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REZUMAT 
Acest articol descrie realizarea tehnică a sonorităților 
lucrării „Peisagii” a autorului. Sunt prezentate în mod 
succint structura instrumentarului electronic folosit în 
programul Propellerhead Reason 6.5, utilizat în 
realizarea acestei lucrări. 

Cuvinte cheie 

Reason, Propellerhead Reason, Sintetizatoare virtuale, 
Samplere, Sequencer, Automatizare, Live electronic. 

INTRODUCERE 
Evoluția sunetului electronic a dus de foarte multe ori la 
explorarea unei lumi sonore, de cele mai multe ori plină 
de surprize. Uneltele de sinteză sonoră utilizate de 
compozitorii contemporani implică un mare număr de 
parametri, greu de explorat [1]. Deși înainte producția 
muzicii electronice implica o largă varietate de 
componente electronice și echipamente de înregistrare, 
acestea au fost înlocuite tot mai mult de programe de 
calculator [2]. Ca instrument de lucru principal în creația 
lucrării Peisagii, aparținând autorului acestui articol, a 
fost ales un studio virtual – Propellerhead Reason. 
Acesta a fost și este un program descris ca esențial în 
creația muzicală electronică în sensul că toate 
echipamentele (replicate virtual atât ca funcționalitate cât 
și ca aspect) de care este nevoie sunt la îndemână [3]. 
Lucrarea Peisagii este una din lucrările în care sculptura 
sonoră, imagistica sunetelor este urmărită ca un multi-
tablou hiper-panoramic parcurs foarte lent. Timpul este 
încetinit, sonoritățile invitând la o ascultare oarbă, 
dezbărată de succesiunile rapide ale temporalului 
cotidian, meditația și savurarea fiecărui detaliu al  
construcțiilor sonore fiind un scop în sine al acestora. 
Dantele fine de sunete, suprapuse pe pânze de texturi 
grele cu tușe sonore adânci, constituie principalul 
material din care sunt alcătuite imaginile acestei lucrări, 
peste care scurgerea timpului trece cu indiferența 
mecanică a roților dințate ale ceasornicului [4]. 

CONSTRUCȚIA TIMBRURILOR 
SONORE UTILIZATE  
În cele ce urmează propunem o succintă trecere în 
revistă, din punct de vedere  tehnic, a construcției 
timbrelor folosite. 
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ABSTRACT 
This article outlines the technical realization of the 
sounds used in the author’s work “Landscapes”. The 
structure of the electronic instruments used in the  
creation of this work in the Propellerhead Reason 6.5 
software is presented succinctly.  
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INTRODUCTION 
Very often, the evolution of electronic sound led to an 
exploration of a sound world, mostly full of surprises.  
Sound synthesis tools used by contemporary composers 
involve a large number of hard to explore parameters [1].  
Although, in the early days, electronic music production 
involved a wide variety of electronic components and 
recording devices, they have been increasingly replaced 
by software means. [2]  
The virtual studio - Propellerhead Reason was chosen as 
a main tool in the creation of the work Landscapes 
written by the author of this article. This software was 
and is described as essential in electronic music creation 
in the sense that all the equipment needed (virtually 
replicated both in terms of functionality and appearance) 
is at hand. [3]. Landscapes is one of the works in which 
sound sculpture, sound imaging is pursued as a very 
slowly perceived hyper-panoramic multi-picture. Time is 
slowed, and the sounds invite to a blind listening, 
divested of the rapid succession of daily temporality, the 
meditation and enjoyment of every detail of the sound 
constructions being a goal in itself. Fine sound laces, 
overlapping heavily textured canvases, with deep sound 
strokes, are the main material that creates the images of 
this work, over which time is passing with the 
indifference of the gear-wheels of a clock. [4]. 

THE CONSTRUCTION OF THE USED 
SOUND PATCHES 
In the following we propose a brief technical overview of 
the construction of the sound patches used in the work 
“Peisagii/Landscapes”.  
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1.1 Sunetul ceasului 
Sunetul ceasului cu care debutează lucrarea este obținut 
prin reciclarea unui sunet realizat cu mai mult timp în 
urmă, prin înregistrarea zgomotului unei clape din plastic  
aparținând unui sintetizator – o soluție rapidă în condițiile 
în care nu aveam acces la internet și nici un ceas care să 
ne permită o înregistrare a unui sunet de mecanism real. 
Respectiva înregistrare a fost prelucrată cu ajutorul 
pogramului Sound Forge, aplicându-i-se o cantitate mică 
de efect de ecou (delay) și reverberație de tip room. 
Sunetul a fost încărcat ca și eșantion în sampler-ul NN-
XT, care face parte la rândul lui dintr-un Combinator (pe 
care l-am denumit Ceas). În lucrare, fiecare apariție a 
sunetului este panoramată maxim stânga și maxim 
dreapta, pentru ca sugestia mișcării pendulei să fie cât 
mai bine redată. Din punct de vedere tehnic, panoramarea 
s-a realizat prin modificarea periodică a parametrului Pan 
la valorile maxime și minime cu ajutorului unui 
dispozitiv Matrix Pattern Sequencer, integrat în același 
Combinator. Dispozitivului Matrix i s-a stabilit un șablon 
(pattern) de 16 pași cu rezoluția de ½, tempo-ul lucrării 
fiind 121 de bătăi pe minut. Modul de lucru stabilit a fost 
Curve – bipolar și Keys. Pentru modul Keys cei 16 pași 
sunt identici, cu nota Do3 (standard MIDI). Cei 16 pași 
din modul Curve au alternativ valori maxime  și minime. 
Dispozitivul Matrix este conectat la parametrul Pan 
(panoramare) al sampler-ului NN-XT.  

 
Figura 1. Dispozitivul Matrix, mod de lucru curve, 
bipolar, cu alternanța maxim/minim al fiecărui pas 
În momentul în care piesa rulează, dispozitivul Matrix 
Pattern Sequencer comandă sampler-ul NN-XT să emită 
eșantionul cu sunetul ceasului (modul Keys), fiecare 
emisie fiind realizată alternativ dreapta – stânga (modul 
Curve conectat la parametrul Pan). Pe tot parcursul 
lucrării, emisia acestei bătăi este neîntreruptă, pauzele 
aparente ale acesteia fiind controlate din controlul 
volumului canalului alocat Combinatorului Ceas din 
Mixer. Acest control este realizat prin utilizarea pistelor 
de automatizare (automation Tracks) din Sequencer-ul 
Reason.  

