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Tryb polifoniczny

• W trybie polifonicznym (wielogłosowym, polyphonic) instrument jest w stanie 
wytworzyć jednocześnie wiele głosów (voice).

• Każda „nuta” (np. klawisz) zużywa jeden głos.

• Liczba dostępnych głosów zależy od konstrukcji instrumentu.

• Jeżeli wyczerpią się dostępne głosy, zwykle najstarszy głos jest zastępowany.

• Polifonia pozwala m.in. grać akordami.

• Dla każdego głosu w syntezatorze
wymagany jest osobny tor syntezy.



Tryb Unison

• Tryb unison działa jak tryb polifoniczny, ale każda „nuta” wykorzystuje
dwa lub więcej głosów jednocześnie.

• Głosy te są odstrajane względem siebie, np.:

– odstrojenie częstotliwości (detune),

– przesunięcie fazowe sygnału z generatora (phase shift),

– przesunięcie fazowe sygnału modulującego z LFO,

– rozsunięcie głosów w panoramie stereo.

• Tryb unison daje bardziej „tłusty dźwięk”, kosztem zmniejszenia liczby 
dostępnych głosów w polifonii. Np. w instrumencie 12-głosowym,
wykorzystanie 3-głosowego unison pozostawia 4-głosową polifonię.



Tryb monofoniczny

• W trybie monofonicznym (jednogłosowym, monophonic) tylko jeden głos
jest aktywny w danej chwili, nawet jeżeli wciśniemy wiele klawiszy.

• Przy wciśnięciu więcej niż jednego klawisza generowany jest dźwięk zgodnie 
z priorytetem, np. niższy dźwięk, wyższy dźwięk, ostatni dźwięk, itp.

• Wiele polifonicznych instrumentów można przestawić w tryb monofoniczny.

• Co się stanie, jeżeli przy wciśniętym klawiszu wciśniemy drugi?

– W zwykłym trybie monofonicznym, nowy dźwięk zostanie odtworzony
w pełni (od fazy ataku), jeżeli pozwoli na to tryb priorytetu.

– W trybie legato nastąpi tylko zmiana wysokości, bez fazy ataku.

– Zmiana wysokości w trybie legato może zachodzić płynnie, 
w regulowanym czasie – tryb portamento (efekt glissando).



Arpeggiator

• Tryb arpeggiator odgrywa wszystkie aktywne „nuty” po kolei, pojedynczo, 
w pętli. Jeżeli np. zagramy akord C-E-G, będzie odgrywana sekwencja
C,E,G,C,E,G,C,E,… (każdy dźwięk osobno).

• Ustawienia trybu:

– szybkość powtarzania dźwięków (rate, tempo),

– czas trwania każdego dźwięku (gate time),

– kolejność generowania dźwięków: up, down, up&down, random, itp.,

– zmiana oktawy przy kolejnych powtórzeniach: brak, +1 oktawa, itp.

• Arpeggiator jest używany do odgrywania szybkich, zapętlonych sekwencji 
(zwykle) krótkich dźwięków.



Efekty brzmieniowe

• Moduły efektów brzmieniowych są stosowane do wzbogacania wyjściowego 
sygnału z instrumentu. Nie są one częścią procesu syntezy dźwięku.

• Dźwięk wytwarzany przez syntezator często wydaje się „suchy”.
Odpowiednio dobrane efekty pozwalają wzmocnić brzmienie dźwięku
i uczynić je ciekawszym.

• Nadmiar efektów powoduje zniekształcenie dźwięku („utopiony w efektach”).

• W klasycznych, analogowych syntezatorach nie stosowano zazwyczaj modułów 
efektów. Muzycy dołączali do instrumentu zewnętrzne procesory efektów.
(Czasami były wbudowane, np. syntezatory Roland Juno, efekt chorus.)

• Obecnie często dodaje się cyfrowe efekty do instrumentów, 
programowych i sprzętowych (również analogowych).



