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Screaming Bird − przystawka do gitary elektrycznej
Projekty dla

gitarzystÛw publikujemy
stosunkowo rzadko, st¹d

nasza duøa dba³oúÊ
o†dobÛr tematÛw.

Prezentowany projekcik
jest ³atwy w†wykonaniu
wzmacniaczem do gitary

elektrycznej z†nieco
zmodyfikowan¹
charakterystyk¹

czÍstotliwoúciow¹.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 430kΩ
R2: 10kΩ
R3: 100kΩ
R4: 43kΩ
R5: 390Ω
Kondensatory
C1, C2: 2,2nF
Półprzewdoniki
T1: BC413C
Różne
Gn1, Gn2: chinch do druku
lub duży Jack stereo
(montowany na obudowie)

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1379.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien03.htm.

Pierwowzorem prezento-
wanego urz¹dzenia jest
sprawdzone przeze mnie op-
racowanie Electro Harmonix,
dostÍpne na rynku pod na-
zw¹ EH Screaming Bird. Jej
dzia³anie polega na wyostrze-
niu brzmienia wyøszych sk³a-
dowych sygna³u pobieranego
z†przetwornika gitary, co na-
daje jej brzmieniu nieco
ìptasiegoî polotu.

Schemat elektryczny przy-
stawki pokazano na rys. 1. Jest
to - jak na wspÛ³czesne stan-
dardy - uk³ad zaskakuj¹co
prosty, ale - jak wykaza³y prÛ-
by - skuteczny w†dzia³aniu.
Jest on przystosowany do za-

Rys. 1 Rys. 2

silania z†typowej w†zastoso-
waniach ìgitarowychî baterii
9†V. Na p³ytce drukowanej (jej
schemat montaøowy pokaza-
no na rys. 2) przewidziano
miejsca na typowe gniazda
chinch, stosowane w†sprzÍcie
audio. Nie jest to typowe - jak
na aplikacje ìgitaroweî - z³¹-
cze, w†zwi¹zku z†czym moø-
na je zast¹piÊ klasycznymi du-
øymi Jackami, dziÍki czemu
nie bÍdzie konieczne stosowa-
nie dodatkowego w³¹cznika
zasilania przystawki.

Z†montaøem poradz¹ so-
bie bez trudu najmniej do-
úwiadczeni konstruktorzy,
nie powinien on sprawiÊ

trudnoúci takøe tym gitarzys-
tom, ktÛrzy nie zajmuj¹ siÍ
elektronik¹ zbyt powaønie.
Jarek Jaskulski

Gitarowy DiFuzz
Pierwowzorem

prezentowanego efektu
gitarowego jest

konstrukcja Jacka
Ormana. Sprawdzony
ìw bojuî fuzz przyda

siÍ z†pewnoúci¹
pocz¹tkuj¹cym

gitarzystom, ktÛrzy
z†oczywistych przyczyn
lubi¹ efekty tego typu.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1MΩ
R2, R7: 100kΩ
R3: 470kΩ
R4: 6,8kΩ
R5: 1kΩ...100kΩ (dobrać
w zależności od
oczekiwanego efektu
dźwiękowego)
R6: 1kΩ
Kondensatory
C1, C4, C5: 100nF
C2: 10nF
C3: 10µF/16V
Półprzewodniki
T1: BC413C
T2, T3: 2N3906
Różne
Gn1, Gn2: chinch do druku
lub duży Jack stereo
(montowany na obudowie)

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1380.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien03.htm.

Schemat elektryczny
przystawki pokazano na rys.
1. Sk³ada siÍ ona z†jednostop-
niowego wzmacniacza z†tran-
zystorem T1, z†wyjúcia ktÛre-
go jest sterowany wzmac-
niacz rÛønicowy T2, T3. Na
bazÍ tranzystora T2 jest po-
dawany sygna³ bezpoúrednio
z†kolektora T1, natomiast na
bazÍ T3 sygna³ nieco przesu-
niÍty w†fazie. Powoduje to
miÍkkie podcinanie ìkrawÍ-
dziî sygna³u wyjúciowego,
dziÍki czemu brzmienie pre-
zentowanego fuzza jest znacz-
nie lepsze niø w†przypadku
klasycznych ìobcinaczyî.
Urz¹dzenie powinno byÊ za-

silane z†baterii 9†V. Jako
gniazda Gn1 i†Gn2 moøna za-
stosowaÊ typowe w†takich za-
stosowaniach duøe Jacki ste-
reofoniczne. Ze wzglÍdu na
wygodÍ montaøu i†bezpie-
czeÒstwo eksploatacji ich
montaø zalecamy bezpoúred-
nio na obudowie urz¹dzenia,
a†nie na p³ytce drukowanej.

Na rys. 2 pokazano sche-
mat montaøowy p³ytki dru-
kowanej. Jest to druk jedno-
stronny, o†niezbyt duøej gÍs-
toúci upakowania. DziÍki bar-
dzo ma³ej liczbie zastosowa-
nych elementÛw, montaø
przystawki jest prosty, a†jego
uruchomienie sprowadza siÍ

Rys. 1 Rys. 2

zazwyczaj wy³¹cznie do pod-
³¹czenia: zasilania, gitary
i†wzmacniacza.
Jarek Jaskulski


