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Modyfikowanie brzmienia instru-
mentÛw muzycznych jest powszech-
n¹ praktyk¹ stosowan¹ przez wiÍk-
szoúÊ wspÛ³czesnych muzykÛw.
Urz¹dzenie kryj¹ce siÍ pod nazw¹
Chorus uøywane jest na codzieÒ
g³Ûwnie przez gitarzystÛw mimo te-
go, øe pionierskie modele urz¹dze-
nia skonstruowane w†japoÒskiej fir-
mie Roland dedykowane by³y w³aú-
ciwie wokalistom.

Chorus Ensamble CE-1 Rolanda
powodowa³ ìrozdwojenieî brzmienia
g³osu ludzkiego, a†takøe efekt nie-
osi¹galnej dotychczas modulacji sy-
muluj¹cej wraøenie wielog³osowoúci
charakterystycznej dla kilkuosobo-
wego zespo³u úpiewaj¹cego unisono.
Oczywiúcie nawet najwymyúlniejszy
Chorus nie moøe siÍ rÛwnaÊ z†czyn-
nikiem ludzkim, jednak osi¹gniÍcie
na owe czasy tak intryguj¹cego efek-
tu przy pomocy niewielkiego pude³-
ka, za niewiele ponad 100 USD,
mia³o niew¹tpliwie swoje zalety.
Magii pionierskiego Chorusa nie
oparli siÍ nawet s³ynni muzycy
z†grupy Genesis. W†tym wypadku
przy okazji nagrywania nowego al-
bumu dosz³o do ìprzepuszczeniaî
przez to urz¹dzenie wiÍkszoúci
ìúladÛwî z†bÍbnami w³¹cznie.

Po naszej stronie øelaznej kurty-
ny efekt chorusa wzbudzi³ niepraw-
dopodobne poø¹danie wúrÛd kawiar-
niano - restauracyjnych wokalistÛw,
jako efekt rzekomo w†czarodziejski
sposÛb tuszuj¹cy niedoci¹gniÍcia in-
tonacyjne. Dzisiaj o†wszelkich spe-
kulacjach dawno zapomniano i†urz¹-
dzenie to postrzegane jest
jako oryginalny efekt
urozmaicaj¹cy

brzmie-
nie akompa-

niamentÛw gitaro-
wych lub innych instru-

mentÛw emuluj¹cych strunopo-
dobne düwiÍki.

Wszelkie inne zastosowania, jak-
kolwiek maj¹ miejsce, s¹ statystycz-
nie marginalne w†stosunku do de-
dykacji gitarowych. Chorus sta³ siÍ

podstawowym efektem dodatkowym
w³aúciwie kaødego gitarzysty elekt-
rycznego i†w†tym sensie stanowi pe-
wien standard brzmieniowy. Nie
zawsze jednak, upowszechnienie pro-
duktu wp³ywa na poprawÍ jego
kondycji w†sensie nowych idei, dos-
kona³oúci konstrukcyjnej czy bez-
kompromisowej poprawy jakoúci.
Dzieje siÍ czasem odwrotnie. Ofero-
wane nowe urz¹dzenia s¹ wpraw-
dzie coraz taÒsze, ale reprodukowa-
ny za ich pomoc¹ efekt bywa po-
wierzchowny lub po prostu byle
jaki. M³odsi gitarzyúci doznaj¹
olúnienia w³¹czaj¹c CE-1, starego
cyfrowego Delta Lab ADM 64 czy
Lexicona. W†miÍdzyczasie poprzed-
zaj¹cym erÍ procesorÛw DSP poja-
wia³y siÍ sporadycznie na muzyczno
- elektronicznym rynku nowe urz¹-
dzenia typu Chorus, maj¹ce jednak
o†wiele wyøsze ambicje jeúli chodzi
o†metodÍ kreowania efektu, a†takøe
ostateczny rezultat brzmieniowy i†ja-
koúciowy. By³y to np. niemieckie :
Wersi Voice i†Choraliser realizuj¹ce
efekt poprzez modulowanie wyso-
koúci düwiÍku i†opÛünienia w†kilku
analogowych liniach opÛüniaj¹cych
jednoczeúnie. Generator wolnych
przebiegÛw by³ wprawdzie jeden, ale
przebiegi moduluj¹ce poszczegÛlne
linie opÛüniaj¹ce przesuniÍte by³y
fazowo o†pewien k¹t, co powodowa-
³o zwiÍkszenie efektu polifonicznoú-
ci przy jednoczesnym zmniejszeniu
definiowalnoúci modulacji.

