a- b- c d d# f g a b c+ d+ d#+ f+ g+ a+ b+ c++
c- 0 9 6 3 2 5 11 0 9 6 3 2 5 11 0 9 6 3 2 5 11 0
d- 9 0 12 6 3 2 5 7 0 12 6 3 2 5 7 0 12 6 3 2 5 7
d#- 6 12 0 9 4 10 8 5 11 0 9 4 10 8 5 11 0 9 4 10 8 5
f- 3 6 9 0 9 4 10 2 5 7 0 9 4 10 2 5 7 0 9 4 10 2
g- 2 3 4 9 0 9 4 3 2 8 7 0 9 4 3 2 8 7 0 9 4 3
a- 5 2 10 4 9 0 9 6 3 10 8 7 0 9 6 3 10 8 7 0 9 6
b- 11 5 8 10 4 9 0 12 6 4 10 8 7 0 12 6 4 10 8 7 0 12
c 0 7 5 2 3 6 12 0 9 6 3 2 5 11 0 9 6 3 2 5 11 0
d 9 0 11 5 2 3 6 9 0 12 6 3 2 5 7 0 12 6 3 2 5 7
d# 6 12 0 7 8 10 4 6 12 0 9 4 10 8 5 11 0 9 4 10 8 5
f 3 6 9 0 7 8 10 3 6 9 0 9 4 10 2 5 7 0 9 4 10 2
g 2 3 4 9 0 7 8 2 3 4 9 0 9 4 3 2 8 7 0 9 4 3
a 5 2 10 4 9 0 7 5 2 10 4 9 0 9 6 3 10 8 7 0 9 6
b 11 5 8 10 4 9 0 11 5 8 10 4 9 0 12 6 4 10 8 7 0 12

c+ 0 7 5 2 3 6 12 0 7 5 2 3 6 12 0 9 6 3 2 5 11 0
d+ 9 0 11 5 2 3 6 9 0 11 5 2 3 6 9 0 12 6 3 2 5 7
d#+ 6 12 0 7 8 10 4 6 12 0 7 8 10 4 6 12 0 9 4 10 8 5
f+ 3 6 9 0 7 8 10 3 6 9 0 7 8 10 3 6 9 0 9 4 10 2
g+ 2 3 4 9 0 7 8 2 3 4 9 0 7 8 2 3 4 9 0 9 4 3
a+ 5 2 10 4 9 0 7 5 2 10 4 9 0 7 5 2 10 4 9 0 9 6
b+ 11 5 8 10 4 9 0 11 5 8 10 4 9 0 11 5 8 10 4 9 0 12

c++ 0 7 5 2 3 6 12 0 7 5 2 3 6 12 0 7 5 2 3 6 12 0

- 341 -



Table 19.7: Napięcie interwału między tonami tonacji C-napolitan minor

c- c#- d#- f- g- g#- b- c c# d# f g g# b c+ c#+ d#+ f+ g+ g#+ b+ c++
c- 0 12 6 3 2 8 11 0 12 6 3 2 8 11 0 12 6 3 2 8 11 0
c#- 12 0 9 4 10 2 7 11 0 9 4 10 2 7 11 0 9 4 10 2 7 11
d#- 6 9 0 9 4 3 8 5 7 0 9 4 3 8 5 7 0 9 4 3 8 5
f- 3 4 9 0 9 6 10 2 8 7 0 9 6 10 2 8 7 0 9 6 10 2
g- 2 10 4 9 0 12 4 3 10 8 7 0 12 4 3 10 8 7 0 12 4 3
g#- 8 2 3 6 12 0 6 4 3 2 5 11 0 6 4 3 2 5 11 0 6 4
b- 11 7 8 10 4 6 0 12 9 4 10 8 5 0 12 9 4 10 8 5 0 12
c 0 11 5 2 3 4 12 0 12 6 3 2 8 11 0 12 6 3 2 8 11 0
c# 12 0 7 8 10 3 9 12 0 9 4 10 2 7 11 0 9 4 10 2 7 11
d# 6 9 0 7 8 2 4 6 9 0 9 4 3 8 5 7 0 9 4 3 8 5
f 3 4 9 0 7 5 10 3 4 9 0 9 6 10 2 8 7 0 9 6 10 2
g 2 10 4 9 0 11 8 2 10 4 9 0 12 4 3 10 8 7 0 12 4 3
g# 8 2 3 6 12 0 5 8 2 3 6 12 0 6 4 3 2 5 11 0 6 4
b 11 7 8 10 4 6 0 11 7 8 10 4 6 0 12 9 4 10 8 5 0 12

c+ 0 11 5 2 3 4 12 0 11 5 2 3 4 12 0 12 6 3 2 8 11 0
c#+ 12 0 7 8 10 3 9 12 0 7 8 10 3 9 12 0 9 4 10 2 7 11
d#+ 6 9 0 7 8 2 4 6 9 0 7 8 2 4 6 9 0 9 4 3 8 5
f+ 3 4 9 0 7 5 10 3 4 9 0 7 5 10 3 4 9 0 9 6 10 2
g+ 2 10 4 9 0 11 8 2 10 4 9 0 11 8 2 10 4 9 0 12 4 3
g#+ 8 2 3 6 12 0 5 8 2 3 6 12 0 5 8 2 3 6 12 0 6 4
b+ 11 7 8 10 4 6 0 11 7 8 10 4 6 0 11 7 8 10 4 6 0 12

