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Chorus idealny, część 2
KoÒczymy rozwaøania na

temat wymagaÒ stawianych
idealnemu chorusowi.

W†tej czÍúci artyku³u autor
skupi³ siÍ na przybliøeniu

najczÍúciej spotykanych
problemÛw zwi¹zanych

z†konstrukcj¹ elektryczn¹ tych
bardzo popularnych przystawek

gitarowych.

Generator zegarowy
Problem odpowiedniego sterowa-

nia analogowych linii opÛüniaj¹cych
przebiegiem zegarowym jest rÛwnieø
istotny, bowiem aby poszczegÛlne
stopnie kluczowania funkcjonowa³y
prawid³owo jest wymagany sygna³
o†odpowiednim poziomie i†okreúlo-
nym kszta³cie. Dlatego teø, formalne
za³oøenie sterowania wejúÊ zegaro-
wych linii opÛüniaj¹cych typu BBD
(ang. Brigade Bucket Delay) iden-
tycznymi przebiegami w†przeciwfa-
zie nie zawsze jest spe³nione w†prak-
tyce.

Moøna rozwi¹zaÊ ten problem na
kilka sposobÛw. W dwÛch przedsta-
wionych wykorzystano niezast¹pione
elementy dyskretne. Pierwszy uk³ad
(rys.2), bÍd¹cy typowym przerzutni-
kiem FLIP - FLOP, rozbudowano
o†komplementarne stopnie wyjúcio-
we zbudowane na tranzystorach T1
i†T2 (T3, T4). StabilnoúÊ napiÍcia
wyjúciowego, a†w†konsekwencji po-
lepszona obci¹øalnoúÊ tak zbudowa-
nych stopni buforuj¹cych, pozwala
na rÛwnoleg³e sterowanie nawet kil-
ku linii opÛüniaj¹cych.

Uk³ad na rys. 3†przedstawia wer-
sjÍ generatora zegarowego zaprojek-
towanego ca³kowicie w†oparciu o†ele-
menty dyskretne. W†tym wypadku,
poprzez dobÛr poszczegÛlnych ele-
mentÛw moøna w†pewnym stopniu
wp³ywaÊ na kszta³t generowanego
przebiegu, jego symetriÍ i†wspÛ³-
czynnik wype³nienia. Moøna oczy-
wiúcie wykorzystaÊ gotowe uk³ady
MN3101 lub MN3102 zawieraj¹ce

wewn¹trz wszystko, co jest
potrzebne do wykonania tego
zadania, ale pomijaj¹c fakt, øe
takie postÍpowanie by³oby ba-
nalne, moøemy w†przysz³oúci
takøe napotkaÊ trudnoúci zwi¹-
zane z†poø¹danym (subiektyw-
nie p³ynnym) przestrajaniem
tych uk³adÛw za pomoc¹ ge-
neratora wolnych przebiegÛw
LFO.

Chorus idealny
Problemy zwi¹zane z†ja-

koúci¹ sygna³u przetworzo-
nego przez analogow¹ liniÍ
opÛüniaj¹c¹, jakkolwiek s¹
istotne, to i†tak stanowi¹
jedynie wymÛg konieczny

przy za ³oøen iu
uzyskania profesjo-
nalnej jakoúci efek-
t u koÒcowego .
Osi¹gniÍcie rezul-

tatÛw zbliøonych do naturalnych
zjawisk akustycznych bÍdzie w†tym
wypadku uzaleønione od sposobu
modulacji i†stworzenia wirtualnego
obrazu przestrzennego, w†obrÍbie
moøliwoúci, jakie nam daje odbiÛr
stereofoniczny. NiektÛre studyjne
urz¹dzenia pog³osowe oferuj¹ osi¹g-
niÍcie efektu chorusa modulowanego
generatorem przebiegÛw przypadko-
wych. Niestety, tak dos³owne prze-
niesienie idei zjawisk towarzysz¹-
cych wielog³osowym (w sensie liczby
podmiotÛw wykonawczych) interpre-
tacjom nie przynosi spodziewanego
efektu, poniewaø w†sposÛb nieprzy-
zwoity obnaøa dzia³anie ìdzikoî pra-
cuj¹cego generatora LFO.

