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306

Chorus gitarowy

Istota brzmienia zjawiska chorus polega na 
zmieszaniu ze sob¹ dŸwiêku podstawowego i 
obni¿onego lub podwy¿szonego w stosunku do 
orygina³u. Uzyskane w ten sposób brzmienie 
stwarza wra¿enie jednoczesnego trwania kilku 
dŸwiêków o tej samej wysokoœci. Dziêki 
sztucznemu wytworzeniu pozornego, drugiego 
instrumentu, przystawka chorus potrafi 
naœladowaæ brzmienie unisono. Umo¿liwia to 
znacz¹ce wzbogacenie podstawowego 
instrumentu. W zestawie zastosowano scalon¹ 
liniê opóŸniaj¹c¹. Uk³ad zosta³ opracowany tak , 
by by³o mo¿liwe stopniowe jego uruchamianie. 
Dziêki temu kit mo¿e zostaæ zmontowany nawet 
przez mniej wprawne osoby. 

Rekomendacje: Urz¹dzenie szczególnie polecane 
muzykom graj¹cym na gitarach, mi³oœnikom 
ciekawych brzmieñ

W³aœciwoœci
•  pó³przewodnikowa linia opóŸniaj¹ca 

•  p³ynna regulacja RATE i DEPTH 

•  prze³¹cznik ON/OFF 

•  sygnalizacja pracy: dioda LED 

•  samoczynne za³¹czenie zasilania po pod³¹czeniu gitary 

•  zasilanie: 9 V DC
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Opis uk³adu
Schemat elektryczny uk³adu znajduje siê na rys.1. Za gniazdem wejœciowym (bêd¹cym jednoczeœnie 
wy³¹cznikiem zasilania) znajduje siê wtórnik emiterowy dopasowuj¹cy impedancjê wejœciow¹ chorusa do 
impedancji wyjœciowej gitary. W³aœciwe napiêcie polaryzuj¹ce bazê zapewnia uk³ad tzw. "sztucznego zera" 
zbudowany z elementów R27, R28, PR1, C18. Dostarcza on napiêcia równego w przybli¿eniu po³owie napiêcia 
zasilania, a którego dok³adn¹ wartoœæ ustawimy w trakcie uruchamiania. Uk³ad MN3007 przy wszystkich 
swoich zaletach nie jest pozbawiony pewnej wady jak¹ jest znaczny poziom szumów na wyjœciu spowodowany 
kwantyzacj¹ sygna³u wejœciowego. Jednym ze sposobów zmniejszenia jego poziomu s¹ zastosowane w tym 
uk³adzie obwody pre - i deemfazy sygna³u. Ich dzia³anie polega na zwiêkszeniu poziomu wy¿szych 
czêstotliwoœci w sygnale przed uk³adem opóŸniaj¹cym, przy jednoczesnym obni¿eniu ich poziomu po 
opóŸnieniu sygna³u. Efektem tego zabiegu jest zmniejszenie szumów przy zachowaniu niezmiennej barwy 
dŸwiêku gitary. Z uk³adu preemfazy sygna³ kierowany jest do filtru dolnoprzepustowego trzeciego rzêdu 
(18dB/okt.) o czêstotliwoœci granicznej 7kHz. W³aœnie ta wartoœæ wyznacza górn¹ czêstotliwoœæ przenoszenia 
chorusa. Rezystor R13 realizuje dopasowanie impedancji wyjœciowej filtra do wejœcia linii opóŸniaj¹cej. 
Zbudowany na podwójnym uk³adzie operacyjnym US4 - generator przebiegów wolnozmiennych, jest prostym 
generatorem przebiegu trójk¹tnego, koniecznym do przestrajania uk³adu MN3101 - taktuj¹cego pracê linii 
opóŸniaj¹cej. Potencjometr P2 decyduje o g³êbokoœci odstrajania przebiegu taktuj¹cego, którego czêstotliwoœæ 
waha siê w przedziale 70 - 100kHz. P1 odpowiedzialny jest za regulacjê szybkoœci z jak¹ nastêpuje odstrojenie. 
Na wyjœciu US1 otrzymujemy sygna³ o czêstotliwoœci na przemian - raz ni¿szej, a raz wy¿szej od sygna³u 
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Rys. 1 Schemat elektryczny 
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dostarczonego na wejœcie linii opóŸniaj¹cej. Sygna³ ten poddawany jest filtracji w filtrze dolnoprzepustowym z 
tranzystorem T3, w celu wyeliminowania pozosta³oœci przebiegu taktuj¹cego. Tranzystor FET - T4 pe³ni funkcjê 
wy³¹cznika efektu. Niska impedancja wejœciowa US3B powoduje, i¿ w³¹czenie szeregowo z sygna³em rezystora 
o rezystancji rzêdu megaomów - jakim jest w stanie nieprzewodzenia T4 - jest dla sygna³u przerw¹ w obwodzie. 
W³aœciw¹ polaryzacjê T4 zapewnia R20 do³¹czony do " sztucznego zera " - przez co bramka za³¹czana mas¹, ma 
polaryzacjê ujemn¹ wzglêdem Ÿród³a. US3B pe³ni podwójn¹ rolê, jako sumator i obwód deemfazy. Uk³ad i 
dobór elementów w obwodzie ujemnego sprzê¿enia zwrotnego powoduj¹, i¿ wraz ze wzrostem czêstotliwoœci 
wejœciowej maleje wzmocnienie wzmacniacza. Jednoczeœnie na wejœciu odwracaj¹cym sumuj¹ siê przebiegi: 
odpowiadaj¹cy czêstotliwoœciowo orygina³owi, podawany przez rezystor R21 oraz obrobiony w linii 
opóŸniaj¹cej, za³¹czany FET - em. Bramk¹ T4 steruje przerzutnik monostabilny, zbudowany na tranzystorach T7 
i T8.