c++ 0 11 5 2 3 4 12 0 11 5 2 3 4 12 0 11 5 2 3 4 12 0

Table 19.8: Napięcie interwału między tonami tonacji C-dorian

c- d- d#- f- g- a- a#- c d d# f g a a# c+ d+ d#+ f+ g+ a+ a#+ c++
c- 0 9 6 3 2 5 7 0 9 6 3 2 5 7 0 9 6 3 2 5 7 0
d- 9 0 12 6 3 2 8 7 0 12 6 3 2 8 7 0 12 6 3 2 8 7
d#- 6 12 0 9 4 10 2 5 11 0 9 4 10 2 5 11 0 9 4 10 2 5
f- 3 6 9 0 9 4 3 2 5 7 0 9 4 3 2 5 7 0 9 4 3 2
g- 2 3 4 9 0 9 6 3 2 8 7 0 9 6 3 2 8 7 0 9 6 3
a- 5 2 10 4 9 0 12 6 3 10 8 7 0 12 6 3 10 8 7 0 12 6
a#- 7 8 2 3 6 12 0 9 4 3 2 5 11 0 9 4 3 2 5 11 0 9
c 0 7 5 2 3 6 9 0 9 6 3 2 5 7 0 9 6 3 2 5 7 0
d 9 0 11 5 2 3 4 9 0 12 6 3 2 8 7 0 12 6 3 2 8 7
d# 6 12 0 7 8 10 3 6 12 0 9 4 10 2 5 11 0 9 4 10 2 5
f 3 6 9 0 7 8 2 3 6 9 0 9 4 3 2 5 7 0 9 4 3 2
g 2 3 4 9 0 7 5 2 3 4 9 0 9 6 3 2 8 7 0 9 6 3
a 5 2 10 4 9 0 11 5 2 10 4 9 0 12 6 3 10 8 7 0 12 6
a# 7 8 2 3 6 12 0 7 8 2 3 6 12 0 9 4 3 2 5 11 0 9
c+ 0 7 5 2 3 6 9 0 7 5 2 3 6 9 0 9 6 3 2 5 7 0
d+ 9 0 11 5 2 3 4 9 0 11 5 2 3 4 9 0 12 6 3 2 8 7
d#+ 6 12 0 7 8 10 3 6 12 0 7 8 10 3 6 12 0 9 4 10 2 5
f+ 3 6 9 0 7 8 2 3 6 9 0 7 8 2 3 6 9 0 9 4 3 2
g+ 2 3 4 9 0 7 5 2 3 4 9 0 7 5 2 3 4 9 0 9 6 3
a+ 5 2 10 4 9 0 11 5 2 10 4 9 0 11 5 2 10 4 9 0 12 6
a#+ 7 8 2 3 6 12 0 7 8 2 3 6 12 0 7 8 2 3 6 12 0 9
c++ 0 7 5 2 3 6 9 0 7 5 2 3 6 9 0 7 5 2 3 6 9 0
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Table 19.9: Napięcie interwału między tonami tonacji C-hungarian

c- d- d#- f#- g- g#- b- c d d# f# g g# b c+ d+ d#+ f#+ g+ g#+ b+ c++
c- 0 9 6 10 2 8 11 0 9 6 10 2 8 11 0 9 6 10 2 8 11 0
d- 9 0 12 4 3 10 5 7 0 12 4 3 10 5 7 0 12 4 3 10 5 7
d#- 6 12 0 6 4 3 8 5 11 0 6 4 3 8 5 11 0 6 4 3 8 5
f#- 10 4 6 0 12 9 3 10 8 5 0 12 9 3 10 8 5 0 12 9 3 10
g- 2 3 4 12 0 12 4 3 2 8 11 0 12 4 3 2 8 11 0 12 4 3
g#- 8 10 3 9 12 0 6 4 10 2 7 11 0 6 4 10 2 7 11 0 6 4
b- 11 5 8 3 4 6 0 12 6 4 2 8 5 0 12 6 4 2 8 5 0 12
c 0 7 5 10 3 4 12 0 9 6 10 2 8 11 0 9 6 10 2 8 11 0
d 9 0 11 8 2 10 6 9 0 12 4 3 10 5 7 0 12 4 3 10 5 7
d# 6 12 0 5 8 2 4 6 12 0 6 4 3 8 5 11 0 6 4 3 8 5
f# 10 4 6 0 11 7 2 10 4 6 0 12 9 3 10 8 5 0 12 9 3 10
g 2 3 4 12 0 11 8 2 3 4 12 0 12 4 3 2 8 11 0 12 4 3
g# 8 10 3 9 12 0 5 8 10 3 9 12 0 6 4 10 2 7 11 0 6 4
b 11 5 8 3 4 6 0 11 5 8 3 4 6 0 12 6 4 2 8 5 0 12

