
Többen összetévesztik az echó-
val (egyszerű visszhanggal),
azonban ezek különböző akusz-
tikus jelenségek. Az echót úgy le-
hetne megfogalmazni, hogy az
az adott hang pontos megismét-
lése egy legalább 0,05 s-os (a gya-
korlati életben ennél jóval na-
gyobb) késleltetéssel. A multi-
visszhang ennél jóval összetet-
tebb akusztikai képet jelent: a
visszavert hanghullámok össze-
mosódnak és a fül számára meg-
különböztethetetlenné válnak. 

A következőkben bemutatan-
dó berendezés abban különbö-
zik a Ragyio 2013/11. számában
publikált, Gitáreffektek cím alatt
közölt konstrukciótól, hogy eb-
ben három, különböző késlelte-

tési idejű csatornát is kialakítunk
a HT8970 típusú echo-procesz-
szorra alapozva. Ezáltal jobban
sikerül imitálni a reverberáció je-
lenségét. Az egycsatornás elekt-
ronikai reverberátor hangzása
nem kielégítő, hiszen a valamely
hangimpulzusra adott válaszai
azonos időintervallummal követ-
keznek be (és ezáltal echó effek-
tust képeznek), ami valóságos
körülmények között nem történ-
het meg. Ha az egyes echó jelek
közötti időintervallum megha-
ladja az 50 ms-ot, úgy azt a hall-
gató inkább csak hibának érzéke-
li (ún. flutter effektus). Az itt le-
írt készülék a kiinduló hangjel-
hez még további három, külön-
böző késleltetésű hangjelet ad

hozzá. Ezáltal a valós reverberáci-
ót jobban megközelítő hangké-
pet kapunk. Lehetőségünk van
az egyes csatornák késleltetési
idejét állítani. Annak érdekében,
hogy minél több hangeffektust
tudjunk megvalósítani, lehető-
ség van a hangszínt befolyásolni
(„Spektrum”), illetve imitálni a
hang öblösségét, levegősségét
(az eredeti cikk terminológiája
szerint a „Térfogat”-ot). 

Mindhárom késleltető csator-
na azonos kapcsolás alapján lett
kialakítva (1. ábra), az IC adat-
lapján szereplő ajánlás szerint. A
t késleltetési időnek az IC 6. lába
és a földvezeték közé kötött R1
és R2 ellenállások együttes ellen-
állásától való függése a 2. ábráról
olvasható le. Nem javasolt ezt az
értéket kisebbnek venni, mint
2,2 kohm, illetve többnek, mint
50 kohm, máskülönben az IC
működése leállhat. 

A multivisszhangosító teljes
kapcsolási rajza a 3. ábrán látható.
Ez tartalmaz egy előerősítőt és há-
rom, azonos felépítésű késleltető
csatornát (TK1-TK3). Ahhoz,
hogy egy nagy helyiség akusztikus
körülményeit jól tudjuk imitálni,
arra van szükség, hogy a három
csatornában más és más legyen az
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Háromprocesszoros visszhangosító
Az eredeti forrásban reverberációnak nevezik azt a különleges hangeffektust, amit az alább bemutatott
áramkör előállít. Egy zárt helyiségben valamely hangforrás működésének befejezte után többszöri vissza-
verődés következtében, az elnyelődés miatt csökkenő amplitúdóval jelentkező hanghatásról van szó. Elfo-
gadott magyar szakkifejezést nem találtunk rá, így többszörös visszhangnak, esetleg multivisszhangnak ti-
tulálhatnánk. Ezt a jelenséget általában azzal az időintervalummal szokták jellemezni, melyben egy adott
frekvenciájú vagy frekvenciasávú hang intenzitása a kiinduló hangerőhöz képest 60 dB-lel csökken.

1. ábra
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2. ábra
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echó-jelek késleltetése; ez a késlel-
tetőáramkörök R1 jelű trimmeré-
vel állítható be. 

Az előerősítőt az IC2, NE4558
típ. műveleti erősítő egyik felé-
ből valósították meg (ha sztereó
reverberátort kívánunk készíte-
ni, akkor a tokban található má-
sik műveleti erősítőt is fel tudjuk
használni). Ennek az R8, R9 visz-
szacsatoló hálózat által meghatá-
rozott feszültségerősítése mint -
egy 70-szeres, ami elegendő ah-
hoz, hogy az M mikrofon jelével
meg tudják hajtani a késleltető
hálózatot.  A mikrofon jele az R1
potenciométeren és a C2, R3,
R4, C5, R7 hálózaton át kerül az
IC2a műveleti erősítő neminver-
táló bemenetére. Ennek kime-
netéről az R10, C10 soros tagon
keresztül jut a TK1-TK3 késlelte-
tők közösített B bemenetére. Ha
mikrofon helyett más hangfor-
rást használunk, úgy ajánlott le-
csökkenteni az R9 értékét, csök-
kentve ezzel az IC2a fokozat erő-
sítését. 