 
Figura 2. Pistă de automatizare a parametrului Nivel 
(Level) 

1.2  Whistle Sound  
Sunetul „fluierat” este obținut prin utilizarea unui 
Combinator în care s-au introdus un Mixer 6:2, un 
sintetizator Thor, un dispozitiv Spider Audio și un efect 
Pulverizer. 
Principiul care stă la baza conectării acestora este 
următorul: 

[ 

1.1 The Clock Sound 
The Clock Sound, which opens the work, is obtained by 
recycling a sound created a while ago, by recording the 
sound of a synthesizer’s plastic key. This was a rapid 
solution given that we did not have Internet access or a 
clockwork that would have enabled us to record a real 
mechanism. 
This recording was processed using the Sound Forge 
software with a small amount of delay effect and room 
type reverberation. 
The resulted sound was loaded in NN-XT, which is in its 
turn part of a Combinator (which we named Clock). 
Every occurrence of the sound is panned alternatively 
maximum left and maximum right for the pendulum 
motion suggestion to be well played. Technically, the 
panning motion was performed by periodic changes in 
the Pan parameter to the maximum and minimum values 
using a Matrix Pattern Sequencer device, integrated in 
the same Combinator. The Matrix Pattern Sequencer 
device had been loaded with a 16 steps pattern, with ½ 
resolution, on a 121 bpm tempo. The bipolar Curve and 
Keys modes were used. For the Keys mode, all the 16 
steps are identical, with C3 note value (standard MIDI). 
For the Curve mode, the 16 steps have alternatively 
maximum and minimum values. The Matrix Pattern 
Sequencer device is connected to the Pan parameter of 
the NN-XT sampler. 

 
Figure 1. The Matrix Pattern Sequencer device, Curve 
mode, bipolar, with maximum/minimum steps 
When played, The Matrix Pattern Sequencer device 
commands the NN-XT sampler to trigger the clock 
sample (Keys mode). Every sample is emitted left and 
right panned alternatively (Curve mode – connected to 
Pan parameter). Throughout the whole playing, the 
emission of this clock sound is uninterrupted, the 
apparent rests are controlled by level control of the Clock 
Combinator in the mixer channel. This control is 
accomplished by automation tracks of the Reason 
Sequencer.  

 
Figure 2. Level Automation Track  

1.2  Whistle Sound  
The „whistle” sound is obtained by using a Thor 
Syntesizer that contains a 6:2 Mixer, a Thor Synthesizer, 
a Spider Audio device and a Pulverizer effect. The 
principle that underlies their connection is as follows: 
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Figura 3. Principiul de conectare al dispozitivelor ce 
crează Whistle Sound 
Se poate observa că sunetul produs de Thor este duplicat 
de dispozitivul Spider Audio. O copie „curată” a 
sunetului este trimisă în Mixerul 6:2. Cea de-a doua copie 
a sunetului este trimisă printr-un efect Pulverizer care are 
încărcat o presetare – Pad Tremolo. Avantajul copierii 
sunetului original și trimiterea copiilor acestuia în diferite 
efecte constă în faptul că acestea pot fi suprapuse, în 
orice proporție cu ajutorul Mixerului 6:2 (sau la nevoie 
Mixerul 14:2). 
Sunetul sintetizat de Thor este produs de un singur 
Oscilator Analog, cu o forma de undă sinusoidală, filtrat 
de un filtru Low Pass Ladder, cu frecvența de tăiere la 
2,09 kHz. Pentru realizarea glissando-urilor dintre sunete, 
comutatorul Portamento a fost deschis, timpul de răspuns 
al acestuia având valoarea 76. 

1.3 Pad 01 
Acest timbru complex a fost obținut prin integrarea într-
un Combinator a 6 generatoare de sunet (sintetizatoare și 
samplere) concomitent cu mai multe tipuri de efecte, 
balansul dintre acestea fiind controlat de un Mixer 14:2. 

1.3.1 Generatoare de sunet 
Primul generator de sunet este un sintetizator Malström, 
având încărcate în oscilatoare, formele de undă 
OuterSpace și TibetanMonks. Sunetul acestora este filtrat 
cu Filtrul A – Band Pass 12 Db, și Filtrul B – Comb+. 
Modulatorul A are curba de modulație 6, pe parametrul 
Pitch, cu intensitatea +22 și rata de modulație 64. 
Următoarele două generatoare de sunet sunt două 
sintetizatoare Subtractor, ambele având oscilatorul 2 cu 
forma de undă generată aleator de un Oscilator de joasă 
frecvență (LFO) al primului Subtractor. Aceasta 
generează o serie de zgomote electronice aleatoare, care 
sunt repetate de două efecte Delay. Zgomotele 
electronice pot fi modificate în timp real cu ajutorul 
rutării modulației parametrului Osc2Wave către 
potențiometrul 1 (Rotary1) din Combinator cu ajutorul 
programatorului acestuia. 
Următorul generator de sunet este un sampler NN-XT 
încărcat cu patru eșantioane. Primul eșantion este trecut 
printr-o serie de efecte (două Delay și unul egalizator 
parametric – PEQ-2) – prin ieșirea de semnal 1-2. 
Semnalul următoarelor trei eșantioane sunt conectate 
direct în canalul 5 al Mixerului 14:2. 
Al cincilea generator este un set de eșantioane sonore 
încărcate într-un sampler NN-XT. Acesta este acționat de 
un dispozitiv Matrix Pattern Sequencer printr-un pattern 
de 32 de pași (modul Keys). Rezultatul sonor devine undă 
purtătoare într-un efect BV 512 Vocoder. Unda 
modulantă este dată de un sintetizator Malström fiind 

Mixer 6:2 

Pulverizer 

Generator de sunet 
(Thor) 

Spider audio 

[ 

 
Figure 3. The Whistle Sound device connection principle  
One can see that the sound of the Thor Synthesizer is 
duplicated by the Spider Audio device. A second “clean 
copy” of the sound is sent by a Pulverizer effect, loaded 
with a preset - Pad Tremolo. The advantage of copying 
the original sound and sending the copies to different 
effects is that they can be overlapped in any proportion 
with the help of the 6:2 Mixer (or, if necessary, the 14:2 
Mixer). The sound synthesized by Thor is produced 
with a single Oscilator Analog, sine wave shaped, 
filtered by a Low Pass Ladder filter, with a frequency 
cut at 2,09 kHz. For the glissandos between the sounds, 
the Portamento switch was on, with response time value 
– 76. 

