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Elvi működés

A kapcsolás alapját egy vezérel-
hető, analóg, késleltető integrált
áramkör, a Panasonic MN3005
képezi. Ez 10 kHz-es órajel eseté-
ben a bemeneti jelet 0,2 másod-
perccel tudja késleltetni. Kap-
csolástechnikai megoldásokkal
az órajelet sikerült 7,5 kHz-re le-
csökkenteni, ezáltal változatlan
zaj- és jelminőség mellett a kés-
leltetés 0,28 másodpercre nőtt.

Főbb jellemzők:
Bemeneti ellenállás: 1 Mohm
Kimeneti ellenállás: 1 kohm
Közv. átv.: 50…20 000 Hz (-1 dB)
Késl. átv.: 50…3 300 Hz (-2,5 dB)
Közv./késl. csat. din. sávszél: 

85/72 dB
Din. sávszél. tart. min. bem.fesz.: 

0,15 V
Késl. időtart.: 35…280 ms
Jelismétlés száma: 1....végtelen
Közv. csat. erősítése: 1
Tápfeszültség: 18…24 V

Az eszköz kapcsolási rajzát az 1.
ábra mutatja. A bemeneti foko-
zatot egy source-követő kapcso-
lás adja, a T1-es, 2SK222 kiszajú
jFET-tel. Erről a jel a kimeneti
keverőfokozatban található
IC4.2 műveleti erősítőre, illetve
az R7 hangerőszabályozón át a
késleltető csatornában található
IC1.1 műveleti erősítő bemene-
tére kerül. IC1.1 egyenáramú
erősítési tényezője mintegy 7,3.
Az IC1.1 bemeneti frekvencia
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„Analog Delay Vintage” gitárvisszhangosító-előtét
Ford.: Sipos Mihály okl. villamosmérnök

A következőkben ismertetésre kerülő visszhangosító gyakorlatilag a DOD „Analog Delay 585” vagy a Boss
„DM-2” késleltető-visszhangosító gitárpedálok analógiája, azonban több paraméter tekintetében felül-
múlja azokat.

1. ábra
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előkorrekciót ad: 800 Hz közelé-
től kezdve mintegy 3 dB/oktáv
nagyságú, folyamatos amplitú-
dóemelés történik. Ennek kö-
vetkeztében lehetővé válik a gi-
tárból jövő jelek magasabb frek-
venciájú összetevőinek az alap-
harmonikus szintjére történő
felerősítése. Ezzel együtt javul a
késleltető csatorna jel-zaj aránya
is anélkül, hogy a széles körben
elterjedt kompandert – a beme-
neti jel dinamikáját csökkentő, a
kimeneti jelét pedig növelő esz-
közt – használnánk.

A gitárnak az IC1.1 műveleti
erősítővel kb. 1…1,5 V-ra felerő-
sített jele az IC2.1 egységnyi erő-
sítési tényezőjű keverő fokozat
bemenetére kerül. Innen egy
aluláteresztő szűrőn és az IC2.2-
n át kerül az IC5 késleltető vo-
nalra. Az aluláteresztő szűrő vá-
gási frekvenciája mintegy 3,2
kHz, meredeksége 23 dB/oktáv.
(Harmadrendű Csebisev-szűrő,
az átviteli sáv egyenetlensége
nem rosszabb, mint 2,5 dB.) Az
IC2.1 neminvertáló bemenetén
található R18 trimmerpotencio-
méter ennek és a következő mű-
veleti erősítőnek az egyenáramú
üzemmódjának beállítására
szolgál. Végső soron egy állandó
előfeszültséget hoz létre, melyet
az IC5 késleltető tok bemeneté-
re adunk. 

Az MN3005 analóg késleltető
vonalat vezérelni (ütemezni) az
MN3101 tipusú, IC8-as órajel-
generátor ellenfázisú jeleivel le-

het. A két IC áramköre megfelel
a gyártói ajánlásnak, nincs raj-
tuk semmiféle változtatás. Az
órajelet az R8, R9, C4 értéke ha-
tározza meg, frekvenciája az R6
potenciométerrel 7,5…60 kHz
között változtatható. 

