
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

É
P

Í
T
É

S

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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