Jest to dobry moment na sformu-
³owanie za³oøeÒ, jakie mia³aby spe³-
niaÊ konstrukcja chorusa idealnego.
Poniewaø s¹ to zasady niepodwaøal-
ne dla realizacji okreúlonej idei,
dobrze bÍdzie wyszczegÛlniÊ je
w†punktach:
1.GÛrna granica czÍstotliwoúci syg-
na³u uøytecznego powinna znajdo-
waÊ siÍ w†przedziale od 10 do 12
kHz, zak³adaj¹c rÛwnomiernoúÊ
lepsz¹ niø ±1†dB.

2.Efekt odstrojenia musi byÊ subiek-
tywnie nieprzerwany i†rÛwnomier-
ny, bez martwych punktÛw i†gwa³-
townych wahaÒ intonacyjnych.

3.CzÍstotliwoúÊ generatora modulu-
j¹cego nie powinna byÊ rozpozna-
walna na podstawie ods³uchu prze-
twarzanego düwiÍku ko³ysz¹cego
siÍ intonacyjnie.

4.Sygna³y przetwarzane i†bezpoúred-
nio mieszane w†uk³adach wyjúcio-
wych urz¹dzenia powinny znajdo-
waÊ siÍ w†stanie rÛwnowagi dyna-
micznej. W†tym wypadku oznacza
to rÛwnomierne amplitudowo od-
twarzanie z³oøonych sygna³Ûw
o†szerokim spektrum czÍstotliwoú-
ciowym, pomimo wzajemnych cyk-
licznych zmian fazy pomiÍdzy syg-
na³ami.

5.Reprodukcja efektu powinna byÊ
w†pe³ni stereofoniczna, z†uwzglÍd-
nieniem symulacji szerokiej bazy
i†niedefiniowalnego kierunku po-
chodzenia ürÛd³a düwiÍku.
Realizacja tak sformu³owanych za-

³oøeÒ moøe wydaÊ siÍ trudna lub
nawet niemoøliwa, jednak w†pew-
nym momencie przyjdzie nam z†po-
moc¹ po prostu niedoskona³oúÊ i†su-
biektywizm ludzkiego s³uchu, bÍd¹-
cy czÍsto sprzymierzeÒcem wielu
wspÛ³czesnych projektÛw elektro-
akustycznych, takich jak choÊby za-Rys. 3.

Rys. 2.
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pis cyfrowy CD lub jeszcze lepiej
DCC. Tak jak w†przypadku prawdzi-
wego efektu Double Track, do osi¹g-
niÍcia poø¹danego rezultatu musimy
uøyÊ dwÛch torÛw, w†naszym przy-
padku linii opÛüniaj¹cych sterowa-
nych wspÛlnym generatorem LFO.
Jednak g³ÍbokoúÊ modulacji i†wstÍp-
na czÍstotliwoúÊ niezaleønych gene-
ratorÛw taktuj¹cych powinna byÊ
rÛøna. W†praktyce moøe siÍ okazaÊ
wskazane dodatkowe ca³kowanie jed-
nego z†wolnych przebiegÛw, ale bÍ-
d¹ to czynnoúci koÒcowe. Na razie
warto zatrzymaÊ siÍ przy samym
generatorze moduluj¹cym, ktÛrego
przebieg wyjúciowy powinien posia-
daÊ odpowiedni kszta³t i†amplitudÍ.