By³o to znacznie bliøsze sytuacji
naturalnej, w†ktÛrej kilka instrumen-
tÛw lub g³osÛw wykonuje t¹ sam¹

linie melodyczn¹. Efekt choral-
noúci powstaje wÛwczas na
skutek okresowych i†przypad-
kowych zmian intonacji (nikt
nie jest doskona³y), rÛønic
charakterystyk fazowych
i†czÍstotliwoúciowych g³o-
sÛw lub instrumentÛw
(kaødy jest inny) oraz
nierÛwnomiernoúci ryt-

micznych i†dynamicznych
(nie wszyscy s¹ odpowiednio przy-

gotowani). Takøe zjawisko modulacji
jest tu jedynie efektem ubocznym,
w†przeciwieÒstwie do tanich choru-
sÛw gitarowych, bujaj¹cych düwiÍ-
kiem w†rytm generatora LFO.

Odpowiedü na pytanie jak dzia³a
chorus wydaje siÍ byÊ w†tym mo-
mencie przedwczesna, a†samo pyta-
nie raczej powinno byÊ sformu³owa-
ne: jak Chorus nie powinien dzia-
³aÊ?

Chorus idealny, część 1
Tym razem nasz gitarowy
ekspert przybliøy tajniki

konstrukcji najbardziej popularnej
wúrÛd naszych CzytelnikÛw

przystawki do gitary elektrycznej
- Chorusa.

O†tym, øe nie jest to uk³ad
prosty do wykonania przekona³o
siÍ z†pewnoúci¹ wielu naszych

CzytelnikÛw. Przyczyny
napotykanych trudnoúci
szczegÛ³owo wyjaúniamy

w†dwuczÍúciowym artykule.
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W†przypadku zastosowania jednej
linii opÛüniaj¹cej modulacja powo-
duje praktycznie okresowe podwy-
øszanie i†obniøanie przetwarzanego
sygna³u, ktÛry mieszany jest z†syg-
na³em bezpoúrednim ürÛd³a. Zmienia

siÍ takøe opÛünienie sygna³u
i†jego faza w†zwi¹zku z†tym
przy pewnym ìsprzyjaj¹cymî
ustawieniu nast¹pi prawie
100% dodanie siÍ sygna³Ûw
lub ich wzajemne znoszenie
siÍ. Stosowane ustawienia nie

bywaj¹ tak z³oúliwe, jednak wiÍk-
szoúÊ chorusÛw z†jedn¹ lini¹ opÛü-
niaj¹c¹ wykazuje tzw. martwe pun-
kty, w†ktÛrych poø¹dany efekt chwi-
lowo zanika lub pojawia siÍ ze
wzmoøon¹ intensywnoúci¹. To co
wyczuwalne jest przez doúwiadczo-
ne ucho na czystych brzmieniach
instrumentu zawieraj¹cych silne pod-
stawowe tony sk³adowe staje siÍ
prawdziwym koszmarem jeúli gita-
rzysta w³¹czy intensywne przestero-
wanie przepe³nione wyøszymi czÍs-
totliwoúciami harmonicznymi. W†ta-
kiej sytuacji mamy do czynienia
z†ewidentnym zanikaniem düwiÍku,
okresowymi zmianami barwy i†cyk-
liczn¹ wibracj¹ zgodn¹ z†czÍstotli-
woúci¹ modulacji. Nie ma to wiele
wspÛlnego z†efektem choralnoúci,
ktÛry stanowi³ wzÛr dla twÛrcÛw
elektronicznej symulacji tego natu-
ralnego efektu muzycznego.

Innymi urz¹dzeniami o†podob-
nym dzia³aniu by³y przeznaczone do
bardziej profesjonalnych zastosowaÒ
procesory ADT (ang. Automatic
Double Track). Efekt ADT przezna-
czony by³ do studiÛw muzycznych,
przez co zawiera³ w†sobie bardziej
wyrafinowane rozwi¹zania uk³adowe
podnosz¹ce przede wszystkim jakoúÊ
przetwarzania, odstÍp od szumÛw
itp. Wynikaj¹ce juø z†samej nazwy