Az IC5 kimenetei (3. és 4.
láb) az R36 trimmer-potencio-
méterre kerültek, ezzel lehet a
késleltető vonal kimeneti fe-
szültségét balanszírozni. Ennek
csúszkájáról a jel az eredeti frek-
venciamenetet visszaállító R39-
C25 integráló láncon át az
IC3.1-es műveleti erősítővel ki-
alakított elválasztófokozatra ke-
rül. Ennek kimenetéről pedig
az IC3.2 és az IC4.1 IC-ből álló
aluláteresztő szűrőre. A két mű-
veleti erősítő az R23-C16 lánc-

cal egy aluláteresztő szűrőt al-
kot, melynek vágási frekvenciá-
ja 4 kHz, meredeksége 46
dB/oktáv. (Ötödrendű Csebi-
sev-szűrő, az átviteli sáv egyenet-
lensége nem rosszabb, mint 2,5
dB.) Ezzel párhuzamosan a kés-
leltetett jel az IC3.1 fokozat ki-
menetéről az R43 potenciomé-
terrel kialakított amplitúdósza-
bályozó egységen és a C21-R34-
R35-C18 frekvenciafüggő lán-
con át kerül vissza az IC2.1 be-
meneti keverőre. Ez a lánc meg-
változtatja a késleltető csatorna
visszacsatolásának amplitúdó-
frekvencia karakterisztikáját, ez-
által egy bizonyos mértékben
kompenzálja a magasabb frek-
venciájú jelösszetevők által
szenvedett veszteségeket.

Az alkalmazott aluláteresztő
szűrő abban különbözik a klasz-
szikustól, hogy az R23-C16 szű-
rőrész, amely a kb. 2 kHz nagy-
ságú alsó vágási frekvenciát ál-
lítja be, a szűrőláncolatban az
utolsó helyen áll. A megoldás-
nak köszönhetően az eszközünk
által bevitt zajok nagysága a
törtrészére csökkent a szűrő ki-
menetén.

A késleltetett jel a szűrő kime-
netéről az R20 szintszabályozón,
az R23 ellenálláson és az R28-
R29 kiegészítő osztótagon át ke-
rül az IC4.2 műveleti erősítő
(keverő fokozat) neminvertáló
bemenetére. Ebben a láncban
található a T2 tranzisztoros kap-
csoló, amely bekapcsolásakor a
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2. ábra

3. ábra
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késleltetett csatorna jele blok-
kolva lesz, így az nem tud az esz-
közünk kimenetére kerülni. A
műveleti erősítő invertáló beme-
netére az eredeti jel a T1 jFET-
ről a C8-R24 láncon át kerül. 

A késleltető vonal bemeneté-
re kerülő jelszint vizuális megje-
lenítésére szolgál az IC1.2 műve-
leti erősítővel felépített kompa-
rátor a LED1-gyel. Ennek az IC-
nek a neminvertáló bemenetén
található feszültség az R19 trim-
merpotenciométer csúszkájá-
nak helyzetétől függ, míg az in-
vertáló bemenetre az IC1.1 ki-
meneti jelét adjuk. Ha a beme-
neti jel szintje meghaladja a kés-
leltető vonal normális működé-
séhez szükséges nagyságot, úgy a
komparátor működésbe lép és a
LED1 kigyullad.

A késleltetést/visszhangosí-
tást az N1 nyomógombbal lehet
bekapcsolni. Ennek benyomása-
kor R42 és a LED2 közös pontja
leválasztódik a tápfeszültségről
és a földre kerül. Ennek ered-
ményeként a T2 lezár, a LED2
pedig világítani kezd, ezzel jelez-
ve az effekt bekapcsolt állapotát.

Az N1 ismételt megnyomásával
T2 kinyit és blokkolja a késlelte-
tő csatornán a jelek áthaladását,
a LED2 pedig kialszik.

A készülék a tápfeszültséget a
Cs1 csatlakozón át kapja. A D2
feladata a fordított polaritással
való tápbekötés elleni védelem.
Az összes fokozat 15 V-os tápfe-
szültségről üzemel, melyet az
IC6 stabilizátor IC szolgáltat. Az
IC7-tel megvalósított második
feszültség stabilizátor feladata
az előfeszültség előállítása, ami-
nek értéke a fél-tápfeszültség
közelében van (8 V). Ez állítja
be a T1, IC1.1 és IC4.2-ön alapu-
ló fokozatok egyenáramú üzem-
módját. 

A késleltető pedál a jelútban
mindössze egyetlen elektrolit
kondenzátort tartalmaz. A C23-
on át kerül a jel az Cs3 kimeneti
csatlakozóra.

Kivitelezés, alkatrészek

Az eszköz egyoldalas, 1,5…2
mm vastag üvegszálas anyagú
nyáklapon lett megépítve, mely-
nek tervrajza a 2. ábrán látható.

