Visszalépés a Muszty-Dobay Főoldalra

FIZIKAI MODELLEZÉSŰ GITÁROK

A „fizikai modellezés” kifejezés ismerős lehet bármelyik gitárosnak. Igaz, inkább az elektromos gitárok
világából, és ott is az erősítők, illetve a multieffektek témakörénél, amelyekben a digitális technika
segítségével különböző erősítőmodellek és/vagy effektek hangzását szimulálják egyetlen termékben.

Ennek köszönhetően az erősítők, valamint a multieffektek területén úgyszólván már megszokhattuk a fizikai
modellezést. Annyira hétköznapivá, s nem utolsósorban minőségivé vált, hogy teljesen el lehet fogadni a
hangját, mivel sok ember nem is tudna különbséget tenni, hogy éppen mi szól az adott felvételen vagy
fellépésen. Ehhez az is hozzájárul, hogy manapság már megfizethető árú, kis teljesítményű modellező
erősítők és multieffektek is kaphatóak, amelyek segítségével egy amatőr, szabadidős, kedvtelési gitáros akár
otthon, vagy a barátaival együtt zenélve is kiélvezheti a modern technika nyújtotta lehetőségeket.

Magukat a hangszereket, a gitárokat se kerülhette el a legújabb technológia, s ez esetben érdekes frigyről
van szó. Az akusztikus hang, a hangszedő(k) által felvett hang, illetve a számítástechnika segítségével
módosított hang frigyéről. Legyünk őszinték: az elektronika ilyen fokú alkalmazása is csupán egy
lehetséges, okos kompromisszum, ahol minden eléggé jó ahhoz, hogy együtt, egy „csomagban” valóban
professzionális megoldást nyújtson a gitárosnak, de hát valamit valamiért. Roppant érdekes, mennyi
munkát-energiát fektetnek abba, hogy egy valami meggyőzően úgy szóljon, mint egy teljesen másik valami.
Az elektroakusztikus, vagy az elektromos, de akár még a hibrid gitárokhoz képest is egy kicsit más útvonalat
választott a gitárok hangzásának bővítését megcélzó témakörben a Yamaha, a Line 6, a Roland, illetve a
Gibson. Ők mind különböző gitárok, hangszerek, hangszedők hangját, hangzását képzik valamilyen
módon, mégis alapvetően négy különböző gitártípusról lesz szó. Az egyetlen közös bennük, hogy mindben
aktív előerősítő, s egy rakás kis helyigényű, de nagy tudású elektronika van.
A Yamaha elektroakusztikus gitárokhoz készít olyan modellező elektronikát, amely stúdióhangzást biztosít.
Mindezt teljesen különböző árfekvésekben teszi elérhetővé.
A Line 6 a modellezés terén szerzett előnyét, tudását felhasználva olyan gitárokat készít, amelyek képesek
akár egy teljesen másik fajta húros hangszer hangján (is) megszólalni.
A Roland semmit se bízott a véletlenre, s a saját tudását hozzátette Fender világszerte ismert Stratocasteréhez, amelynek a végeredménye egy fizikai modellezésű elektromos gitár lett.
A Gibson pedig tiszta analógként hirdeti az amúgy hibridként se megvetendő elektromos gitárját, amely
mégis(?) egy rakás különböző hangzásra képes.
Lássuk a részleteket!

Figyelem!
Az alábbi leírás nem reklám céllal, hanem figyelemfelkeltés, tájékoztatás céljából készült! Sem a
gyártóktól, sem a márkák képviselőitől nem kaptunk-kapunk semmiféle jutalékot. Arról pedig igazán nem
tehetünk, hogy ezeknek a műszaki megoldásoknak a gitárokban való alkalmazása javarészt négy nagy
gyártóhoz köthető, s (egyelőre) még nem terjedt el jobban. Ugyanakkor olyan újszerű és nagyszerű
technológiák használati lehetőségéről van szó, mely mellett egyrészt nem lehet „csak úgy” elmenni,
másrészt amelyek megérdemlik, hogy ne suvasszuk be ezeket más kategóriákba, vagy azok alá, hanem
önállóan essék szó róluk.