dzia³anie ADT jest
symulacj¹ na dro-
dze elektronicznej
efektu powstaj¹ce-
go podczas ods³u-
chu dwÛch úcieøek
zawieraj¹cych zapis
tej samej partii wo-
kalnej lub instru-
mentalnej. W†tym
przypadku jedna
osoba wykorzystuj¹c
technikÍ zapisu
wieloúladowego mo-
øe nagraÊ kilkukrot-
nie dan¹ par t iÍ

utworu w†celu uzyska-
nia efektu chÛralnego. NajczÍúciej
dokonuje siÍ jedynie dwukrotnej
rejestracji tego samego g³osu lub
instrumentu. PrÛby polegaj¹ce na
wielokrotnym dublowaniu zwykle

koÒcz¹ siÍ niepowodzeniem z†powo-
du wbrew wszelkim przypuszcze-
niom - zbyt duøej zgodnoúci niektÛ-
rych przypadkowych fragmentÛw
i†chwilowego zaniku efektu chÛru
w†relacji do innych fragmentÛw,
w†ktÛrych niezamierzony brak pre-
cyzji spowodowa³ powstanie poø¹da-
nego efektu. Nie ma takiego woka-
listy, ktÛry potrafi³by zaúpiewaÊ dru-
gi raz t¹ sam¹ partiÍ ca³kowicie tak
samo lub w†sta³ym rÛwnoleg³ym in-
terwale odstrojonym o†minimaln¹
wartoúÊ. Doskona³y efekt ìpodwÛjnej
úcieøkiî moøliwy jest do uzyskania
przy nagrywaniu partii instrumental-
nej na magnetofon wieloúladowy
umoøliwiaj¹cy precyzyjn¹ regulacjÍ
prÍdkoúci posuwu taúmy podczas
zapisu. W†tym wypadku pierwszy
úlad nagrywany jest na minimalnie
obniøonych obrotach, natomiast dru-
gi na przyspieszonym magnetofo-
nie. W†rezultacie obydwie partie
nie stroj¹ idealnie ale lekko ba-
lansuj¹ wokÛ³ w³aúciwej tonacji
nabieraj¹c nowej energii d¹øenia do
rozwi¹zania, co w†najbardziej uda-
nych przypadkach zastosowania ta-
kiego tricku nadaje brzmieniu znacz-
nej ekspresji.

WartoúÊ o†jak¹ naleøy przestroiÊ
poszczegÛlne prÍdkoúci posuwu taú-
my nie jest taka sama i†na ogÛ³
pozostaje tajemnic¹ producenta czy
realizatora nagraÒ, natomiast od in-
strumentalisty wymaga siÍ w†tym
wypadku na tyle doskona³ego przy-
gotowania, aby mÛg³ zagraÊ kilku-
krotnie ten sam fragment w†iden-
tyczny sposÛb.

Analogowe linie
opÛüniaj¹ce

Analogowe linie opÛüniaj¹ce ty-
pu Bucket Brigade reprodukuj¹ szu-
my, zwiÍkszaj¹ce siÍ przy niøszych
czÍstotliwoúciach prÛbkowania gene-
ratora zegarowego. Osi¹gniÍcie opÛü-
nienia w†granicach 50 ms za pomoc¹
1024 stopniowej linii opÛüniaj¹cej
zwi¹zane jest z†pojawieniem siÍ
znacznego szumu kwantyzacyjnego,
a†takøe doúÊ duøych zniekszta³ceÒ.
Bezpoúrednio za lini¹ opÛüniaj¹c¹
stosuje siÍ filtr odcinaj¹cy wyøszy
zakres pasma czÍstotliwoúci obejmu-
j¹cych wiÍkszoúÊ zak³ÛceÒ, jednak
praktyczne okreúlenie gÛrnej prze-
pustowoúci filtru przy zachowaniu
przyzwoitego odstÍpu od szumÛw
wi¹øe siÍ ze znacznym ogranicze-
niem pasma sygna³u uøytecznego.
Teoretycznie czÍstotliwoúÊ graniczna
filtru powinna byÊ przynajmniej
o†po³owÍ mniejsza od czÍstotliwoúci
generatora zegarowego, jednak prak-
tyka wykazuje øe jest to daleko
niewystarczaj¹ce.Rys. 1.
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Procesory ADT realizowane s¹
w†oparciu o†4096 stopniowe linie
opÛüniaj¹ce, co stanowi do pewnego
stopnia rozwi¹zanie problemu jakoú-
ci sygna³u opÛünionego. Doskonale
sprawdzaj¹ siÍ w†aplikacjach 4096
bitowe linie opÛüniaj¹ce: PANASO-
NIC MN3205 oraz trudno dostÍpny
SAD4096 amerykaÒskiej firmy RETI-
CON. Pewn¹ alternatyw¹ moøe byÊ
takøe zastosowanie nieco taÒszego
uk³adu TDA 1097. Linie opÛüniaj¹ce
zawieraj¹ce 4096 stopni z†wbudowa-
nym uk³adem Sample & Hold umoø-
liwiaj¹ uzyskanie opÛünienia do ok.
200 ms.