Rozmieszczenie elementów na p³ytce przedstawia rys.2. Na rys.3 znajduje siê szczegó³owy schemat monta¿owy 
uk³adu. Monta¿ nale¿y rozpocz¹æ od wlutowania elementów obwodów: wejœciowego, preemfazy i "sztucznego 
zera". W wiêkszoœci przypadkach regulacji uk³adu z powodzeniem mo¿na wykonaæ metod¹ “na s³uch”. Dla bardziej 
doœwiadczonych u¿ytkowników nieocenion¹ pomoc¹ podczas uruchamiana bêdzie generator wraz z oscyloskopem.  
Przy pomocy generatora sygna³ów akustycznych i oscyloskopu sprawdzamy poprawnoœæ pracy wiêkszoœæ  cz³onów 
uk³adu. Potencjometr monta¿owy PR1 ustawiamy w œrodkowe po³o¿enie. Na koñcówce 7 uk³adu US3A 
powinniœmy otrzymaæ niezniekszta³cony sygna³ o amplitudzie wzrastaj¹cej wraz ze wzrostem czêstotliwoœci. Je¿eli 
zaobserwowaliœmy nierównomierne obcinanie wierzcho³ków sygna³u przy du¿ym jego poziomie nale¿y 
skorygowaæ to potencjometrem PR1. W nastêpnej kolejnoœci montujemy i uruchamiamy obwody filtrów 
dolnoprzepustowych, które powinny mieæ liniow¹ charakterystykê przenoszenia do 7kHz i wykazywaæ jej opadanie 
powy¿ej tej czêstotliwoœci. Deemfaza wykazuje spadek wzmocnienia ju¿ od ok. 1kHz. Wraz tranzystorem T4 
lutujemy elementy D3, C28 i R49. Po do³¹czeniu wolnej koñcówki R49 do plusa zasilania, FET powinien wykazaæ 
miêdzy Ÿród³em a drenem rezystancjê rzêdu setek omów. Do³¹czenie tej samej koñcówki do masy spowoduje wzrost 
rezystancji Ÿród³o - dren do kilku megaomów. Kondensator C28 zapobiega stukom towarzysz¹cym zmianie wartoœci 
napiêcia na bramce. Kolejnym etapem monta¿u p³ytki jest wlutowanie elementów przerzutnika i uk³adu steruj¹cego 
diod¹ LED. Uruchomienie tego fragmentu chorusa nie powinno sprawiæ ¿adnych k³opotów.
Mo¿e zdarzyæ siê, i¿ generator przebiegu trójk¹tnego ma k³opoty ze wzbudzeniem. Warto w takim wypadku 
zmniejszyæ wartoœæ rezystora R29. Spowoduje to wzrost czêstotliwoœci pracy generatora lecz mo¿na ten fakt 
zrekompensowaæ zwiêkszeniem wartoœci kondensatora C19. Na samym koñcu zostaje nam najprzyjemniejsza 
czynnoœæ czyli próby chorusa z gitar¹ i wzmacniaczem. Na tym etapie uruchamiania warto pamiêtaæ o fakcie, i¿ 
chorus ma spory - jak na efekt gitarowy - pobór pr¹du (ok. 12 mA). Warto zatem przy konstruowaniu obudowy, 
zaplanowaæ miejsce na gniazdo przy³¹czeniowe zasilacza sieciowego. 

Monta¿ i uruchomienie

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 5/96

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

Wykaz elementów

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55

Rezystory : C8,C13,C24,C25: ............................................470pF

R1,R42:.....................................................................1kΩ C9,C17: .......................................................1µF/16V

R2: ........................................................................470kΩ C18,C20: ...................................................47µF/16V
C19:..................................................................100nR3,R5,R7,R9...R12,R16...R19,R23,R31,R33,R34:..10kΩ
C21,C23: ............................................................10nR4,R6,R21,R22,R24,R30:.......................................47kΩ                                       
C22:....................................................................47pR8,R26,R45,R46:..................................................100kΩ
C26, C27: .........................................................220pR13,R27,R28,R36,R37: .........................................4,7kΩ
C29:....................100µF/16V (lutowany do z³¹cza baterii)R14,R43,R44,R47,R48: ..........................................56kΩ

R15: ......................................................................330kΩ
Pó³przewodniki :R20,R32,R41,R49,R50:...........................................1MΩ
T1...T3: ........................................................BC413BR25:........................................................................470Ω
T4:................................................................BF245AR29,R39:.................................................................33kΩ
T5...T9: ..........................................................BC547

R35: ......................................................................220kΩ
US1:............................................................MN3007

R38: ......................................................................150kΩ
US2:............................................................MN3101

R40,R51:................................................................2,7kΩ
US3:............................................................MC1458

Kondensatory :                                                
US4: ...............................................................TL062

C1,C28: ....................................................................47nF
D1...D5:........................................................1N4148

C2: .........................................................................470nF
D6:.................................................................DZ5V1

C3,C15: ...................................................................6,8nF
Dioda LED (dowolna)

C4,C16: ..................................................................100pF
Inne :

C5,C10,C14:.............................................................33nF
PR1 .......................potencjometr miniaturowy 10kΩ

C6,C11: ...................................................................3,3nF
P1,P2.....................................potencjometr 100kΩB

C7,C12: ...................................................................8,2nF
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