Az alkatrészek beültetését a 3.
ábra mutatja. Az R6, R7, R20,
R43 potenciométereket a fólia-
oldalon kell beforrasztani. A
LED-ek, az N1 nyomógombos
kapcsoló és a be-, illetve kimene-
ti csatlakozók, valamint a tápfe-
szültség csatlakozója a készülék
dobozán lettek elhelyezve. A
nyáklapon 5 db huzal-átkötés
található, melyeket a 3. ábrán
folyamatos vonal ábrázol. (A
szerző nem javasolja a nyáklap
átalakítását: a most bemutatott
rajzolat többszöri, zajminimali-
zálásra törekvő próbálkozás
eredménye.)

A berendezés általában nem
érzékeny az alkatrészek típusára.
Az ellenállások mind kisméretű-
ek, tetszés szerinti típusúak és
0,125 W-osak. Az R6 esetében kí-
vánatos fordított logaritmikus
karakterisztikájú potenciomé-
tert használni, a többi lehet line-
áris. Az elektrolit kondenzáto-
rok jó minőségűek legyenek,
min. 16 V-osak, kivéve C24-et,
ami 25 V-os. Az 1 nF-nál kisebb
kondenzátorok kerámia anyagú-
ak, az ennél nagyobbak pedig fó-
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4. ábra
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liakondenzátorok. Az IC6 és IC7
stabilizátork TO-92-es tokozású-
ak, max. 100 mA terhelő áramra.

A LED1 piros, a LED2 pedig
zöld színű, mindkettő 3 mm át-
mérőjű. Az N1 nyomógombos át-
kapcsoló egyáramkörös, benyo-
mott állapotban fixálódik, lábbal
történő használatra tervezett.

Maga a tápegység tetszés sze-
rinti lehet, 18…24 V kimeneti
feszültséggel, 100 mA terhelhe-
tőséggel. A gitár kiegészítőknél
jellemzően nem használatos
tápfeszültség kiválasztásánál
döntő szerepet játszott az
MN3005 és MN3101 IC-k gyári
ajánlása: a késleltető vonal a leg-
jobb paraméterekkel 15 V tápfe-
szültségnél rendelkezik.

Az IC1…IC4 és az IC8 tokok
DIP8-as, az IC5 pedig DIP14-es
foglalatban vannak elhelyezve.
Ez utóbbi esetében három-há-
rom középső érintkezőt el kell
távolítani. Ezen túlmenően a be
nem ültetett 4. és 11. csatlako-
zók között (a korábban emlí-
tett) átkötés számára véssünk
egy keskeny árkot a nyák-lapba.

Az R6, R7, R20, R43 potencio-
métereket a nyák-lapra egy 3
mm vastag műanyag lemezből
kivágott alátétet használva erő-
sítsük fel. Ha elegendően vastag
(pl. 1 mm átmérőjű) és ezért sta-
bilitást adó huzalt használunk a
bekötéséhez, akkor az alátét el is
hagyható. Azonban lényeges,
hogy a nyák huzalozása és a po-
tenciométerek háza közötti tá-
volság min. 3 mm legyen!

Az N1 nyomógombos kapcso-
ló bekötéséhez szükséges fura-
tok a nyákon úgy lettek elhelyez-
ve, hogy a csatlakozó bekötésére
szolgáló 1 mm-es tömör huzal-
darabok egyben a nyáknak a do-

bozban való kiegészítő rögzíté-
sét is biztosítsák. 

A nyák úgy lett méretezve,
hogy az elhelyezhető legyen egy
szabvány méretű öntött alumíni-
um dobozban (pl. Gainta
G0473). A készülékházon a fura-
tokat a 4. ábrán látható módon
készítsük el. A képen az előlap
mellett a két oldalfal furatai is
láthatók.

A szerző által készített eszköz
fotóját az 5. ábra mutatja. A fel-
iratozást a legcélszerűbb lézer-
nyomtató segítségével készíteni
egy öntapadós átlátszó fóliára.

A készülék szerelésén nincs
mit külön kiemelni. Egyetlen
dolgot lehet csak megemlíteni,
az a LED-ek bekötési módja. Ere-
detileg a szerző a LED-eket pont
a készülékház furatai alá akarta
beforrasztani a nyákba, de ez ké-
nyelmetlen megoldásnak bizo-
nyult. Ezért inkább közvetlenül a
készülékházba ajánlatos azokat
beerősíteni, és egy kb. 10 cm-es
hajlékony vezetékkel bekötni a
nyákba az alkatrészoldal felől. Az
összeszerelt készülék belső képét
a 6. ábra mutatja.