Modulacja (LFO)
Dla efektu symuluj¹cego brzmie-

nie choralne, zarÛwno czÍstotliwoúÊ,
jak i†kszta³t przebiegu bÍd¹ doúÊ
jednoznacznie okreúlone. Jednak gdy-
by nasze urz¹dzenie mia³o spe³niaÊ
inne zadania, wymagaj¹ce wykorzys-
tania o†wiele wiÍkszego zakresu czÍs-
totliwoúci modulacji, moøe powstaÊ
problem niedopasowania kszta³tu
przebiegu. Jedno z†najwyøej cenio-
nych wúrÛd muzykÛw urz¹dzeÒ cyf-
rowych typu Digital Delay - Lexicon
PCM42 posiada generator LFO wy-
posaøony w†moøliwoúÊ regulacji
kszta³tu przebiegu od prostok¹tnego
do sinusoidalnego. Nie jest to zre-
alizowane bez powodu, poniewaø
doúwiadczenia wykazuj¹, øe modu-
lacja bardzo nisk¹ i†umiarkowan¹
czÍstotliwoúci¹ (od 0,05 Hz do 1†Hz)
wymaga przebiegu trÛjk¹tnego, aby
docelowe przestrajanie przebiega³o
p³ynnie. Przy czÍstotliwoúciach LFO
powyøej 0,5 Hz najbardziej niepo-
strzeøenie nastÍpuje zmiana narasta-
nia w†opadanie dla przebiegu trÛj-
k¹tnego, z†lekko zaokr¹glonymi
wierzcho³kami. Szybka modulacja
wydaje siÍ najbardziej interesuj¹ca
dla przebiegÛw zbliøonych do sinu-
soidy, ale w†zaleønoúci od tego, co
chcemy osi¹gn¹Ê (efekt rotacji, wib-
rato), moøliwe s¹ w†tym przypadku
inne warianty obwiedni. Zmiana
czÍstotliwoúci generatora zegarowego
nie zawsze musi przebiegaÊ liniowo.
Dlatego teø ostateczny kszta³t ob-
wiedni i†prÍdkoúÊ zmian napiÍcia
steruj¹cego przestrajany generator bÍ-
d¹ wypadkow¹ subiektywn¹ w†rela-
cji do praktycznie uzyskiwanego
efektu. Aby zosta³y spe³nione wczeú-
niej okreúlone za³oøenia, interesowaÊ
nas bÍd¹ tylko umiarkowane czÍs-
totliwoúci modulacji, podporz¹dko-
wane rezultatowi finalnemu. Modu-
lacja bardzo wolnymi przebiegami
o†obwiedni sinusoidalnej wykazuje

martwy punkt w†momencie przejúcia
z†narastania do opadania, jednak
w†pewnych okolicznoúciach, zwi¹za-
nych z†relacj¹ fazow¹ poszczegÛl-
nych reprodukowanych sygna³Ûw,
moøe siÍ okazaÊ wskazany w³aúnie
taki kszta³t przebiegu. Idealnym roz-
wi¹zaniem by³oby zastosowanie ge-
neratora o†programowalnym kszta³-
cie przebiegu, choÊby tylko w†zakre-
sie stopniowego przejúcia od trÛjk¹ta
do sinusoidy.

Doúwiadczenia praktyczne wyka-
zuj¹, øe danej szybkoúci (czÍstotli-
woúci) modulacji odpowiada doúÊ
úciúle okreúlona intensywnoúÊ, dla
ktÛrej efekt chorus brzmi najbardziej
naturalnie i†nienachalnie, a†jedno-
czeúnie w†duøym stopniu przestrzen-
nie i†polifonicznie. Oczywiúcie mÛ-
wimy o†uk³adzie zbudowanym
w†oparciu o†przynajmniej dwie linie
opÛüniaj¹ce, realizuj¹ce opÛünienie
sygna³u w†rÛønym zakresie, ale
o†wspÛlnym cyklu modulacji. PrÛby
sterowania uk³adu dwoma generato-
rami LFO przemiataj¹cymi z†rÛøn¹
czÍstotliwoúci¹ wypadaj¹ momenta-
mi znakomicie, ale generalnie daj¹
najlepszy rezultat, gdy generatory
pracuj¹ z†niemal identyczn¹ prÍd-
koúci¹. Zastosowanie jednego gene-
ratora LFO i†dwÛch uk³adÛw CLOCK
o†rÛønych czÍstotliwoúciach pozwala
na dostrojenie modulacji idealnej.
Uzyskany efekt jest oczywiúcie uza-
leøniony od sposobu, w†jaki s¹ mie-
szane poszczegÛlne sygna³y, nato-
miast szybkoúÊ zmian i†opÛünienie
s¹ sobie wzajemnie podporz¹dkowa-
ne. Bardzo wolne przebiegi LFO
wymagaj¹ wiÍkszej g³Íbokoúci modu-
lacji, ktÛra powoduje naturalnie du-
øe cykliczne zmiany opÛünienia. Nie
jest to korzystne, poniewaø zauwa-
øalne staj¹ siÍ zmiany ataku düwiÍ-
kÛw. Powstaje przy okazji efekt
nazywany SHORT DELAY, co nie
wymaga chyba t³umaczenia. Podsu-
mowuj¹c moøna powiedzieÊ, øe mak-
symalne opÛünienie, powstaj¹ce pod-
czas modulacji, powinno dotykaÊ tej
granicy, natomiast ustawienia czÍs-
totliwoúci i†g³Íbokoúci modulacji po-
winny byÊ dokonane w†taki sposÛb,
aby ostateczny efekt brzmieniowy
by³ moøliwie intensywny, ale nie
powodowa³ wyraünego ko³ysania in-
tonacj¹ düwiÍku. Dwie linie opÛü-
niaj¹ce stanowi¹ w†tym wypadku
dwa odrÍbne ürÛd³a sygna³u. Wystar-
czy niewielka rÛønica w†zakresie
g³Íbokoúci ich przestrajania, aby
w†rezultacie powsta³o wypadkowe
brzmienie posiadaj¹ce bogate spek-
trum zmieniaj¹ce siÍ w†czasie. Za-
k³adaj¹c, øe szybkoúÊ modulacji jest
ma³a (czas pe³nego przebiegu 2..4