Hatalmas tapasztalatát, technikai és tudásbéli hátterét kihasználva a Yamaha cég az elektroakusztikus gitár
akusztikus gitárhangzását megtartva kifejlesztette az S.R.T. System-et, azaz a Studio Response Technology
System-et (szabad magyar fordításban: Stúdióhatású Jelátviteli Technológia Rendszerét):

Ez a saját rendszeréhez kifejlesztett hangszedőn, és az úgyszólván alap funkciókon kívül egy rakás plusz
funkcióval rendelkezik:
három csúcsminőségű mikrofon hangzása, vagy felvételi minősége között lehet választani, melynél nem
a piezo hangszedő szól közvetlenül, hanem a benne lévő elektronika egy stúdióban bemikrofonozott
gitár hangját szimulálja három különböző mikrofon lehetőségével: Neumann U67, Neumann KM56,
vagy Royer R-122;
egy, a mikrofon távolságát szimuláló Focus/Wide kapcsoló, melytől olyan érzése lesz a gitárosnak,
hogy a gitárja előtt van egy jó mikrofon, jó mikrofon előerősítővel – a közelebbi mikrofon 20-30 cm-re,
a távolabbi pedig néhány méterre van a gitártól;
egy rezonancia potméter, amellyel a mikrofonok hangzásánál szabályozható, hogy a gitár testének
rezonanciája, rezgése mennyire, mekkora mértékben hallatszódjon;
egy hangszedő szabályzó potméter, amellyel a piezo és a mikrofonos hangzás közötti arányt lehet
szabályozni.
Ilyen fizikai modellezésű S.R.T. System elektronikával felszerelt Yamaha hangszerek az A-sorozatú
gitárjaik, továbbá az APX/CPX 1000, az APX/CPX 1200, illetve az LJX-16CP és LJX-26CP gitárok.
Ezek mindegyike alapvetően elektroakusztikus gitár, amelyek első látásra „normál” gitárok, azonban az
elektronika a különlegesség bennük.

Íme, a Yamaha APX 1200, amelyről egy remek leírást olvashattok itt. (2010. október)

Ez egy kiváló angol nyelvű bemutató videó az S.R.T. System-mel felszerelt Yamaha elektroakusztikus
gitárokról.
Tekintettel arra, hogy ezek tisztán akusztikusan is megszólaltatható hangszerek, ebben a kombinációban az
akusztikus gitár megmarad teljes hangi pompájában akusztikus gitárnak, azonban amikor kihangosítani
és/vagy erősíteni kell, akkor ez a technológia a bemikrofonozott akusztikus gitár, az elektroakusztikus gitár
(vagy akár a hibrid gitár) mellett egy érdekes új alternatívát kínál.
Alapvetően akusztikus hangszerekről lévén szó, a bemenő jel minősége kritikusan fontos. Emiatt a rendszer
sikere nem is annyira az előerősítőn múlik, hanem mindenekelőtt magán a gitáron, majd a hangszedőn,
ugyanis ha azok nem szólnak megfelelően, akkor honnan és miből várhatnánk jó minőségű szimulációt?
Elvégre egy hang fizikai modellezése nem kezdődhet azzal, hogy „a nem kívánt törlendő” alapon előbb
eltüntetjük a „piszkot” a jelből, és majd utána kezdünk valamit a hanggal. Ha ennek a hangrendszernek
valamelyik pontja gyengébb, akkor legfeljebb annak a minőségében történhet meg a szimuláció is.
Az előzőeket azért fontos leírni, mert némelyek kiábrándul(hat)nak az akusztikus gitár hangosításától, mivel
olyan sokféle lehetőség, mikrofonok és hangszedők, illetve különböző elő/erősítők vannak, amelyeknél
egyrészt belebonyolód(hat)unk a bőség zavarába, másrészt a fanyalgók szerint egyik se tökéletes. Ezért
felmerülhet az a gondolat, hogy a fizikai modellezéssel majd minden gond megoldódik, és mindegy, hogy
milyen a gitár, majd a digitális technika, a szimuláció pótolja a gitár és a hangszedő hiányosságait. Ez nem
így van. Mint ahogy egy komolyabb gitártól se várhatjuk, hogy annak színvonala majd pótolja gitáros
tudásbéli hiányosságainkat.
Érdekesek az S.R.T. System elektronikával felszerelt Yamaha gitárok árainak ugrásai:
egy AC-1M NT 175.000,- Ft-ért;
egy APX-1000 NT 235.000,- Ft-ért;
egy CPX-1000 NT 239.000,- Ft-ért;
egy CPX-1200 VS 349.000,- Ft-ért;
egy APX-1200 NT 355.000,- Ft-ért;
egy LJX-16CP 444.000,- Ft-ért;
illetve az LJX-26CP 1.065.000,- Ft-ért (nem tévedés!)
vásárolható meg hazánkban például itt.
(2012. novemberi árak, és mindegyik az adott sorozat legolcsóbb hangszere)