1.3 Pad 01 
This complex patch is obtained by adding 6 sound 
generators (synthesizers and samplers) concomitantly 
with different types of effects in a Combinator, their 
balance being controlled by a 14:2 Mixer. 

1.3.1 Sound Generators 
The first sound generator is a Malström synthesizer, 
which has the 2 oscillators loaded with the wave shapes 
OuterSpace and TibetanMonks. The signals of the 
oscillators are filtered by Filter A - Band Pass – 12 Db, 
and Filter B – Comb+. The A Modulator has the 
modulation curve 6, modulating the Pitch parameter, 
amount +22 and modulation rate 64. 
The next two sound generators are two Subtractor 
synthesizers, both with the second oscillator with a 
random waveshape, controlled by a Low Frequency 
Oscillator (LFO) of the first Subtractor. This generates 
a series of random electronic noises, repeated by two 
Delay effects. The electronic noises can be modified in 
real time by routing the Osc2Wave parameter to the 
Rotary1 knob in the Combinator programmer. 
The next sound generator is a NN-XT loaded with four 
samples. The first sample is routed through a series of 
effects (two Delays DDL-1 and one parametric 
equalizer - PEQ-2) by audio output 1-2. The next three 
samples are connected directly in the channel 5 of the 
Mixer 14:2. 
The fifth sound generator is a sample set, loaded in a 
NN-XT Sampler. This is driven by a Matrix Pattern 
Sequencer device loaded with some 32 steps patterns 
(Keys mode). The generated signal becomes carrier for 
a BV 512 Vocoder. The modulator for this BV 512 
Vocoder is the left signal and the modulator A (4th 

Mixer 6:2 

Pulverizer 

Sound Generator 
(Thor) 

Spider audio 
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utilizat în acest sens semnalul stânga (left: filter: A) și 
semnalul modulatorului A (cu tipul nr. 4 de curbă la o 
rata 48) pentru parametrul Hold al Vocoder-ului. 
Ultimul generator de sunet este un un sampler NN-19 în 
care a fost încărcat setul Femaleahhh. Filtrul acestuia este 
de tipul Band Pass pe 12 dB, cu frecvența de tăiere 109. 
Conturul intensității (Amp envelope) a fost reglat în felul 
următor: Attack – 106, Decay – 64, Sustain – 127 și 
Release – 96. Semnalul acestui sampler a fost trimis într-
un egalizor parametric (PEQ-2) unde primul filtru are 
frecvența de tăiere – 78, curba de tăiere (Q) – 18 și 
parameterul Gain - -36. Cel de-al doilea filtru are 
frecvența de tăiere – 116, curba de tăiere (Q) – 109 și 
parameterul Gain - -48. 

1.3.2 Efecte 
Toate aceste generatoare de sunet au fost conectate la un 
Mixer 14:2, aici realizându-se balansul între ele. Acestui 
mixer i-au fost atașate patru efecte: RV7000 – Advanced 
reverb – (cu un algoritm Multitap, Tempo Sync – Off, 
Diffusion – 50, LF Damp – 20 Hz, Decay – 96, HF Damp 
– 70, Hi EQ – 0, Dry/Wet - 127), RV-7 Digital Reverb  
(cu un algoritm Large Hall, Size – 0, Decay – 0, Damp -
40, Dry/Wet – 127) , CF-101 Chorus/Flanger (Delay – 
40,  Feedback – 0, Sync – On,  LFO Rate 5/4, Mod 
ammount – 64, Send Mode - On) și Ph-90 Phaser (Freq – 
104, Split – 64, Width – 100, Frequency Modulation – 70, 
Feedback - 100). Aceste efecte au fost aplicate în mod 
diferit pentru fiecare din generatoarele de sunet.  
Efectul de reverberație RV7 (Aux 1 Send 1) a fost 
direcționat în cazul Canalului 5 al mixerului 14:2, către 
potențiometrul 4 (Rotary4) cu ajutorul programatorului 
din Combinator, pentru controlul spațiului sonor în care 
se desfășoară efectul de „explozie” prezent în acest ton. 
A mai fost conectat și un dispozitiv Matrix Pattern 
Sequencer în modul Curve – unipolar, cu un  pattern de 
16 pași pentru controlul panoramării canalului 8 din 
Mixerul 14:2. 

 
Figura 4. Componența timbrului Pad 01 

1.4  Distorted Electronic Voices 
Acest timbru a fost realizat într-un Combinator, cu două 
generatoare de sunet și o serie de efecte într-un Mixer 
14:2. 
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curve type, rate 48) of a Malström synthesizer used for 
Hold parameter of the BV 512 Vocoder.  
The last sound generator is a NN-19 Sampler loaded 
with Femaleahhh patch. The sampler’s filter is a Band 
Pass type filter by 12dB, with a cut frequency value of 
109. The Amp envelope was adjusted as follows: Attack 
– 106, Decay – 64, Sustain – 127 și Release – 96. The 
sample signal was routed in a parametric equalizer - 
PEQ-2 where the first filter has the cut frequency – 78, 
the Q  parameter – 15, and Gain – -36. The second filter 
has the cut frequency – 116, the Q  parameter – 109, 
and Gain – -48. 

1.3.2 Effects 
All the sound generators had been routed in a Mixer 
14:2 for signal balancing. This mixer has four send 
effects: RV7000 – Advanced reverb –  (with an Multitap 
algorithm, Tempo Sync – Off, Diffusion – 50, LF Damp 
– 20 Hz, Decay – 96, HF Damp – 70, Hi EQ – 0, 
Dry/Wet - 127), RV-7 Digital Reverb  (with an Large 
Hall algorithm, Size – 0, Decay – 0, Damp -40, Dry/Wet 
– 127), CF-101 Chorus/Flanger (Delay – 40,  Feedback 
– 0, Sync – On,  LFO Rate 5/4, Mod ammount – 64, 
Send Mode - On) and Ph-90 Phaser (Freq – 104, Split – 
64, Width – 100, Frequency Modulation – 70, Feedback 
- 100). These effects were applied differently for each 
sound generator.  
The reverb  RV7 (Aux 1 Send 1) was routed to channel 5 
of the Mixer 14:2 and with the Programmer, to 
Combinator’s Rotary4 knob for the control of the 
soundscape in which unfolds the “explosion” sound 
effect included in this patch. 
We also connected a Matrix Pattern Sequencer device 
in the Curve – unipolar mode, with a 16 steps pattern 
for the Mixer 14:2’s Channel 8 Pan parameter control. 