sek.) moøemy za³oøyÊ statyczne
wspÛ³istnienie 3†rÛønych sygna³Ûw
(düwiÍkÛw), dziÍki czemu ostateczny
efekt posiada skutecznoúÊ, jak¹ tra-
dycyjny chorus osi¹ga dopiero po
dokonaniu ustawieÒ nie mieszcz¹-
cych siÍ w†granicach dobrego smaku.

Wirtualne stereo
Dysponuj¹c dwoma rÛønymi syg-

na³ami przetworzonymi oraz sygna-
³em bezpoúrednim, moøemy w†pros-
ty sposÛb uzyskaÊ efekt symuluj¹cy
przetwarzanie stereo. Wystarczy syg-
na³ bezpoúredni skierowaÊ w†rÛw-
nych proporcjach do obydwu kana-
³Ûw, dodaj¹c do kana³u lewego syg-
na³ opÛüniony i†modulowany A, na-
tomiast do kana³u prawego sygna³ B.
Otrzymany rezultat juø moøe byÊ
dobry, ale tego rodzaju rozwi¹zanie
charakteryzuje jeszcze cecha znana
z†najprostszych chorusÛw w ma³ych
pod³ogowych pude³kach, polegaj¹ca
na trudnoúci ustawienia poø¹danej
intensywnoúci efektu, ktÛry albo sta-
je siÍ nachalny - rozstraj¹j¹cy, albo
zbyt dyskretny. Znakomite przetwa-
rzanie kreuj¹ce prawdziwy efekt ste-
reo uzyskamy realizuj¹c przyk³ado-
wy uk³ad z†rys.4.

PoszczegÛlne sygna³y s¹ mieszane
w†ten sam sposÛb, jak to zosta³o
wczeúniej okreúlone, jednak dodatko-
wo sygna³ z†linii A†podajemy w†prze-
ciwfazie do kana³u prawego, a†syg-
na³ z†linii B, w†ten sam sposÛb, do
kana³u lewego. Proporcja amplitudy
sygna³Ûw odwrÛconych, w†stosunku
do sygna³Ûw bÍd¹cych w†fazie
A†i†B,†powinna oscylowaÊ w†grani-
cach 50%, natomiast pasmo sygna-
³Ûw przeciwfazowych powinno byÊ
ograniczone w†zakresie najniøszych
czÍstotliwoúci charakterystycznych
dla danego ürÛd³a sygna³u np. ludz-
kiego g³osu, gitary elektrycznej itd.
Moøna za³oøyÊ, øe granica ta powin-
na wynosiÊ 100..150 Hz dla wiÍk-
szoúci zastosowaÒ. Nie jest to jednak
parametr maj¹cy zasadnicze znacze-
nie dla funkcjonowania urz¹dzenia,
a†jedynie rezultat konkretnych prÛb
wykorzystuj¹cych gitarÍ elektryczn¹.
Do osi¹gniÍcia tego za³oøenia wy-
starczaj¹ce bÍdzie obcinanie charak-
terystyki jedynie przez kondensator
sprzÍgaj¹cy o†odpowiedniej pojem-
noúci.

Przedstawione rozwi¹zanie uk³a-
du mieszaj¹cego ma sens tylko w†sy-
tuacji odtwarzania stereofonicznego.
Zsumowanie sygna³Ûw i†odbiÛr mono
jest moøliwy, ale duøa czÍúÊ ponie-
sionego trudu pÛjdzie na marne.
Trzeba bÍdzie rÛwnieø od³¹czyÊ ga-
³Ízie sygna³Ûw z†odwrÛcon¹ faz¹,
poniewaø czÍúciowe znoszenie siÍ
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sygna³Ûw zmieni³oby ich proporcje
w†relacji do sygna³u bezpoúredniego.

