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the Pink ing
to prosty syntezator - moduł brzmieniowy 
zawierający dwa oscylatory akustyczne     
oraz oscylator tempa / modulujący.

KKażdy z oscylatorów ma odrębne wyjście,      
a umieszczony z tyłu przełącznik pozwala 
uzyskać na nich sumę.

KoKorzystając z oscylatorów odrębnie można 
wysłać sygnały akustyczne niezależnie do 
dalszej obróbki, natomiast impulsy (M) 
mogą być użyte jako sygnał synchronizacji 
innych użądzeń, które na to pozwalają lub 
stanowić bit/rytm.

WWyjście (M) posiada też suwak głośności           
i załączany filtr nieliniowy z regulacją.

Sercem syntezatora jest niewielki układ        
na bazie kości CMOS 40106 zasilany z poje-
dynczej baterii 9V lub z zasilacza sieciowego.
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Oscylatory
generują fale prostokątne przepuszczane 
dalej przez stałe filtry górnoprzepustowe; 
Uruchamia się je przełącznikami (3,4,5)        
lub przyciskami (13,14,15).

SSyntezator posiada też wejście GATE.              
Po podłączeniu do wejścia GATE wtyku 
przełączniki (3,4,5) przygotowują oscylatory 
do uruchomienia sygnałem zewnętrznym; 
przyciski (13,14,15) w takiej sytuacji działają 
normalnie, uruchamiając oscylatory.

GłGłównym rodzajem brzmień the Pink Thing 
są basy uzyskane z interferencji i tętnień 
sumowanych oscylatorów.

GłośnośćGłośność i brzmienie oscylatorów może     
być modyfikowane przełącznikiem (7) lub      
przyciskiem (11) podbicia/drenażu mocy. 
Głębokość drenażu może być w pewnym 
stopniu wyregulowana wewnętrznym 
potencjometrem nastawnym widocznym 
obok.



Filtr nieliniowy
jestjest rodzajem pasywnego limitera,      
w którym sygnał przepuszczony jest 
przez dwie diody  i poprzez potenc-
jometr i kondensator sprowadzony 
do masy. Efektem jegodziałania jest 
złagodzenie lub wręcz zduszenie 
początku zbocza narastającej fali 
pprostokątnej co słyszalne jest jako 
złagodzenie ostrości dźwięu oraz 
pewne zmniejszenie jego głośności. 
Potencjometr umożliwia regulację 
pomiędzy skrajnościami pokazanymi 
na oscylogramach z prawej.

Włączeniu i regulacji filtra nielinio-
wego towarzyszy również drobna 
zmiana częstotliwości ostatecznego 
sygnału.

Filtr ten może być włączony 
przełącznikiem (1) oraz regulowany 
potencjometrem (2).
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