 
Figure 4. The components of the Pad 01 patch  

1.4 Distorted Electronic Voices 
This patch was realized with two sound generators and an 
effect series mixed by a Mixer 14:2, all being integrated 
in a Combinator. 
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1.4.1  Generatoare de sunet 
Cele două generatoare de sunet sunt identice, fiind 
direcționate fiecare într-un canal diferit din Mixerul 14:2. 
A fost utilizat sintetizatorul Thor în care au fost încărcate  
trei oscilatoare de tip Noise cu tipul de undă Band, în 
octava 4. Toate cele trei oscilatoare au un nivel egal al 
volumului. Primele două oscilatoare au fost direcționate 
către un filtru Low Pass Ladder – 24 dB, tipul II, cu 
frecvența de tăiere – 213 Hz, curba de tăiere (Resonance) 
– 87 și parametrul Drive – 64, Self Oscillation - On. 
Semnalul filtrat a fost direcționat prin Shaper, în modul 
Soft Clip, valoarea parametrului Drive fiind  0. Cel de-al 
treilea oscilator a fost direcționat către un alt filtru Low 
Pass Ladder – 18 dB, cu frecvența de tăiere – 236 Hz, 
curba de tăiere (Resonance) – 95, Self Oscillation - On și 
parametrul Drive – 84. 
Semnalului celor trei oscilatoare i-au fost aplicate și cele 
două efecte prezente în sintetizatorul Thor. Efectului 
Delay i-au fost stabilite următoarele valori: Time – 488 
ms, Feedback – 45, Modulation Rate – 0,36 Hz, 
Modulation Amount – 53, Dry/Wet – 0 (acestui parametru 
i s-a alocat comutatorul 1 (Button 1) la valoarea 66, 
pentru a sări instantaneu la această valoare în situațiile 
live. Efectului Chorus i-au fost stabilite următoarele 
valori: Delay – 8,3 ms, Feedback – 28, Modulation Rate 
– 0,36 Hz, Modulation Amount – 86, Dry/Wet – 0 (acestui 
parametru i s-a alocat comutatorul 2 (Button 2) la 
valoarea 66, pentru a sări instantaneu la această valoare 
în situațiile live. 
Conturul intensității este reglat în felul următor: Attack – 
2,72s, Decay – 4,35s, Sustain – 0,0 dB, Release – 6,24s.  
Conturul intensității filtrelor este reglat în felul următor: 
Attack – 7,67s, Decay – 22,9s, Sustain – 11,7 dB, Release 
– 20,7s.  
Conturul global este reglat în felul următor: Delay – 0, 
Attack – 2,72s, Hold – 0, Decay – 1,24s, Sustain – 21,8 
dB, Release – 1,24s. 

1.4.2 Efecte 
În Mixerul 14:2 au fost încărcate trei efecte de tip Send. 
Primul efect este un RV-7 Digital Reverb  (cu un algoritm 
Large Hall, Size –45, Decay – 13, Damp - 29, Dry/Wet – 
127). 
Cel de-al doilea efect este CF-101 Chorus/Flanger 
(Delay – 40,  Feedback – 0, Sync – Off,  LFO Rate 40, 
Mod ammount – 64, Send Mode - On). 
Al treilea efect este constituit de fapt dintr-un bloc de 
două efecte DDL-1 Digital Delay Line, ale căror semnale 
sunt direcționate către un Mclass Equalizer. 
Reglajul primului efect DDL-1 Digital Delay Line are 
următoarele valori: Delay Time (modul Steps) – 2, Step 
Length – 1/16, Feedback – 91, Pan – -64 (Left), Dry/Wet 
– 127. 
Reglajul celui de-al doilea efect DDL-1 Digital Delay 
Line are următoarele valori: Delay Time (modul Steps) – 
3, Step Length – 1/16, Feedback – 77, Pan – 64 (Right), 
Dry/Wet – 127. 
Valorile efectului Mclass Equalizer sunt: Lo Cut (30Hz) 
– On, Lo Shelf (30-600Hz) – On, (cu frecvența de tăiere – 
84,1 Hz, Gain - 0, Curba de tăiere Q – 1,05), Param. 1 
(39-20000 kHz) – On (cu frecvența de tăiere – 52,7 Hz, 
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1.4.1 Sound Generators 
Both sound generators are identical, each of them being 
routed in a different Mixer 14:2 channel. 
The Thor synthesizer was used, and it was loaded with 
three Noise type oscillators, Band wave type in the 4th 
octave. All three oscillators had an equal volume level. 
The first two oscillators were routed to a Low Pass 
Ladder filter – 24 dB, type II, with cut frequency – 213 
Hz, and Resonance – 87, Drive parameter – 64, Self 
Oscillation – On. The filtered signal was routed through 
Shaper, Soft Clip mode, the value of the Drive 
parameter being 0. The third oscillator was routed 
through another Low Pass Ladder filter – 18 dB, type II, 
with cut frequency – 236 Hz, and Resonance – 95, 
Drive parameter – 84, Self Oscillation – On. 
The signals of the three oscillators were routed through 
the two Thor’s included effects. The values for Delay 
effect are: Time – 488 ms, Feedback – 45, Modulation 
Rate – 0,36 Hz, Modulation Amount – 53, Dry/Wet – 0 
(Thor’s Button 1 was assigned for this parameter, with 
the 66 value for instantaneous jumps to this value in live 
situations). The values for the Chorus effect are: Delay 
– 8,3 ms, Feedback – 28, Modulation Rate – 0,36 Hz, 
Modulation Amount – 86, Dry/Wet – 0 (Thor’s Button 2 
was assigned for this parameter, with the 66 value for 
instantaneous jumps to this value in live situations). 
Amp envelope was adjusted as follows: Attack – 2,72s, 
Decay – 4,35s, Sustain – 0,0 dB, Release – 6,24s. 
Filter envelope was adjusted as follows: Attack – 7,67s, 
Decay – 22,9s, Sustain – 11,7 dB, Release – 20,7s. 
Global envelope was adjusted as follows: Delay – 0, 
Attack – 2,72s, Hold – 0, Decay – 1,24s, Sustain – 21,8 
dB, Release – 1,24s. 