A készülékház oldalán elhe-
lyezett hangfrekvenciás csatla-
kozókat a lehető legrövidebb
(max. 40…50 mm-es) vezetékkel
kössük be a nyákba. A tápfeszült-
ség vezetékét csavarjuk össze. A
bemeneti és a kimeneti csatlako-

zó földelő vezetékei csak az N1
nyomókapcsoló 6. ábra szerinti
bal oldali érintkezőjénél vannak
összekötve. A készülék dobozá-
nak aljára ragasszunk négy gu-
milábat! 

A készülék beállítását

az R18, R19, R36, R6 trimmer-
potenciométerek középső, az
R7, R20, R43 potenciométerek
rajz szerinti felső állása mellett
végezzük. Kapcsoljuk be a tápfe-
szültséget, mérjük meg az IC6
és IC7 stabilizátorok kimeneti
feszültségét. Az előbbi esetében
14,8…15 V-ot, utóbbinál 8 V-nál
némileg kevesebbet (optimális
esetben, válogatás után 7,5 V-
ot) kell mérnünk.

Ezt követően győződjünk
meg az N1 normális működésé-
ről, aminek egyik állásában ki
kell gyulladnia a LED2-nek. El-
lenőrizzük az órajel-generátort.
Az oszcilloszkópunk mérőveze-
tékét kössük az IC8 2. vagy 4. ki-
vezetésére. Győződjünk meg ar-
ról, hogy itt négyszögjelek van-
nak jelen, melyek amplitúdója
tápfeszültség közeli nagyság.
Mérjük meg az impulzusok
frekvenciáját az R6 potenciomé-
ter két szélső helyzetében. A
rajz szerinti bal oldali állásban
7,3…7,6 kHz-et, jobb oldaliban
pedig mintegy 60 kHz-et kell

É
P
ÍT

É
S
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6. ábra
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mérnünk. Ha a minimális vagy a
maximális frekvencia lényege-
sen különbözik ezen értékektől,
úgy változtassuk C4 kapacitását
és/vagy R9 ellenállását. A kapa-
citás növelésével a generált
frekvencia a teljes sávban csök-
ken, és fordítva. Az R9 ellenál-
lás alapvetően a maximális frek-
vencia értékére van hatással,
alig változtat a minimális érté-
kén. Ha a frekvenciák eltérése a
fent említettekétől nem na-
gyobb, mint 10%, akkor érde-
mes mindent változatlanul
hagyni. Ne felejtkezzünk el ar-
ról, hogy a minimális frekvencia
a maximális késleltetési időtar-
tamot határozza meg, ezért
nem érdemes ennek értékét je-
lentősen megnövelni. Ugyanak-
kor jelentősen lecsökkenteni
sem szabad, mert akkor megnő-
nek a készülékben keletkező jel-
torzítások és a bevitt zajok. 

Ezután egy hanggenerátorból
adjunk a bemenetre 400 Hz-es
jelet, 150…250 mV amplitúdó-
val. (Ez a passzív gitárhangsze-
dő által kiadott feszültség kö-
zépső értéke, normál játék so-
rán.) Az oszcilloszkópot kap-
csoljuk át csak váltófeszültség
mérési üzemmódba, majd a mé-
rőfejet kössük rá a IC5 7. lábára,
a késleltető vonal bemenete. Az
R7 potenciométer segítségével
állítsunk be ezen a ponton
0,7…1 V amplitúdójú jelet. 

A munkát a bemeneti fokoza-
tok frekvenciamenetének ellen-
őrzésével folytassuk. Mérjük a
IC1.1 erősítő-korrekció funkci-
ót ellátó műveleti erősítőt, a
IC2.1 keverőt és a IC2.2 aluláte-
resztő szűrőt. Az 50...600-800
Hz közötti frekvenciatarto-
mányban a frekvenciamenet-
nek egyenletesnek kell lennie.
Ezután 3 dB/oktáv meredekség-
gel emelkednie kell, egészen a
3,4 kHz-es frekvenciáig, és eza-
latt a jel amplitúdójának a több-
szörösére kell növekednie. Ezt
meredek letörés követi, amely a
7 kHz-es frekvencián mintegy
20...23 dB értékű kell legyen.
Ha a felhasznált alkatrészeink
10%-os értéktűrésűek, úgy a
frekvenciameneten nem kell
majd állítani. 