Odpowiednie zaprojektowanie
uk³adu osi¹gaj¹cego maksymalnie 50
ms a†wykorzystuj¹cego praktycznie
do 30..40 ms, jak to ma miejsce
w†przypadku efektu ADT gwarantuje
osi¹gniÍcie wystarczaj¹co szerokiego
pasma czÍstotliwoúci akustycznych.
Nawet w†najbardziej sprzyjaj¹cych
okolicznoúciach stosuje siÍ po oby-
dwu stronach linii filtry gÛrnozapo-
rowe t³umi¹ce czÍstotliwoúci powy-
øej 12kHz. PoczwÛrna linia BBD nie
stanowi rozwi¹zania uniwersalnego,
poniewaø potraktowana zbyt wysok¹
czÍstotliwoúci¹ generatora zegarowe-
go po prostu odmÛwi wspÛ³pracy,
jednak opÛünienia potrzebne do
uzyskania efektu CHORUS w†jego
wszelkich odmianach s¹ osi¹galne
bez problemu.

Jakkolwiek optymalne wystero-
wanie sygna³em audio linii taktowa-
nej wysok¹ czÍstotliwoúci¹ gwaran-
tuje bardzo dobr¹ jakoúÊ, to jednak
w†urz¹dzeniach profesjonalnych sto-
suje siÍ dodatkowe uk³ady kompresji
i†ekspansji sygna³u, co w†radykalny
sposÛb podnosi dynamikÍ i†optyma-
lizuje wysterowanie linii opÛüniaj¹-
cej. Do tego celu wykorzystuje siÍ

standar-
dowo uk³ady
f i rmy Signe t i c s
NE570 i†NE572, zawiera-
j¹ce w†swoim wnÍtrzu dwa
uk³ady o†regulowanym wzmocnie-
niu. Obydwa kompandory oferuj¹
szeroki zakres dynamiczny - ponad
110 dB, ma³e zniekszta³cenia i†szu-
my poniøej 6µV, a†wersja NE572
posiada bufor dynamiki sta³ej czasu
minimalizuj¹cy zniekszta³cenia syg-
na³u steruj¹cego wzmocnieniem oraz
umoøliwiaj¹cy regulacjÍ dynamiki
czasu narastania i†czasu powrotu
przy niewielkiej liczbie elementÛw
zewnÍtrznych. Praktyczny sposÛb
rozwi¹zania uk³adu kompandora dla
linii opÛüniaj¹cej SAD 4096 przed-
stawia schemat z†rys.1.

Konstrukcja kompresora i†ekspan-
dera jest w†zasadzie typowa.
W†przedstawionym uk³adzie zwraca
uwagÍ minimalna liczba elementÛw
ograniczaj¹cych gÛrny zakres pasma
czÍstotliwoúci, co jest wynikiem dos-
kona³ego przetwarzania zastosowa-
nego uk³adu SAD 4096, ktÛry tole-
ruje takøe wysokie czÍstotliwoúci
taktowania, umoøliwiaj¹c osi¹gniÍcie
minimalnego czasu opÛünienia
w†granicach 2†ms. Wykorzystuj¹c ten
uk³ad naleøy wiedzieÊ, øe wejúcia
sygna³u taktuj¹cego obci¹øone np.
buforem 4049 wykazuj¹ i†tak znacz-
n¹ pojemnoúÊ co powoduje, øe do-
chodzi do znacznego niedopasowa-
nia pojemnoúciowego . Dlatego teø,
aby nie pogarszaÊ sytuacji úcieøki
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p o ³ ¹ -
czeniowe

p o w i n n y
b y Ê b a r d z o

krÛtkie, a†w†przypadku wykonania
uk³adÛw modulacji na osobnej p³yt-
ce naleøy uøyÊ do po³¹czenia tych
miejsc ìkonkretnychî dobrze ekrano-
wanych przewodÛw.
Krzysztof Jarkowski