1.4.2 Effects 
In Mixer 14:2 were loaded three Send type effects. 
The first effect is a RV7 – Digital Reverb (with a Large 
Hall algorithm, Size –45, Decay – 13, Damp - 29, 
Dry/Wet – 127) 
The second effect is a CF-101 Chorus/Flanger (Delay – 
40, Feedback – 0, Sync – Off,  LFO Rate 40, Mod 
ammount – 64, Send Mode - On). 
The third effect actually consists of a block of two 
effects: DDL-1 Digital Delay Line, whose signals are 
routed to a Mclass Equalizer. 
The setup of the first effect DDL-1 Digital Delay Line 
has the following values: Delay Time (Steps mode) – 2, 
Step Length – 1/16, Feedback – 91, Pan – -64 (Left), 
Dry/Wet – 127. 
The setup of the second effect DDL-1 Digital Delay 
Line has the following values: Delay Time (Steps mode) 
– 3, Step Length – 1/16, Feedback – 77, Pan – 64 
(Right), Dry/Wet – 127. 
The values of Mclass Equalizer are: Lo Cut (30Hz) – 
On, Lo Shelf (30-600Hz) – On, (Frequency cut – 84,1 
Hz, Gain - 0, Q – 1,05), Param. 1 (39-20000 kHz) – On 
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Gain - -8,0dB, Curba de tăiere Q – 5,7), Param. 2 și Hi 
Shelf – Off.  
Însumarea semnalelor din generatoarele de sunet și 
prelucrările acestora cu ajutorul efectelor din Mixerul 
14:2 sunt direcționate către un efect final Mclass 
Equalizer cu următoarele valori: Lo Cut (30Hz) – Off, Lo 
Shelf (30-600Hz) – Off, Param. 1 (39-20000 kHz) – On 
(cu frecvența de tăiere – 257,0 Hz, Gain - -8,6dB, Curba 
de tăiere Q – 2), Param. 2 – Off, și Hi Shelf – On (cu 
frecvența de tăiere – 4,485 kHz, Gain - 4,9dB, Curba de 
tăiere Q – 0,62). 
Potențiometrelor (Rotary 1-4) și Comutatoarelor (Buttons 
1-4)  Combinatorului i s-au alocat mai multe funcții (prin 
Programator), prin care se pot controla diferite funcții ale 
acestui instrument virtual. 
Astfel pentru Rotary 1 funcțiile alocate sunt: 
Potențiometrele 1 (Rotary 1) ale celor două Sintetizatoare 
Thor. 
Pentru Rotary 2, funcțiile alocate sunt: Potențiometrele 2 
(Rotary 2) ale celor două Sintetizatoare Thor. 
Pentru Rotary 3, funcțiile alocate sunt: acordajele celor 
trei oscilatoare ale celor două Sintetizatoare Thor. 
Pentru Rotary 4, funcțiile alocate sunt: Parametric 1 
Gain și Hi Shelf Gain ale efectului final Mclass 
Equalizer. 
Comutatorul 1 (Button 1) are următoarele funcții: Aux 1 
Return Level, Aux 2 Return Level (Mixer 14:2). 
Comutatorul 2 (Button 2) comută frecvența de tăiere de la 
34 la 127 a filtrelor ambelor Sintetizatoare Thor 
Comutatorul 3 (Button 3) comută parametrul DelayTime 
(steps) de la valoarea 2 la 3 al efectului Delay1 și 
parametrul DelayTime (steps) de la valoarea 3 la 4 al 
efectului Delay2. 

 
Figura 5. Componența timbrului Dist. El. Voices 

1.5 Pattern Pads 
Acest tip de sunet are în componență trei generatoare de 
sunet (sintetizatoare Subtractor), un efect de reverberație 
(RV7000) controlate de un dispozitiv Matrix Pattern 
Seqeuncer. 

1.5.1 Generatoare de sunet 
Primul sintetizator Subtractor folosește doar oscilatorul 
1, cu o formă de undă sinusoidală, cu valoarea fazei – 98, 
în modul substracție. Filtrul 1 este reglat în modul 
rejecție, cu tăierea de frecvență 59 și curba de tăiere 
(Resonance) 11. 
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(Frequency cut – 52,7 Hz, Gain - -8,0dB, Q – 5,7), 
Param. 2 and Hi Shelf – Off.  
The sum of the sound generator signals and the effect 
signals sent by Mixer 14:2 are routed to a final effect 
Mclass Equalizer which has the following values: Lo 
Cut (30Hz) – Off, Lo Shelf (30-600Hz) – Off, Param. 1 
(39-20000 kHz) – On (with Frequency cut – 257,0 Hz, 
Gain - -8,6dB, Q – 2), Param. 2 – Off, and Hi Shelf – 
On (with Frequency cut – 4,485 kHz, Gain - 4,9dB, Q – 
0,62). 
Within the Combinator Programmer there are several 
functions that were assigned to Rotary 1-4 knobs and 
Buttons 1-4 for controlling this virtual instrument in 
live situations. 
Thus, the assigned functions for Combinator Rotary 1 
are combined Rotary 1 knobs of both Thor Synthesizers. 
The assigned functions for Combinator Rotary 2 are 
combined Rotary 2 knobs of both Thor Synthesizers 
The assigned functions for Combinator Rotary 3 are the 
three oscillators tuning of both Thor Synthesizers. 
The assigned functions for Combinator Rotary 4 are 
Parametric 1 Gain and Hi Shelf Gain for the final effect 
Mclass Equalizer. 
The Combinator Button 1 has the following functions: 
Aux 1 Return Level, Aux 2 Return Level (Mixer 14:2). 
The Combinator Button 2 switches the Frequency cut 
from 34 to 127 of both filters of both Thor Synthesizers.  
The Combinator Button 3 switches the parameter 
DelayTime (steps) from value 2 to 3 for the Delay1 
effect and the parameter DelayTime (steps) from value 3 
to 4 for the Delay2. 

 
Figure 5. The components of Dist. El. Voices patch 

1.5 Pattern Pads 
This sound type is composed with three sound generators 
(Subtractor synthesizers), a reverb type effect (RV7000) 
all controlled by a Matrix Pattern Sequencer device. 