Efekty brzmieniowe

Zależnie od sposobu działania, efekty brzmieniowe stosuje się w trybie:

• insert – dźwięk przechodzi przez efekt, dalej używa się tylko dźwięku 
przetworzonego,

– regulowana „siła” efektu (wpływ na dźwięk),

• send – dźwięk przechodzi przez efekt, po czym jest miksowany (sumowany) 
z dźwiękiem nieprzetworzonym, w regulowanych proporcjach:

– dry: dźwięk „suchy”, nieprzetworzony,

– wet: dźwięk „mokry”, przetworzony.
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Delay - opóźnienie

• Efekt delay sumuje sygnał z jego opóźnioną kopią.

• Na wyjściu dodawana jest jedna kopia sygnału – pojedyncze odbicie.

• Długość bufora wyznacza czas opóźnienia.

• Dla małych opóźnień (np. 10 ms) uzyskuje się dźwięki nałożone na siebie.

• Dla większych opóźnień (> 50 ms) powstaje efekt echa.



Delay ze sprzężeniem zwrotnym

• Typowy efekt delay posiada sprzężenie zwrotne.

• Dzięki temu można uzyskać wielokrotne odbicia.

• Amplituda kolejnych odbić maleje wykładniczo.

• Odstępy między kolejnymi odbiciami są stałe.



Delay z filtrem wszechprzepustowym

• W efekcie delay opartym na zwykłym filtrze opóźniającym występuje efekt 
zniekształcenia barwy dźwięku, ponieważ układ ma charakterystykę
filtru grzebieniowego (comb filter).

• Zastosowanie struktury filtru wszechprzepustowego (allpass filter) 
eliminuje zniekształcenia widma, pozostawiając efekt opóźnienia.

Filtr wszechprzepustowy



Multi-tap delay

• Zastosowanie bufora z odczepami (multi-tap) daje wiele opóźnionych kopii.

• Możliwość elastycznego doboru opóźnień – nie muszą być w równych odstępach.

• Sprzężenie zwrotne dokłada wielokrotne odbicia.



Ping-pong delay

• Efekt operuje na parze kanałów sygnału stereo.

• Sygnał opóźniony „odbija się” pomiędzy lewym i prawym kanałem.



Tempo delay

W EIM stosuje się zwykle układ tempo delay: czas opóźnienia jest wyrażony 
w uderzeniach lub wartościach nuty, w odniesieniu do tempa.

Typowe parametry efektu delay w EIM:

• delay time – czas opóźnienia, przy tempo delay ustawienie np. na [4] 
powoduje, że czas opóźnienia jest równy czasowi trwania ćwierćnuty,

• feedback – stopień sprzężenia zwrotnego,

• wet/dry – proporcje mieszania sygnałów,

• tone – częstotliwość odcięcia filtru dolnoprzepustowego, przez który 
jest przepuszczany sygnał opóźniony.



Chorus / Flanger

• Efekty chorus i flanger są podobne do delay, ale czas opóźnienia jest zmienny 
– płynnie modulowany przez generator LFO.

• Wykorzystywany jest zwykły układ delay tworzący filtr grzebieniowy.

• Modulacja powoduje cykliczne przesuwanie się „zębów grzebienia” 
na osi częstotliwości, co daje specyficzne zmiany brzmienia.

• Wymagane jest stosowanie ułamkowych buforów opóźniających.



Chorus wielogłosowy

• Efekt chorus daje wrażenie odgrywania dźwięków przez wiele głosów
(np. kilka instrumentów grających unisono).

• Zwiększenie liczby głosów wymaga zastosowania kilku osobnych, równoległych 
torów przetwarzania, z różnymi czasami opóźnienia i parametrami LFO.



Chorus / Flanger / Phasor

Parametry efektu chorus / flanger:

• delay time – czas opóźnienia:

– małe wartości (< 10 ms): efekt flanger („pływanie” fazy),

– większe wartości (> 20  ms): efekt chorus (zwielokrotnienie głosów),

• feedback – wzmocnienie pętli sprzężenia zwrotnego,

• rate – częstotliwość LFO, szybkość zmian widma,

• depth – amplituda LFO, zakres zmian widma,

• level lub wet/dry – proporcje sygnałów (moc efektu).

