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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα πτυχιακή αφορά την μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού 

φίλτρου παραμόρφωσης ήχoυ τύπου Wah για ηλεκτρική κιθάρα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη φυσική του ήχου και στα 

χαρακτηριστικά του. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο μουσικό όργανο της κιθάρας και της 

ηλεκτρικής κιθάρας καθώς και μια σύντομη ιστορική αναδρομή. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα πετάλια παραμόρφωσης ήχου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται και αναλύονται πιο συγκεκριμένα τα 

φίλτρα παραμόρφωσης Wah που είναι και το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται και παρουσιάζονται η μεθοδολογία για την 

πραγματοποίηση του κυκλώματος  με το πρόγραμμα της National Instruments, 

Multisim – Ultiboard, την κατασκευή του τυπωμένου κυκλώματος, την τοποθέτηση 

των εξαρτημάτων, καλωδίωση και τοποθέτηση στο κουτί της συσκευής. 

Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται η πειραματική διαδικασία μετρήσεων στο 

πραγματικό κύκλωμα που κατασκευάσαμε. 

Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα της πτυχιακής εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This thesis deals with the theoretical approach, study, design and manufacture – 

construction of an effect unit – type WAH for electric guitar. 

 

In the first chapter, reference is made to physics of sound and its characteristics. 

 

In the second chapter, reference is made to the musical instrument of the guitar and 

electric guitar as well as a brief historical retrospective. 

 

In the third chapter there is an introduction to the sound effect pedals. 

 

The fourth chapter describes and analyzes more specifically the Wah effect filters, 

which is the subject of this thesis. 

 

In the fifth chapter we analyze and present the methodology for the realization of the 

circuit with the National Instruments, Multisim - Ultiboard program, the creation of the 

printed circuit, the fitting of the components, the wiring and the installation in the box 

of the device. 

 

The sixth chapter analyzes the experimental testing process in the actual circuit that was 

constructed. 

 

Finally, in the seventh chapter there are conclusions of the whole design and 

construction.  
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