1.5.1 Sound Generators 
The first Subtractor synthesizer uses just the first 
oscillator, with a Sine type wave, with a phase value – 
98, in subtraction mode. The Filter 1 is adjusted in Notch 
mode, with a Frequency cut value – 59 and Resonance 
value – 11. 
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Conturul de intensitate are următoarele valori: A – 73, D 
– 110,  S – 112, R – 89. 
Conturul filtrului are următoarele valori: A – 42, D – 51,  
S – 0, R – 58 cu valoarea intensității – 8. 
Conturul modulației are următoarele valori: A – 28, D – 
60,  S – 0, R – 91 și influențează parametrul modulație în 
frecvență (FM) cu valoarea intensității – 28. Valorile 
acestui contur sunt conectate la controlul curbei de tăiere 
al filtrului celui de-al doilea sintetizator Subtractor, cu 
intensitatea 64. 
Primul oscilator de joasă frecvență (LFO1) influențează 
frecvența de tăiere a filtrului 1, sincronizat cu tempoul 
piesei, cu o rată de 5/4, intensitate – 77 și o formă de 
undă aleatoare, curbă. 
Al doilea sintetizator Subtractor folosește oscilatorul 1, 
cu o formă de undă triunghiulară, cu valoarea fazei – 96, 
fără autosocilație. Filtrul 1 este reglat în modul LP pe 12 
dB, cu tăierea de frecvență 56 și curba de tăiere 
(Resonance) 0. 
Conturul de intensitate are următoarele valori: A –81, D – 
94,  S – 78, R – 89. 
Conturul filtrului are următoarele valori: A – 50, D – 72,  
S – 51, R – 44 cu valoarea intensității – 16. Valorile 
acestui contur sunt conectate la controlul curbei de tăiere 
al filtrului celui de-al treilea sintetizator Subtractor, cu 
intensitatea 83. 
Conturul modulației are următoarele valori: A – 0, D – 
50,  S – 0, R – 52 și influențează înălțimea oscilatorului 1  
cu valoarea intensității – 20. 
Primul oscilator de joasă frecvență (LFO1) influențează 
frecvența de tăiere a filtrului 1, sincronizat cu tempoul 
piesei, cu o rată de 8/4, intensitate – 107 și o formă de 
undă triunghiulară. 
Al treilea sintetizator Subtractor folosește oscilatorul 1, 
cu o formă de undă dinți de fierăstrău, cu valoarea fazei – 
78, fără autosocilație. Filtrul 1 este reglat în modul LP pe 
12 dB, cu tăierea de frecvență 64 și curba de tăiere 
(Resonance) 0. 
Conturul de intensitate are următoarele valori: A –87, D – 
108,  S – 86, R – 87. 
Conturul filtrului este inactiv. 
Conturul modulației are următoarele valori: A – 57, D –
76,  S – 18, R – 32 și influențează înălțimea oscilatorului 
1  cu valoarea intensității – 20. 
Primul oscilator de joasă frecvență (LFO1) influențează 
frecvența de tăiere a filtrului 1, sincronizat cu tempoul 
piesei, cu o rată de 16/4, intensitate – 76 și o formă de 
undă triunghiulară. 

1.5.2 Efecte 
Primul efect aplicat acestor trei generatoare de sunet este 
un efect de reverberație RV 7000, cu o presetare ALL Big 
Blue. Acesta este aplicat ca efect de tip Send în mixerul 
6:2. 
Al doilea efect este de compresie  - MClass Compressor, 
după mixerul 6:2 având următoarele valori: Input Gain: 
0,0 dB, Treshhold – -20,4 dB, Ratio –  4:1, Attack – 22 
ms, Release – 327 ms, Output Gain – 0,0 dB. 
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The Amp envelope has the following values: A – 73, D – 
110, S – 112, R – 89. 
The Filter envelope has the following values: A – 42, D – 
51, S – 0, R – 58 with an amount value – 8. 
The Modulation envelope has the following values: A – 
28, D – 60, S – 0, R – 91 on Frequency Modulation 
parameter, with the amount value – 28. The values of this 
envelope are routed to Resonance control of the second 
Subtractor synthesizer, with the amount value – 64. 
The first Low Frequency Oscillator (LFO1) influences 
the Frequency cut of the first filter, synchronized with the 
tempo, rate 5/4, an amount value – 77 and a random wave 
type. 
The second Subtractor synthesizer uses only the first 
oscillator with a Triangle type wave, with a phase value – 
96, auto oscillation value – off. The Filter 1 is adjusted in 
LP mode - 12 dB, with a Frequency cut value – 56 and 
Resonance value – 0. 
The Amp envelope has the following values: A –81, D – 
94, S – 78, R – 89. 
The Filter envelope has the following values: A – 50, D – 
72, S – 51, R – 44 with the amount – 16. The values of 
this envelope are routed to control the Resonance 
parameter of the third Subtractor synthesizer Filter, with 
an amount value – 83. 
The Modulation envelope has the following values: A – 
0, D – 50, S – 0, R – 52 on Pitch parameter of the first 
oscillator, with an amount value – 20. 
The first Low Frequency Oscillator (LFO1) influences 
the Frequency cut of the first filter, synchronized with the 
tempo, rate 8/4, an amount value – 107 and a triangle 
wave type. 
The third Subtractor synthesizer uses the oscillator 1, 
Saw tooth wave type, with a phase value – 78, auto 
oscillation value – off. 
Filter 1 is adjusted in LP mode at 12dB, with a 
Frequency cut value – 64 and Resonance value – 0. 
The Amp envelope has the following values: A –87, D – 
108, S – 86, R – 87. 
The Filter envelope is inactive. 
The Modulation envelope has the following values: A – 
57, D –76, S – 18, R – 32 on Pitch parameter of the first 
oscillator, with an amount value – 20. 
The first Low Frequency Oscillator (LFO1) influences 
the Frequency cut of the first filter, synchronized with the 
tempo, rate 16/4, an amount value – 76 and a triangle 
wave type. 