Efekt chorus/flanger może być wielostopniowy (multi-stage): 1, 2 lub 4 stopnie.

Efekt phasor jest podobny, ale stosuje filtr wszechprzepustowy, więc 
modyfikowana jest tylko faza sygnału.



Reverb

• Efekt Reverb (pogłos), symuluje odbicia dźwięku w pomieszczeniu. 
Ważne jest tu zasymulowanie zagęszczenia odbić dźwięku w czasie.

• W wielu starszych instrumentach efekt reverb był tylko zmodyfikowaną wersją 
efektu delay ze sprzężeniem zwrotnym.

• We współczesnych instrumentach, wyposażonych w cyfrowe procesory 
efektów, spotyka się złożone algorytmy symulacji pogłosu.

• Jedną z często stosowanych metod jest splot sygnału z odpowiedzią 
impulsową pomieszczenia, np. sali koncertowej.

• Bardziej złożone metody oparte są na modelach
propagacji fal akustycznych w pomieszczeniu
lub na symulacji płyty pogłosowej.



Distortion

• Efekt distortion wprowadza przesterowanie do sygnału, przepuszczając go 
przez układ o nieliniowej charakterystyce (nasycenie).

• Powoduje to wprowadzenie dodatkowych harmonicznych do sygnału.

• Analog distortion wprowadza soft clipping – łagodne „przycięcie” sygnału, 
podobne do analogowych efektów (gitarowy fuzz).

• Digital distortion obcina wszystkie wartości powyżej progu (hard clipping) 
– bardzo ostry efekt.

Analog distortion Digital distortion



Modulator kołowy i decymator

• Modulator kołowy (Ring modulator) wprowadza efekt silnej 
nieharmoniczności sygnału, poprzez wymnożenie go przez sinus o regulowanej 
częstotliwości.

• Decymator (Decimator, Bit Crusher) „obcina” rozdzielczość bitową (usuwa 
najmniej znaczące bity) i redukuje częstotliwość próbkowania, dając 
zniekształcone cyfrowe brzmienie, symulujące np. ośmiobitowe układy 
dźwiękowe.

– Parametr sample rate ustawia częstotliwość próbkowania (wprowadza 
aliasing widma).

– Parametr depth ustawia rozdzielczość bitową (liczba bitów na próbkę).



Kompresor

Kompresor (compressor) powoduje łagodne stłumienie fragmentów dźwięku 
o wyższym poziomie, nie modyfikując głośności pozostałych fragmentów:

• level ustawia położenie progu głośności dla włączenia kompresora,

• depth ustawia nachylenie odcinka kompresji (redukcji głośności),

• attack time ustawia czas reakcji kompresora na zmiany głośności.



Equalizer i panning

Panning – ustawia panoramowanie dźwięku w sygnale stereofonicznym.

• L/R – ustawienie proporcji kanałów,

• może być modulowane przez LFO.

Equalizer – układ korekcji barwy dźwięku (filtry półkowe i szczytowe). Parametry:

• frequency – częstotliwość środkowa lub graniczna filtru,

• Q – szerokośc pasma przepustowego filtru,

• level – wielkość podbicia lub stłumienia poziomu (boost / cut).



Wokoder (Vocoder)

Wokoder (vocoder, voice coder) jest używany jako efekt studyjny.

• Z jednego sygnału wydobywane są informacje o zmianach głośności 
w pasmach częstotliwości, poprzez wyznaczenie obwiedni amplitudy.

• Parametry te są następnie nakładane na inny sygnał, nazywany sygnałem 
nośnym (carrier), poprzez modulację głośności w pasmach.

• Przykład zastosowania:

– wydobycie parametrów ze śpiewu wokalisty,

– nałożenie parametrów na sygnał z syntezatora,

– powstaje efekt nazywany „głosem robota” albo „śpiewającym 
syntezatorem”.



Schemat wokodera
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