Egy adott helyiségben a 3000
Hz-nél magasabb frekvenciájú
hangok természetes reverberáci-
ójának időtartama relatíve ki-
csiny, mivel a magasabb hangok
a levegőben jobban csillapod-
nak. Éppen ezért a magasabb
hangfrekvenciák mesterséges re-
verberációja nem kellemes az
emberi fül számára. Ugyanakkor
az alacsony frekvenciákon a hosz-

szabb késleltetés a beszédértés
romlásához, a hangok nehezebb
megkülönböztetéséhez vezet. A
frekvenciajellemzők megváltoz-
tatása az R16 „Spektrum” hang-
színszabályzó potenciométerrel
lehetséges. Így lehetővé válik,
hogy különböző hangelnyelő tu-
lajdonságú helyiségeket imitál-
junk. Az R17 „Térfogat” potenci-
ométerrel a hang levegősebbé
válik, kvázi mintha nagyobb tér-
fogatú helyiségről lenne szó. 

A TK1 és a TK2 F kimeneteiről
az összegzett késleltetett jel az
R13 és az R17-en keresztül kerül
készülékünk Ki1 kimenetére és
az R14, reverberációt szabályozó
potenciométerre. Ennek csúsz-
kájáról az R15 ellenálláson át a
jel az összes késleltető csatorna D
bemenetére kerül. Ezáltal meg-
valósul a reverberációhoz szüksé-
ges jel-recirkuláció. A TK3 F ki-
menetén (Ki2)  megjelenő késlel-
tetett jelet további speciális hang-
effektusokra lehet felhasználni.

A készülék összes alkatrésze –
a potenciométerek kivételével –
egy egyoldalas, 1,5 mm vastag 38
× 115 mm-es üvegszálas panelon
elhelyezhető (4. ábra), az 5. ábra
beültetési rajza alapján. A nyák-
lap kerülete mentén lévő szabad
furatok felhasználhatók a földve-
zeték beforrasztására, például a
potenciométerekhez vezető ár-
nyékolt kábelek harisnyáját stb.
lehet forrasztani. 

Az TK1-TK3 blokkok alkatrésze-
inek pozíciószámozása a panelon
azonos az 1. ábrán láthatóéval,
csak aposztrofjelölést kapnak,
amely az adott blokkra utal. Így
például az R8’ ellenállás az első
blokkhoz, a C1’’ kondenzátor a
másodikhoz tartozik. Az aposztro-
fok hiánya arra utal, hogy az adott
alkatrész nem tartozik egyik blokk-
hoz sem – ld. például a közös táp-
feszültség-stabilizátor IC1 jelzését. 

Ez a TO-220 tokozású, szten-
derd áteresztő stabilizátor viszony-
lag nagy teljesítményű. Ha sztereó
reverberátort készítünk, akkor
egyetlen ilyen is alkalmas mind-
két készülék +5 V-os energiaellátá-
sára. Ha monó készüléket épí-
tünk, akkor 100 mA áramfelvéte-
lig elegendő 78L05-öt használni.
Utóbbihoz vegyük figyelembe az
eltérő lábkiosztást: bemenet a 3.
láb, kimenet az 1. láb!

Az ellenállások tetszőleges,
min. 0,25 W-os fémréteg típusú-
ak, a nem elektrolit kondenzáto-
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3. ábra

4. ábra
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rok fólia vagy kerámia anyagúak.
A lényeges az, hogy a méretük
megfelelő legyen. 

Érdemes figyelmet fordítani
arra, hogy egyes elemek (mint az
R4’, C10’ és a R4’’’, C10’’’ és a
R7’’’, C11’’’ a panelon nem ab-
ban a sorrendben következnek,
mint az az 1. ábrán látható. Ez
nincs hatással a működésre,
mindazonáltal megkönnyítette a
huzalozás tervezését. 

A 3. és a 4. ábrán az egyes
blokkok összekötésének csak
egyik lehetséges variánsa látha-
tó. Mivel a blokkok összes be- és
kimenete ki van vezetve az egyes
forrpontokra, és az összekötésük
külső huzalozással történik,

könnyen kialakíthatók másféle
összekötési variánsok is az igé-
nyelt effektusok függvényében.
Használhatunk többállású át-
kapcsolót is, amely a különböző
sorrendeket képes kezelni. 

A jó alkatrészekből helyesen
megszerelt reverberátor a tápfe-
szültség ráadása után azonnal
működőképes. Ha mégsem, úgy
ellenőrizzük, nincs-e szakadás a
vezetősávokban, vagy rövidzárlat
azok között. 

A huzalátkötések beforrasztá-
sa előtt ajánlatos egyenként el-
lenőrizni a blokkok működését.
Az F kimeneteken a késleltetett
jeleknek egyforma nagyságúak-
nak kell lenniük. A HT8970 IC

1. lábán a tápfeszültségnek 5 V-
nak kell lennie, a 2. lábon a refe-
rencia feszültség értéke 2,5 V. A
6. lábon a feszültség az R1 poten-
ciométer helyzetétől függ (ld. 1.
ábra), elérheti a 2,5 V-ot. A 7. ki-
meneten 0,54 V van, és egy kicsivel
nagyobb (0,59 V) a 8. lábon.

Az F kimenetre 0,5 V amplitú-
dójú, 500 Hz-es szinuszjelet ad-
va, az adott processzor 9…15. lá-
bain ugyanezen jelnek kell meg-
jelennie. A 7. és a 8. lábon mér-
hető fűrészfeszültség amplitúdó-
ja 0,25 V körüli. 

F. Gataullinek a Ragyio 2012/9-
ben megjelent cikkét fordította:

Sipos Mihály
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5. ábra
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