1.5.2 Effects 
The first effect that is applied on the three sound 
generators signal is a reverb type effect RV 7000, loaded 
with the ALL Big Blue patch. This is applied as a Send  
effect type in the Mixer 6:2. 
The second effect is a compression type - MClass 
Compressor, routed after the Mixer 6:2, and it has the 
following values: Input Gain: 0,0 dB, Treshhold – -20,4 
dB, Ratio –  4:1, Attack – 22 ms, Release – 327 ms, 
Output Gain – 0,0 dB. 
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Dispozitivul Matrix Pattern Seqeuncer lucrează atât în 
modul Curve cât și în modul Keys cu mai multe modele 
(Pattern) de 32, 16 și 8 de pași, la rezoluția de 1/2, 1/4, 
ceea ce generează schimbări de înălțime și a parametrilor 
la nivelul doimilor sau a pătrimilor.  
Modul Curve este conectat la parametrul Decay al 
efectului de reverberație (RV7000), producând apropieri 
și distanțări în spațiul sonor al sunetelor produse de cele 
trei sintetizatoare. 
Semnalele Note CV și Gate CV sunt conectate la un 
dispozitiv Spider CV Merger and Splitter. Note CV a fost 
conectat la Split A fiind distribuit celor trei sintetizatoare 
la intrarea Gate. Gate CV a fost conectat la Split B fiind 
distribuit celor trei sintetizatoare la intrarea CV. 
Controlerele combinatorulului acestui timbru controlează 
rata oscilatoarelor de joasă frecvență (LFO) a 
sintetizatoarelor Subtractor, selectarea modelelor 
dispozitivului Matrix Pattern Seqeuncer, parametrul 
Mute asociat canalelor mixerului 6:2, și sincronizarea cu 
tempo-ul a oscilatoarelor de joasă frecvență (LFO) a 
sintetizatoarelor Subtractor.  

 
Figura 6. Componența timbrului Pattern Pads 

1.6 Bass 
Acest timbru este folosit pentru construcția frecvențelor 
joase. Este compus dintr-un singur generator de sunet, un 
modulator și o serie de efecte, însumate într-un 
Combinator. 
Generatorul de sunet este un sintetizator Thor cu trei 
oscilatoare.  
Primul oscilator este de tip Multi Osc cu modul de lucru 
Random cu o formă de undă dinți de ferăstrău și o 
intensitate a oscilației – 20. 
Al doilea oscilator este de tipul Analog Osc cu o formă de 
undă dinți de ferăstrău. 
Al treilea oscilator este de tipul Analog Osc cu o formă 
de undă pătrată cu mărimea pulsului (PW) – 61 . 
Semnalul primelor două oscilatoare este trimis către 
filtrul 1, de tipul Low Pass Ladder Filter, tipul I pe 24 
dB, cu frecvența de tăiere 61,6 Hz, curba de tăiere 33 și 
parametrul Drive – 92. 
Semnalul celui de-al treilea oscilator este trimis către 
filtrul 2, de tipul State Variable Filter, tipul Peak, cu 
frecvența de tăiere 193 Hz, curba de tăiere 23 și 
parametrul Drive – 94. 
Semnalele filtrate ale celor două filtre sunt trimise către 
al treilea filtru de tipul Low Pass Ladder Filter, tipul II 
pe 24 dB, cu frecvența de tăiere 9,3 kHz, curba de tăiere 
0 și parametrul Drive – 74. 
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Matrix Pattern Sequencer device is set to work both in 
Curve mode and Keys mode, loaded with several patterns 
of 32, 16 and 8 steps, on a resolution of 1/2, 1/4, which 
generates pitch changes and parameter value changes in 
the half and quarters notes.  

The Curve is routed to Decay parameter of reverb effect 
RV7000, producing dramatic changes in the soundscape 
of the three synthesizers. 

Note CV and Gate CV signals are routed to a Spider CV 
Merger and Splitter device. Note CV is routed to Split A 
and distributed to the three synthesizers at Gate input. 
Gate CV is routed to Split B and distributed to the three 
synthesizers at CV input. 

The controllers of the Combinator that hold this patch are 
set to control the rate of Low Frequency Oscillators  
(LFO) of the three Subtractor synthesizers, the selection 
of Matrix Pattern Seqeuncer Device patterns, the Mixer 
6:2 Channel Mute parameter, and the Low Frequency 
Oscillators of the Subtractor synthesizers synchronization  
with the tempo.  

 
Figure 6. The components of the Pattern Pads patch 

1.6 Bass 
This patch is used for building the low end frequency. It 
holds only one sound generator, a modulator and an 
effect series, all summed in a Combinator. 

The sound generator is a Thor synthesizer with three 
oscillators. 

The first oscillator is a Multi Osc with Random work 
mode, with sawtooth wave shape and an oscillation 
amount intensity - 20. 

The second oscillator is an Analog Osc mode with 
sawtooth wave shape. 

The third oscillator is an Analog Osc mode with square 
wave shape, and pulse width (PW) – 61. 

The signal of the first two oscillators is routed to Filter 1, 
Low Pass Ladder Filter, type I, 24 dB, with Frequency 
cut 61,6 Hz, Resonance – 33  and Drive – 92. 

The signal of the third oscillator is routed to Filter 2, 
State Variable Filter, Peak type, with Frequency cut - 
193 Hz, Resonance 23 and Drive – 94. 

The signals resulted from filtering are routed to a third 
filter Low Pass Ladder Filter, type II, 24 dB, with 
Frequency cut – 9,3 kHz, Resonance 0 and Drive – 74. 
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Conturul intensității (Gate trig – On) are următoarele 
valori: Attack – 1,92s, Decay – 7,24s, Sustain -10,8dB și 
Release 10,2s. 
Conturul intensității filtrului (Gate trig – On) are 
următoarele valori: Attack – 0s, Decay – 705ms, Sustain -
∞ și Release 4,35s. 
Conturul intensității modulației (Gate trig – On, Loop - 
On) are următoarele valori: Delay – 29,8s, Attack – 2,34s, 
Decay – 6,48ms și Release 5,56s. 
Conturul global (Gate trig – On, Loop - On) are 
următoarele valori: Delay – 0s, Attack – 4,49s, Hold – 
9ms, Decay – 3,2ms, Sustain -7,8dB și Release 4,35s și 
influențează nivelul sonor al oscilatoarelor 1, 2 și 3 cu 
valori de 100 și, respectiv 94. 
Valorile oscilatorului de joasă frecvență 1 (LFO 1) sunt: 
Rata – 5,67 Hz cu forma de undă sinusoidală și 
influențează înălțimea oscilatorului 1 cu o intensitate 25.  
Valorile oscilatorului de joasă frecvență 2 (LFO 2) sunt: 
Key Sync – On, Rata – 3,02 Hz cu forma de undă 
sinusoidală și influențează înălțimea oscilatorului 1 cu o 
intensitate 30. 
Semnalul furnizat de sintetizatorul Thor este direcționat 
către o serie de efecte. 
Primul efect este un MClass Equalizer cu valorile Lo 
Shelf: Freq – 84,1 Hz, Gain – 10,9dB, Q – 0,96, Hi Shelf: 
Freq – 6,404 kHz, Gain – 7,7dB, Q – 0,62.  
Semnalul a fost direcționat către un Compresor (Comp-
01) cu valorile Ratio – 93, Threshold – 5, Attack – 127, 
Release – 20, apoi către primul canal al mixerului 6:2. 
Mixerul 6:2 are atașat pe calea de efecte auxiliare un 
dispozitiv Spider Audio Splitter, al cărui semnal este 
divizat către două efecte. 
Primul efect este un efect Chorus/Flanger - CF-101 
(Delay – 40, Feedback – 0, LFO Rate – 40, LFO 
Modulation Amount – 64, Send mode – On) al cărui 
semnal de ieșire este trimis în mixer pe calea Return a 
efectelor auxiliare. 