Teljesen más irányt képvisel például a Line 6 cég, a modellezés úttörője, amely az 1990-es évektől
kifejlesztette az elektromos gitárhang fizikai modellezését, és ugyanazzal a technikával megvalósította az
akusztikus gitárhang fizikai modellezését is.
A 2004-től megjelenő, de jelenleg nem gyártott Variax Acoustic-sorozatú gitárjaikban a fizikai
modellezésű elektronikával imitálják a különböző gitárhangzásokat. A hanglyuk ne tévesszen meg senkit:
bár ezek elektroakusztikus gitárnak néznek ki, sekély testük nagy része tömör, és az üregek leginkább az
elektronika elrejtésére szolgálnak.
Ilyen hangszerek voltak a Line 6 Variax Acoustic 300, amelyből nylon- és fémhúros modellt is gyártottak:

…illetve a Line 6 Variax Acoustic 700, amelyből csak fémhúrosat készítettek:

Line 6 Variax Acoustic 300 nylon-húros gitárt bemutató cikk (2006. november)
Line 6 Variax Acoustic 700 fémhúros gitárt bemutató cikk (2006. július)
Ezeket a hangszereket csak piezo hangszedővel szerelték fel, és a különböző hangzásokat mind a hozzá
kapcsolt elektronika alakítja ki.

Ettől függetlenül ez nem egy gitár alakú szintetizátor, mivel a kiinduló hang minden esetben az, amelyet
maga a hangszer produkál, csupán a benne lévő elektronika segítségével abból modellezik a különféle
hangzásokat az ismert és népszerű akusztikus gitároktól az egzotikus húros hangszerekig:
a Line 6 Variax Acoustic 300 nylon-húrosnál a reneszánsztól a flamenco hangzásig;
a Line 6 Variax Acoustic 300 fémhúrosnál a különböző testméretű fémhúros gitárok hangzásával;
a Line 6 Variax Acoustic 700 fémhúrosnál pedig a legkülönfélébb húros hangszerek hangzásával a
nylon-húros, illetve a 6 és 12 fémhúros gitároktól kezdve a bendzsón át a szitárig.
Tehát a hangszer összességében gitárként viselkedik a kezünkben.
Leegyszerűsítve olyan, mintha nem is modellezésről lenne szó, hanem egyfajta EQ beállításról, ami a
flamencótól a klasszikus gitárig szimulálja a hangzást, de úgy, mintha egy EQ-t állítanánk, ennek
köszönhetően így nincs meg a modellező műanyag hang.
Sokan hiszik azt, hogy van egy beépített mikrofon a gitárban, pedig nincs. A Variax Acoustic esetében arról
van szó, hogy az elektronika egy olyan szituációt modellez, amikor a gitár hangját valamilyen mikrofonnal
vesszük fel, vagy hangosítjuk, és az így hallható hangot idézi fel szoftveresen a Line 6 cég. Emiatt a
digitális technológiából adódóan ezen gitárok minőségét leginkább a szoftver, kis mértékben a hardver, és a
legkevésbé a hangszer fizikai teste határozza meg. Valószínűleg sokan kipróbálnák úgy, hogy egyszerűen
csak bedugják egy közönséges gitárerősítőbe. Szólni fog ugyan, de nem akusztikus gitár hangján. Az a
hang is használható lesz valamire, de a legjobb teljesítményt akusztikus gitárerősítőn, vagy vonalból
központi hangosító rendszeren nyújtja. A Variax Acoustic egy nagyszerű új hangszer, egy új eszköz, amely
remekül használható, azonban nagy hiba lenne összehasonlítani egy akusztikus gitárral még akkor is, ha
annak hangját, hangjait esetenként zavarba ejtő hűséggel képes újrakölteni. A Variax Acoustic nem akar
akusztikus gitár lenni, hanem egy olyan tömör testű gitár, amely képes bizonyos szinten felidézni néhány
akusztikus gitár hangját.
A különlegességnek ára is van:
a Line 6 Variax Acoustic 300 nylon-húros gitár 153.000,- Ft-ért;
a Line 6 Variax Acoustic 300 fémhúros gitár 129.000,- Ft-ért;
a Line 6 Variax Acoustic 700 fémhúros gitár 339.000,- Ft-ért
vásárolható meg a hazai márkaképviseletnél. (2012. novemberi árak)