A következő lépés a IC5 kés-
leltető vonal egyenáramú mű-
ködésének beállítása. Az IC ki-
meneteit ki kell balanszírozni.
A készülékünk bemenetére ad-
junk 500 Hz-es jelet, kössük az
oszcilloszkóp mérőfejét az R36
trimmerpotenciométer csúsz-
kájához vagy az IC3.1 3. lábá-
hoz, és folyamatosan növeljük a
késleltető vonal bemeneti fe-
szültségét. Ez történhet a hang-
generátor kimeneti jelszintjé-
nek állításával, vagy az R7 po-
tenciométerrel. Egy adott jel-
szint elérésekor a LED1 elkezd
fényesen világítani. A késleltető
vonal kimeneti jele szintjének
szimmetrikus határolását R18-
cal tudjuk beállítani, a jelalakot
az oszcilloszkóp ernyőjén fi-
gyelve. Ezt követően csökkent-
sük a bemenőjel szintjét annyi-
ra, hogy megszűnjön az alsó és
felső félhullám határolása. Az
R19 trimmerpotenciométerrel
balanszírozzuk ki a késleltető
lánc kimeneti jelét: a hasznos
jel két oldala között minimális
legyen a különbség. R19 trim-
mer-potenciométer segítségé-
vel állítsuk be az IC1.2 kompa-
rátor küszöbértékét, ahol is
LED1 elkezd gyengén világíta-
ni. (A bemeneti jel további
emelésekor ez a LED sokkal fé-
nyesebben kell világítson.)

Befejezésül ellenőrizzük az
IC4.1-gyel felépített aluláteresz-
tő szűrőt. Ennek kimenetén – az
R23, R28 és C16 találkozási
pontjában, vagy pedig közvetle-
nül az IC 3. lábán – még a leg-
hosszabb késleltetés beállítása-
kor sem jelenhet meg az óraim-
pulzus jele. A késleltető csator-
na frekvenciaátvitele egészen
3,2 kHz-ig egyenletes kell le-
gyen, majd ezt követően mere-
deken kell esnie, min. 45
dB/oktáv mértékben. A késlel-
tető csatorna átviteli karakterisz-
tikájának ellenőrzését úgy kell
elvégezni, hogy az IC4.2 keverő-
fokozat bemenetéről leválaszt-
juk a „tiszta”, közvetlen jelet (a
C8 kondenzátort vagy az R24 el-
lenállást követő pontban). Az
R23, R28 és C16 alkatrésze k ta-
lálkozási pontjában a jelszint-
nek kb. 1 V-nak kell lennie, míg

az IC4.2 3. lábán az amplitúdó-
nak nagyjából meg kell egyeznie
a bemeneti jelével. Természete-
sen ezen műveletsor folyamán a
késleltetési effektusnak bekap-
csolva kell lennie, azaz LED2-
nek világítania kell. 

Használat

Mindenek előtt vizsgáljuk meg
a pedálhoz kapcsolandó hang-
szer kimenő jelszintjét, és ehhez
állítsuk be az R7 „Level” poten-
ciométert. Ekkor a LED1 csúcs-
indikátor csak erős pengetéskor
kell hogy fényesen felvillanjon,
így lesz az IC5 bemenetére ke-
rülő jel szintje optimális. Ha a
továbbiakban ugyanezt a gitárt
fogjuk használni, úgy R7-hez
többet nem kell nyúlni.

Az R6 „Delay” állása szabja
meg az ismétlések közötti időt.
A kapcsolási rajz szerinti érté-
kek alkalmazásakor, a potencio-
métert 8…10 órai állásba for-
gatva, a készülék által kiadott
hang a rugós késleltető hangjá-
ra hasonlít. 11..13 óra közötti
állásban a szalagos visszhangosí-
tóra hasonlít, míg 14..17 óra kö-
zötti állásban a késleltetett jel
teljes értékű visszhangként
hangzik. 

Az R43 „Repeat” potenciomé-
terrel a visszhangok számát le-
het beállítani. Bal szélső állás-
ban (kb. 7 óra) csak egyszer is-
métel, míg 16...17 órai állásban
enyhe gerjedés kezdődik – ami
jellemző minden visszhangosító
berendezésre. Azt a pontot,
ahol elkezdődik a gerjedés, a
késleltető csatorna visszacsato-
lásában található R24 ellenállás
értékének válogatásával lehet
beállítani. 

Az R20 „Volume” állítja be a
kimeneti keverő fokozatba ke-
rülő késleltetett csatorna jel-
szintjét. Ennek értékét a gitáron
játszó személy kívánsága, ízlése
határozza meg.

A „Level”, „Delay”, „Repeat”
és „Volume” szabályzók állása
nincsen semmilyen hatással sem
a közvetlen, késleltetés nélküli
gitárjelre.

(Ragyio, 2017/5.)
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