 
Figura 7. Componența timbrului Bass 
Al doilea efect este un MClass Equalizer cu valorile Lo 
Cut – On, Lo Shelf, cu frecvența de tăiere controlată de 
un LFO generat de un sintetizator Subtractor, Gain – -
18,3dB, Q – 2,0, Hi Shelf: Freq – 4,155 kHz, Gain – 
12,9dB, Q – 1,06. Un oscilator de joasă frevență (LFO) a 
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The Amp Envelope (Gate trig – On) has the following 
values: Attack – 1,92s, Decay – 7,24s, Sustain -10,8dB 
and Release 10,2s. 
The Filter Envelope (Gate trig – On) has the following 
values: Attack – 0s, Decay – 705ms, Sustain -∞ and 
Release 4,35s. 
The Modulation Envelope (Gate trig – On, Loop - On) 
has the following values: Delay – 29,8s, Attack – 2,34s, 
Decay – 6,48ms and Release 5,56s. 
The Global Envelope (Gate trig – On, loop – On) has the 
following values: Delay – 0s, Attack – 4,49s, Hold – 9ms, 
Decay – 3,2ms, Sustain -7,8dB and Release 4,35s and 
influences the oscillators’ 1, 2 and 3 sound level with 
values of 100 and, respectively 94. 
The first Low Frequency Oscillator (LFO 1) values are: 
Rate – 5,67 Hz, with Sine wave shape and influences the 
pitch of oscillator 1 with an amount of 25.  
The second Low Frequency Oscillator (LFO 2) values 
are: Key Sync – On, Rate – 3,02 Hz with Sine wave shape 
and influences the pitch of oscillator 1 with an amount of 
30. 
The Thor synthesizer signal is routed to a series of 
effects. 
The first effect is a MClass Equalizer with values of Lo 
Shelf: Freq – 84,1 Hz, Gain – 10,9dB, Q – 0,96, Hi Shelf: 
Freq – 6,404 kHz, Gain – 7,7dB, Q – 0,62.  
The signal is routed to a Compressor (Comp-01) with the 
following values Ratio – 93, Threshold – 5, Attack – 127, 
Release – 20, then to the first channel of Mixer 6:2. 
The Mixer 6:2 has as send effect a Spider Audio Splitter 
device, the signal of which is divided and sent to two 
effects. 
The first effect is Chorus/Flanger - CF-101 (Delay – 40, 
Feedback – 0, LFO Rate – 40, LFO Modulation Amount 
– 64, Send mode – On). The processed signal is routed to 
Return input of The Mixer 6:2. 

 
Figure 7. The components of Bass patch 
The second effect is an MClass Equalizer with the values 
Lo Cut – On, Lo Shelf - On, with the Frequency cut  
controlled by a LFO generated by a Subtractor 
synthesizer, Gain – -18,3dB, Q – 2,0, Hi Shelf: Freq – 
4,155 kHz, Gain – 12,9dB, Q – 1,06. A Low Frequency 
Oscillator (LFO) of a Subtractor synthesizer (adjusted 
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unui sintetizator Subtractor (cu valorile Sync – on, Rata 
5/4, și forma de undă triunghiulară) prin direcționarea 
semnalului CV către combinator și programarea acestuia 
către potențiometrul Rotary 1, controlează frecvența de 
tăiere Lo Shelf de la valoarea minimă la cea maximă, 
generând un efect de tip Wha-Wha. 
Cu ajutorul programatorului sunt influențate: nivelul 
sonor ale oscilatoarelor și frecvența de tăiere filtrului  
sintetizatorului Thor, Nivelul Gain al filtrului Lo Shelf al 
efectului MClass Equalizer 1 și activarea/dezactivarea 
filtrelor Param 1 și Param 2 al aceluiași efect. 

 
Figura 8. Sequencer-ul lucrării Pesiagii 

 

CONCLUZII 
Din punct de vedere creativ, creația timbrelor muzicale 
care constituie materialul sonor al lucrării Pesiagii au fost 
o adevărată provocare. 
Prin modelele de lucru utilizate se poate constata 
utilitatea acestor timbre și în situația de live electronic, 
prin alocarea diferiților paramteri și la controlere ce pot fi 
manipulate cu ajutorul unui controler MIDI.  
Materialul prezentat aici poate constitui sursa unui atelier 
de lucru în sculptura sonoră, utilizând în mod creativ 
resursele unui program multivalent – Propellerhead 
Reason. 
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with the values Sync – on, Rate 5/4, and triangle wave 
shape) by routing the CV signal to the Combinator, and 
programming it to the Rotary 1 knob, controls the Lo 
Shelf frequency cut from minimum to maximum, 
generating a Wha-Wha type effect.  
With the Combinator programmer’s help we modified the 
volume level of the Thor synthesizer’s oscillators and the 
frequency cut, Gain level of MClass Equalizer 1 Lo Shelf 
filter and Param 1 and Param 2 filter on/off switch. 

 
Figure 8. The Sequencer of the Landscape work 

 

CONCLUSIONS 
From the creative point of view, the timbre creation 
(virtual instrument patches) that built the sound material 
of Landscape was a real challenge. 
In live performing situations, this work models are very 
useful by allocating various parameters to virtual 
controllers (Rotary knobs and buttons in Combinator) 
that can be manipulated by MIDI hardware controllers. 
The material presented here can be the source of a sound 
sculpture workshop, by creatively using the multivalent 
Propellerhead Reason software resources. 

 

 

 

 