c+ 0 7 5 10 3 4 12 0 7 5 10 3 4 12 0 9 6 10 2 8 11 0
d+ 9 0 11 8 2 10 6 9 0 11 8 2 10 6 9 0 12 4 3 10 5 7
d#+ 6 12 0 5 8 2 4 6 12 0 5 8 2 4 6 12 0 6 4 3 8 5
f#+ 10 4 6 0 11 7 2 10 4 6 0 11 7 2 10 4 6 0 12 9 3 10
g+ 2 3 4 12 0 11 8 2 3 4 12 0 11 8 2 3 4 12 0 12 4 3
g#+ 8 10 3 9 12 0 5 8 10 3 9 12 0 5 8 10 3 9 12 0 6 4
b+ 11 5 8 3 4 6 0 11 5 8 3 4 6 0 11 5 8 3 4 6 0 12

c++ 0 7 5 10 3 4 12 0 7 5 10 3 4 12 0 7 5 10 3 4 12 0

Table 19.10: Częstotliwości i napięcia nut

nuta oktawa numer midi częstotliwość [Hz] napięcie
f 0 17 43.65 0.14
f# 0 18 46.25 0.15
g 0 19 49 0.16
g# 0 20 51.91 0.17
a 0 21 55 0.18
a# 0 22 58.27 0.18
b 0 23 61.74 0.19
c 1 24 65.41 0.2
c# 1 25 69.3 0.21
d 1 26 73.42 0.22
d# 1 27 77.78 0.23
e 1 28 82.41 0.23
f 1 29 87.31 0.24
f# 1 30 92.5 0.25
g 1 31 98 0.26
g# 1 32 103.83 0.27
a 1 33 110 0.28
a# 1 34 116.54 0.28
b 1 35 123.47 0.29
c 2 36 130.81 0.3
c# 2 37 138.59 0.31
d 2 38 146.83 0.32
d# 2 39 155.56 0.33
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e 2 40 164.81 0.33
f 2 41 174.61 0.34
f# 2 42 185 0.35
g 2 43 196 0.36
g# 2 44 207.65 0.37
a 2 45 220 0.38
a# 2 46 233.08 0.38
b 2 47 246.94 0.39
c 3 48 261.63 0.4
c# 3 49 277.18 0.41
d 3 50 293.66 0.42
d# 3 51 311.13 0.43
e 3 52 329.63 0.43
f 3 53 349.23 0.44
f# 3 54 369.99 0.45
g 3 55 392 0.46
g# 3 56 415.3 0.47
a 3 57 440 0.48
a# 3 58 466.16 0.48
b 3 59 493.88 0.49
c 4 60 523.25 0.5
c# 4 61 554.37 0.51
d 4 62 587.33 0.52
d# 4 63 622.25 0.53
e 4 64 659.26 0.53
f 4 65 698.46 0.54
f# 4 66 739.99 0.55
g 4 67 783.99 0.56
g# 4 68 830.61 0.57
a 4 69 880 0.58
a# 4 70 932.33 0.58
b 4 71 987.77 0.59
c 5 72 1046.5 0.6
c# 5 73 1108.73 0.61
d 5 74 1174.66 0.62
d# 5 75 1244.51 0.63
e 5 76 1318.51 0.63
f 5 77 1396.91 0.64
f# 5 78 1479.98 0.65
g 5 79 1567.98 0.66
g# 5 80 1661.22 0.67
a 5 81 1760 0.68
a# 5 82 1864.66 0.68
b 5 83 1975.53 0.69
c 6 84 2093 0.7
c# 6 85 2217.46 0.71
d 6 86 2349.32 0.72
d# 6 87 2489.02 0.73
e 6 88 2637.02 0.73
f 6 89 2793.83 0.74
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f# 6 90 2959.96 0.75
g 6 91 3135.96 0.76
g# 6 92 3322.44 0.77
a 6 93 3520 0.78
a# 6 94 3729.31 0.78
b 6 95 3951.07 0.79
c 7 96 4186.01 0.8
c# 7 97 4434.92 0.81
d 7 98 4698.64 0.82
d# 7 99 4978.03 0.83
e 7 100 5274.04 0.83
f 7 101 5587.65 0.84
f# 7 102 5919.91 0.85
g 7 103 6271.93 0.86
g# 7 104 6644.88 0.87
a 7 105 7040 0.88
a# 7 106 7458.62 0.88
b 7 107 7902.13 0.89
c 8 108 8372.02 0.9
c# 8 109 8869.84 0.91
d 8 110 9397.27 0.92
d# 8 111 9956.06 0.93
e 8 112 10548.08 0.93
f 8 113 11175.3 0.94
f# 8 114 11839.82 0.95
g 8 115 12543.85 0.96
g# 8 116 13289.75 0.97
a 8 117 14080 0.98
a# 8 118 14917.24 0.98
b 8 119 15804.27 0.99
c 9 120 16744.04 1
c# 9 121 17739.69 1.01
d 9 122 18794.55 1.02
d# 9 123 19912.13 1.03
e 9 124 21096.16 1.03
f 9 125 22350.61 1.04
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