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1. Ötlet ismertetése:  

Mióta elkezdtem komolyabban játszani elektromos gitáron elkezdett egyre jobban érdekelni a csöves 

hangzás. Van itthon egy modellező gitárerősítőm, mely különböző digitális effekteket tartalmaz (flanger, 

delay, reverb és különböző torzítók) így már kis hangerőn is gyakorlásra megfelelő minőségű a gitár 

hangzása, viszont hátránya, hogy teljesen digitalizált, s emiatt az A/D és D/A átalakítás során sok 

felharmonikus elveszik a hangból és a torzított gitárhang kicsit „műanyag” és zajos lesz. Ezért úgy 

döntöttem építek egy gitárerősítőt. Először tranzisztoros erősítő volt tervben, viszont kezembe került egy 

hibás 40 wattos full csöves erősítő. Így maga az erősítő adott volt, ezt már csak fel kellett javítani és 

kiegészíteni a hangzását még tökéletesebbé tevő effektekkel. 

 

2. Elkészítés folyamata:  

Kezdetben az erősítőt kezdtem feljavítani, ez néhány potméter, kondenzátor és csőcserével megoldható 

volt. Majd jött az erősítő hangeffektekkel való kiegészítése.  

A torzító:  
Először a torzítót készítettem el, hiszen a rock gitározásnál ez a legalapvetőbb effekt. Ezt meglehet oldani az 

erősítő túlvezérlésével, de ennek hátránya, hogy így csak nagy hangerőn érhető el megfelelő torzítás, ezért 

mindjárt az előfokba építettem a torzítót. Ez a torzító sem a megszokott módon lett elkészítve. Két variáció 

volt: a diódás vágás vagy a jel túlerősítése. A diódás vágásnak az előnye, hogy megmarad a hang 

természetessége, viszont hátránya, hogy rövid lesz a hangkitartás. A túlvezérlésnél ez épp ellenkezőleg van, 

a hangkitartás nagy, s a hang kicsit „műanyag” lesz. Sokat gondolkoztam, hogyan lehetne kiküszöbölni ezt 

és ötvözni a kettő hangzást. Végül találtam egy régi Rádiótechnika újságban egy erre megfelelőnek tűnő 

kapcsolást, az AGC-t (Automatic Gain Controll-Automata Erősítés Szabályozó). Ezt eredetileg AM 

rádióvevőkben és radarokban használták. Ezzel egy elég hosszú hang lecsengés állítható elő. Így kiválóan 

használható szólózáshoz, nyújtásokhoz. Az AGC-n áthaladt jelet diódával vágom, hogy legyen meg a kemény 

rockos hangzás, ami így mégis természetes és a fülnek kellemes marad. 
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A még élet hűbb hangzás érdekében szükség van egy visszhang effektre. 

A visszhang:  
Visszhang előállítására kétféle lehetőség van: az egyik a mechanikus rugós zengető, a másik az, hogy 

folyamatosan mentjük a jelet egy memóriába, s ezt pár ezredmásodpercet késleltetve rákeverjük az eredeti 

jelre. Úgy gondoltam erre a célra tökéletesen megfelel egy digitális effekt. A kivitelezése egyszerűbb, mint a 

rugós zengetőé és a hang sem veszít természetességéből, hisz a mintavételezés gyakorisága elég sűrű. 

Először PIC-kel szerettem volna megoldani a visszhangot, viszont az interneten rátaláltam a PT2399-es nevű 

IC-re. A PT2399 egy visszhang audio processzor IC,  mely tartalmazza az A/D és D/A konvertert. Magas a 

mintavételi frekvenciája és a belső memóriája bőven elegendő akár 324 milliszekundum hosszúságú jel 

mentésére. A visszhang már 20 milliszekundumnál érzékelhető. A torzítása és a zajszintje nagyon alacsony, 

így kiváló minőségű hangzást biztosít az erősítő tiszta csatornáján is.  

Ahogy egyre jobban utána néztem ennek az IC-nek, találtam különböző hang modulációs megoldásait (pl.: 

flanger, chorus, pitch shifter, phaser, stb.). 

Ezek közül úgy gondoltam, hogy a chorus effektet elkészítem a tiszta csatornához. Először ismertetem a 

flangert, majd a chorust: A flanger változó visszhangos jelet kever az eredeti hanghoz, lyukak sorozatát 

hozva létre a frekvenciaspektrumon és azok közt a frekvenciacsúcsok harmonikusan összekapcsolódnak.  A 

chorus effekt ugyanúgy működik, mint a flanger, és hasonló hangot is eredményez, ám hosszabb 

visszhangértéket használ, így a hang, teret érzékeltet. Ezzel egy elég kellemes hangzás érhető el, a flanger 

viszont kissé földöntúli hangzást biztosít a gitárnak, melyet persze egyre jobban kezdenek kihasználni a 

zenészek, viszont én nem tartom annyira fontosnak, esetleg később majd kiegészítem vele az erősítőm. 

 

 

A torzító, a visszhang és új orosz 6L6 típusú végfok csövek a jobb hangzás érdekében 

 

3. Végeredmény: 

 A végeredmény egy 40 wattos csöves gitárerősítő, mely tartalmaz egy tiszta és egy torzított csatornát, 

melyek kiegészíthetők visszhang és chorus effekttel. Ezen kívül az erősítő még tartalmaz egy 3 utas 

hangszínszabályzót, mellyel be lehet állítani a kívánt hangzást, egy vonalkimenetet és egy hangbemenetet.  