Pomimo øe przedstawiony uk³ad
mieszaj¹cy jest prosty, interpretacja
jego dzia³ania musia³aby uwzglÍd-
niaÊ cechy ürÛd³a sygna³u. Zak³ada-
j¹c, øe wykorzystamy gitarÍ elekt-
ryczn¹ graj¹c¹ rozk³adane akordy
arpegio, efekt finalny bÍdzie tak
z³oøony, iø jedynie subiektywny od-
s³uch i†takaø ocena dokonana przez
osobÍ o†duøym doúwiadczeniu mu-
zycznym moøe byÊ wi¹ø¹ca. Prak-
tyczna realizacja wyjúciowych uk³a-
dÛw miksuj¹cych w†duøym stopniu
pozostawia konstruktorowi woln¹ rÍ-
kÍ. Relacja proporcji pomiÍdzy syg-
na³em bezpoúrednim, a†sygna³ami
modulowanymi nie musi byÊ regu-
lowana. Osi¹gniÍcie najlepszego efek-
tu jest zwi¹zane oczywiúcie z†dostro-
jeniem poszczegÛlnych parametrÛw,
jednak tolerancja zakresu ewentual-
nej regulacji, pozostawionej do dys-
pozycji uøytkownika musia³aby byÊ
naprawdÍ niewielka, aby efekt nie
zatraci³ swojego charakteru. Urz¹dze-
nie zbliøone konstrukcyjnie do oma-
wianego uk³adu by³o wytwarzane
przez wspomnian¹ wczeúniej firmÍ
Roland pod nazw¹ Dimension D†(jak
Depth), jednak wysoka cena i†brak
moøliwoúci jakiejkolwiek regulacji
nie zapewni³y mu wiÍkszego powo-
dzenia wúrÛd szerokich rzesz ama-
torÛw muzykowania, dla ktÛrych
czÍsto ³adna obudowa i†czasem tylko
pozorne duøe moøliwoúci bywaj¹
najwaøniejszym argumentem.

Omawiane urz¹dzenie, spe³niaj¹-
ce sformu³owane za³oøenia, moøe
wytwarzaÊ efekt typu chorus, jakiego
wielu muzykÛw jeszcze nie s³ysza³o.
Zagrane akordy staj¹ siÍ przestrzen-
ne i†potÍøne. Efekt moøe byÊ z†po-

wodzeniem wykorzystywany na
brzmieniach przesterowanych. W†tym
wypadku brzmienie przypomina
efekt powstaj¹cy przy ods³uchu kil-
kukrotnie nagranej partii, lub wspÛ³-
brzmienie dwÛch dubluj¹cych siÍ
gitarzystÛw. Szeroka baza symuluje
zjawisko, z†jakim maj¹ do czynienia
gitarzyúci korzystaj¹cy z†rozbudowa-
nych zestawÛw wielu kolumn
i†wzmacniaczy. Przy odpowiednim
ustawieniu poszczegÛlnych paramet-
rÛw modulacji, w†zasadniczy sposÛb
zmienia siÍ g³Ûwnie wymiar düwiÍ-
ku, natomiast jego stabilnoúÊ into-
nacyjna i†dynamiczna pozostaje nie-
zachwiana. Skonstruowanie urz¹dze-
nia cechuj¹cego siÍ takimi walorami
uøytkowymi jest doúÊ trudnym za-
daniem, wymagaj¹cym od konstruk-
tora przede wszystkim wiedzy na
temat oczekiwaÒ muzykÛw. Techni-
ka cyfrowego przetwarzania düwiÍku
wprawdzie zdominowa³a budowÍ
wiÍkszoúci procesorÛw muzycznych,

Rys. 4.

jednak niektÛre urz¹dzenia wyko-
rzystuj¹ce analogowe linie opÛünia-
j¹ce s¹ nadal wysoko cenione ze
wzglÍdu na prostotÍ konstrukcji
i†charakterystyczne brzmienie, bÍd¹-
ce wypadkow¹ zastosowanych roz-
wi¹zaÒ, a†takøe konsekwencj¹ ich
dzia³ania.
Krzysztof Jarkowski