A Variax-sorozatú elektromos gitárjaikban szintén a fizikai modellezésű elektronikával imitálják a
különböző gitárhangzásokat. A Line 6 cég, a világ első modellező erősítőjének, az AxSys 212-nek a
kifejlesztője (1996.), majd a méltán népszerű POD gitárerősítő szimulátornak a megalkotója (1997.) éveket
töltött azzal a fejlesztéssel, amelynek lényege nem csupán az erősítők viselkedésének digitális szimulálása,
hanem az elektromos gitároké is. Behatóan tanulmányozták az elektromagnetikus hangszedők viselkedését,
a rezgő húrokét, a különféle fák anyagának akusztikus hatásait. Mindezzel együtt valójában egyszerre
magát az egész elektromos gitár működését igyekeztek szimulálni a digitális technika felhasználásával.
Ennek eredményét láthatjuk-hallhatjuk a Variax gitárokon.
Ezeknek a külsőleg elektromos gitároknak látszó hangszereknek a régebbi példányain, a Variax 300-on, a
Variax 600-on, a Variax 700-on, illetve a 4húros Variax Bass-on, és az 5húros Variax Bass 705-ön nem is
láthattunk hagyományos mágneses hangszedőt, mivel csak piezo hangszedővel szerelték fel őket, és a
különböző gitárhangzásokat mind a bennük lévő elektronika alakította:

Nagyszerű ebben a technológiában például az is, hogy nincs feltétlenül szükség gitárerősítőre, a gitár
csatlakoztatható a tartozékául szolgáló kapcsolódobozon keresztül akár egy keverőpultba is, így vonalból
közvetlenül használható élőben vagy hangfelvételre. Azonban a torzított hangzásokat csak erősítőn
keresztül, vagy egy POD szimulátoron keresztül kaphatjuk meg.
Első ránézésre ezen a gitáron is három potmétert, és egy 5állású váltókapcsolót látunk. Csakhogy a
megszokott hangerő és hangszín potméterek mellett itt egy 12állású kombinált kapcsolót találunk, amely a
szimulációs elektronikát szabályozza:

Emiatt a hangszedőváltó kapcsolónak is többlet funkciója van, és minden kiválasztott gitármodellnél másmás feladatot lát el.
A potméterek és a kapcsoló mindegyik állásában egy-egy ismert és népszerű gitármodell hangzását halljuk
viszont a különböző 6 és 12húros akusztikus gitároktól kezdve a dobrón és bendzsón át a különféle
elektromos gitárokig.
A Line 6 Variax 600-ról itt olvashatunk egy részletes bemutató cikket. (2006. július)
Line 6 Variax 300 elektromos gitárt bemutató videó
Line 6 Variax 600 elektromos gitárt bemutató videó
Line 6 Variax 700 elektromos gitárt bemutató videó (a hangminták kb. a felétől vannak).
A hazai márkaképviseletnél:
a Line 6 Variax 300 elektromos gitárok 129.800,- Ft-ért;
a tremolós húrlábú Line 6 Variax 600 elektromos gitárok 198.800,- Ft-ért;
a domborított testű Line 6 Variax 700 elektromos gitárok 388.000,- Ft-ért;
a Line 6 Variax Bass 4húros elektromos basszusgitárok 349.000,- Ft-ért;
a Line 6 Variax Bass 705 5húros elektromos basszusgitárok 399.000,- Ft-ért;
a hozzájuk tartozó Line 6 Variax Workbench szerkesztő szoftver pedig 35.900,- Ft-ért
vásárolható meg. (2012. novemberi árak)

A Line 6 gondolt egy nem is annyira merészet, mint inkább ésszerűt, és összeállt James Tyler-rel, akinek
gitárkészítő manufaktúrája van. Így kapták az új Variax elektromos gitárok a Line 6 James Tyler Variax
(JTV) nevet. Ezeken gitárokon a piezos húrláb mellett már megjelentek a hagyományos mágneses
hangszedők is:

Emiatt ezek olyan hibrid gitárok, amelyekben fizikai modellezésű elektronika van.
csillagos ég felé a gitárok továbbfejlesztésének témakörében.

Ez újabb lépés a

Az együttműködésnek és a továbbfejlesztéseknek köszönhetően ezek esztétikailag (is) magasabb kivitelű
gitárok, amelyek sokkal több lehetőséget biztosítanak egy gitáros számára, mint azt a legtöbben akár csak
elgondolnánk: a saját hangján-hangzásán túl 10féle hagyományos akusztikus gitár és egyéb akusztikus
hangszer, mint például dobró, bendzsó, szitár, illetve 18féle tradicionális elektromos gitár hangján képesek
megszólalni. Mindemellett a normálnak tekinthető E6-A-D-G-H/B-E1 mellett többféle alternatív hangolást
is tartalmaznak, amelyeket egyetlen kapcsolómozdulattal állíthatunk be.
Line 6 Variax James Tyler gitárokról szóló cikk (2011. december)
Íme, a gyári angol nyelvű bemutató videó a James Tyler Variax-sorozatú Line 6 gitárokról.
Ez pedig egy sok hangmintát tartalmazó bemutató videó a Line 6 James Tyler Variax JTV59 gitárról.
A hazai márkaképviseletnél:
a Line 6 James Tyler Variax JTV89 elektromos gitárok 329.900,- Ft-ért;
a Line 6 James Tyler Variax JTV69 elektromos gitárok 384.900,- Ft-ért;
a Line 6 James Tyler Variax JTV59 elektromos gitárok 389.900,- Ft-ért
vásárolhatóak meg. (2012. novemberi árak)

A Roland cégnek is nagy múltja van a fizikai modellezés terén. Már 1977-ben előálltak a GR-500
gitárszintetizátorral, és az Ibanez által hozzá gyártott gitárral, amellyel eléggé megelőzték a vetélytársakat:

Akit érdekel, annak itt van néhány rövid bemutató videó róla: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Mára a jó ár-érték arányú pedáljairól ismert Boss céget is magának tudható, valamint (többek között) a
szintetizátorjairól, illetve az erősítőiről (leginkább talán a Cube-sorozatú erősítőkről) ismert Roland semmit
se bízott a véletlenre, s a saját tudását hozzátette Fender világszerte ismert Stratocaster-éhez, amelynek a
végeredménye egy fizikai modellezésű hibrid elektromos gitár lett, a Roland G-5 VG Stratocaster®:

Ez a gitár gyakorlatilag egy mexikói gyártású Fender Stratocaster, amelybe a Roland elektronikája került, és
mindezt büszkén hirdetik is a gitáron:

Itt olvasható róla egy rövid beharangozó cikk. (2012. január)
A „VG” a „V-Guitar” rövidítése, melyet úgy jellemeznek, hogy ezzel az elektromos gitár új korszaka
kezdődött el, amely túlmutat a gitáron. Egy sor egészen új, sokoldalú technológiát és eszközt, mint például
a COSM modellezési technológiát, fejlesztettek ki közösen, amely együtt talán a legfejlettebb rendszert
jelenti ma a piacon, és új lehetőségeket biztosít a gitárosok részére.
Mindenképpen érdemes áttanulmányozni a Roland V-Guitar elnevezésű teljes rendszerét, amely rengeteg
érdekességet, hasznos dolgokat tartalmaz.
Talán úgy lehetne legjobban jellemezni a Roland G-5 VG Stratocaster és a Line 6 James Tyler Variax
gitárok közötti különbséget, hogy amíg a Line 6 gitárja meghatározott típusú gitárok és egyéb hangszerek
hangzását modellezi, addig a Roland gitárja különböző típusú hangszedők hangzását szimulálja. A lassan
már „standard” funkció, a különböző hangolások elérhetősége természetesen mindkét gitáron megjelenik.
Mindezt a Line 6 némileg modernizált, a Roland ellenben ízig-vérig tradicionális elektromos gitárba építve
adja a kezünkbe.
A gitáron a hagyományos Strato felszereléseken, mint például a 3 single-coil hangszedőn és a tremolós
húrlábon kívül találunk a húrláb, illetve a húrláb single-coil hangszedője között még egy hangszedőt:

Ez a Roland GK-hangszedő belül osztott, azaz külön-külön érzékeli a húrokat. Ennek a lényege, hogy
ezáltal egy-egy húrtól sokkal több részlet továbbítható a többi húr bezavarása nélkül.
Ilyen hangszedő megvásárolható és felszerelhető bármelyik elektromos gitárra Roland GK-3 néven.

Továbbá a hagyományos hangszín és hangerő potmétereken kívül még két potmétert találunk:

6állású „TUNING” potméter:
N – normál hangolás
D – drop D hangolás
G – open G hangolás
d – modális D hangolás
B – bariton gitár
12 – 12húros gitár

5állású „MODE” potméter:
N – normál, azaz modellezés nélküli mód
S – Stratocaster modellezése
T – Telecaster modellezése
H – humbucker hangszedők modellezése
A – akusztikus modellezés

Az 5állású hangszedőváltó kapcsolónak a „MODE” potméter beállításától függően más-más funkciója van:

Ezeken az oldalakon tekinthetőek meg a Roland angol nyelvű gyári bemutató videói minderről:
1–2–3
Figyelem! Az utolsónál a videóablak mellett közvetlenül jobbra választható egy másik, szintén hangmintákat bemutató videó is, amelynek azonban nincs külön linkje!
A Roland V-Guitar 2012. évi katalógusa itt tekinthető meg PDF-formátumban.
Hazánkban például itt 435.000,- Ft-ért kapható. (2012. novemberi ár)

A Roland GC-1 GK-Ready Stratocaster® elektromos gitár meglehetősen hasonlít az előzőhöz, csak önállóan
nem működik fizikai modellezésű elektromos gitárként. Ahhoz, hogy úgy használhassuk, a rajta lévő 13 tűs
csatlakozó segítségével egy GK-kompatíbilis eszközre, például egy gitárszintetizátorra kell kötni.

Nem véletlenül maradt a végére a Gibson USA-sorozatba, valamint a Firebird gitárok közé tartozó, 2010. év
végétől korlátozott példányszámban (1.800 példányban) gyártott Firebird X, amely kétfajta színben kapható,
Redolution:

…és a Bluevolution:

A Gibson-nak a nagyszerűsége és népszerűsége az átka. Bár időről időre megpróbálnak kijönni valamilyen
újítással, nem igazán fogadja el tőlük a gitáros és/vagy vásárlóközönség. Ugyanígy van vele a másik
nagyágyú, a Fender is. A mai napig az eladott elektromos gitárok kb. ⅔–¾ része Les Paul vagy Stratocaster,
vagy azok copy-jai. A Gibson-tól is a Les Paul mellett a szintén tradicionálisnak tekinthető SG-t és az ES-t,
illetve a többi, kevésbé népszerű típust várják, keresik, és alig kíváncsiak az igazi újításaikra, nem igazán
sikerül nekik a nagy áttörés. Majdhogynem azt mondhatjuk, hogy a gitáros társadalom kényesebb a gitár
formájára, valamint a felhasznált faanyagokra, mint a benne rejlő technikai megoldásokra. (Ugyanennek
köszönhető például a hibrid gitárok között Ken Parker vitatottsága is.) Bár valószínű, hogy ebben az egész
kérdésben az is szerepet játszik, hogy egy eredeti Gibson vagy Fender gitár áráért már igencsak lehet
válogatni a gitárkínálatból más gyártóknál. Nem meglepő tehát, hogy ez a speciális Firebird kisebb
darabszámban lett legyártva, mint például egy limitált szériás Les Paul.
Itt olvasható róla egy rövid beharangozó leírás. (2010. november)
A gyári honlap ezen oldala tele van videókkal és hangmintákkal.
Íme, három különböző hosszúságú rövid bemutató videó róla, kinek-kinek türelme szerint:
egy rövid;
egy hosszabb;
egy részletes és elég hosszú.
Sajátossága, hogy a legtöbb fanyalgó pont a külső megjelenését vitatja. Bár Firebird gitár, a testformája a
fordítottja a tradicionális Firebird gitárnak, ezzel mintha jelezné, hogy ez nem az, aminek látszik. A
fejformája egyetlen hagyományos Gibson formával sem egyezik meg, azon egyedül a nyakmerevítő-állító
fémpálcát takaró lemez Firebird-stílusú. A testének, illetve az azon elhelyezkedő elektronikáknak a (szó
szerinti) sokszínűsége pedig egyes vélemények szerint kissé gagyi hatást kelt, amely megkérdőjelezi a benne
rejlő sokrétű tudást:

Kissé mintha melléfogtak volna a test festésével is, amely a fedlapon gyakorlatilag elrejti (érdekes, ám oldalt
és a hátlapon nem), hogy fából, mocsári kőrisből készült (rezonáns kamrákkal ellátva). A nyak egy darab
kemény jávorfából készült, szemes juharfa fogólappal, 23 bunddal ellátva, s a szokásos Gibson-módon,
ragasztással van rögzítve a testhez.
A testen három különböző (két Alnico és egy kerámia), tömör króm fedéllel burkolt, mini-humbucker
mágneses hangszedő van elhelyezve, melyek mindegyikét be-ki kapcsolhatjuk, megfordíthatjuk a
polaritásukat, sorba vagy párhuzamosan köthetjük őket, illetve single-coil módba is kapcsolhatóak.
A húrláb egy ún. „hexaphonic” piezo hangszedővel ellátott Tune-O-Matic, amely az egyes húrokat különkülön veszi.

No, de ne ítéljünk elsőre, lássuk a részleteket, mit találunk a sok csilli-villi mögött:
automata hangolású RoboHead, azaz motorizált hangolókulcsokkal ellátott fej:

5állású „normál” hangszedő-váltókapcsoló;
11állású világító forgókapcsoló a hangoláshoz (a RoboHead-del együtt ez a Robo-Tuner):

2 x 3 toló potméter az effektekhez, a gyors állíthatóság végett a gitár testének felső részén:

3 db. 3állású kapcsoló a különböző funkciókhoz a GoldTone FX™ rendszerben:

biztonsági rögzítéssel ellátott, alacsony impedanciájú aktív 6,3 mm-es jack-aljzat:

Ennek a gitárnak a megalkotásánál bizonyos tekintetben hasonló volt a cél, mint a Line 6 James Tyler
Variax vagy a Roland G-5 VG Stratocaster gitárok esetében, a megoldások azonban teljesen mások lettek.
A Gibson Firebird X-nél a Pure-Analog™-ként hirdetett technológia analóg módszerekkel, nem pedig
digitális úton modellez (noha ez is tele van elektronikával), és több, mint 2.000 hangszedő, valamint
hangszedőkapcsolás variációja szimulálható, ígéretük szerint mindegyik a saját egyedi hangján, hangzásán.
Mindez kiegészítődik egy rakás beépített effekttel.
A másik nagy különbség, hogy amíg a Line 6 és a Roland gitárjain az alternatív hangolások is modellezve
voltak, addig a Gibson gitárján az elektronikus Robo-Tuner rendszer a RoboHead-del valóban állít a
húrokon, áthangolja azokat.
A Firebird X a hozzá tartozó készletben kapott, Bluetooth technológián alapuló jelátvitellel működő két,
zenei megoldásokhoz optimalizált Blue Lightning™ pedállal használható, melyek ráadásul egy egészen új
rögzítési móddal kapcsolhatóak össze.
A Gibson mindemellett létrehozott egy nyílt adatbázist, amelyet minden felhasználó igénybe vehet. Erre
akár saját magunk által javított, vagy kreált hangzásokat is feltölthetünk, vagy letölthetjük a mások által
felrakott beállításokat.
Még arra is odafigyeltek, hogy egy olyan, külön ehhez a gitárhoz tervezett egyedi tokot adnak a
hangszerhez, amellyel állítólag 6 emeletnyi zuhanást is túl tud élni. Bár kétlem, hogy ezt bárki szándékosan
próbára tenné, hátha kicserélik neki garanciálisan.
Hazánkban az eredeti 5.570,- $-os árhoz képest eléggé kedvező áron, 933.900,- Ft-ért kapható például itt.
(2012. novemberi ár)
Ugyanakkor érdekes, hogy ez az ár a legolcsóbb Line 6 James Tyler Variax gitár árának közel a
háromszorosa, de még a legdrágábbnak is több, mint a duplája, vagy a Roland G-5 VG Stratocaster árának is
bő kétszerese. Hiába: nagy ország, nagy név, nagy árak…
Viszont az jó kérdés, hogy a Gibson vajon miért próbált meg önállóan kijönni egy kétesélyes konkurens
gitárral ahelyett, hogy a Line 6 és James Tyler, vagy a Fender és a Roland közös munkájához hasonlóan
megkeresett volna egy megfelelő szakértelemmel és ismert névvel rendelkező külső céget a minden
bizonnyal gyümölcsöző együttműködés végett. Például akár a fizikai modellezés terén elég jó eredményeket
elérő Peavey (melynek egyébként szintén van automata hangolású gitárja), akár a szintén tradicionálisan
nagy névnek számító Vox vagy Marshall cégekkel is összeállhattak volna. De hát… „ahány húr, annyi
hangolás”…

Összegzés
Nem lenne szerencsés vagy igazságos rangsorolni az eddig tárgyalt gitárokat. Elvégre annyira különböző
célokat és megoldásokat láthattunk, amelyek szükségtelenné és feleslegessé teszik a bármilyen módon
történő sorrendbe rendezésüket.
Ugyanakkor az eddigiek rámutatnak arra, hogy bár a legtöbben „csupán” gitározni szeretnének, a gitárokban
rejlő lehetőségek tárháza koránt sincs kimerítve. Az egyéb területeken megjelenő, majd alkalmazott
anyagok, technikák, technológiák fejlődésével párhuzamosan itt is újabb és újabb újítások jelen(het)nek
meg, amely(ek)nek egyértelműen mi, gitárosok lát(hat)juk a hasznát.
Bár a legtöbb gitáros szerint, akár amatőrök, akár hivatásos zenészek, az elektronikával felszerelt
„elektromos” vagy „elektronikus” gitár fejlődése már elérte a csúcspontját, szerencsére mindig akad egy-két
olyan ember és/vagy cég, akik szeretnének még többet kihozni a hangszerből. Ennek a fejlődésnek
kétségtelenül a modellező elektronikával ellátott gitár lehet az egyik útja, főként, ha azt még a hibrid
gitárokkal is ötvözik, mint ahogy arra példákat láttunk.

