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Abstract

Designing effect units for electric guitars

Gunnlaugur Geirson, Max Löfgren, Kristian Huotila

Syftet med arbetet var att få en förståelse om fysiken bakom olika 
ljudeffekter och att få en djupare kunskap inom området analog 
elektronik. Effekterna som skulle uppnås var distortion/overdrive, 
tremolo med inbyggd ringmodulator, och wah-effekten. Datorprogrammet 
LTspice användes under designprocessen för att simulera de framtagna 
kretsarna varpå dessa konstruerades och löddes fast på kretskort. 
Kretskorten monterades i metallboxar med strömbrytare och rattar för 
att variera effekterna. Alla pedalerna fungerade och gav de effekter 
som projektet önskade uppnå och var fullt användbara med en elgitarr.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Även om gitarrer är ett av världens mest använda instrument är de inte speciellt mångsidiga 
vad beträffar vad man kan göra med dem ljudmässigt. Inom alla möjliga musikstilar har det 
lösts med hjälp av olika effekter, såsom till exempel distortion (det “hårda” ljudet i till 
exempel rockmusik) och “wah-effekten”, som gjordes känd av användare såsom Jimi 
Hendrix [1]. Många vet hur effekterna låter men färre vet hur de fungerar, och elektroniken 
bakom dem. Målet och syftet med projektet var att, genom sökande på internet, erhålla den 
kunskap som krävs för att konstruera tre olika effekter: distortion/overdrive, tremolo med 
inbyggd ringmodulator, och wah, för att ge ökad förståelse av fysiken bakom effekterna och 
för analog elektronik i allmänhet. Resultatet blev tre fullt fungerande batteridrivna kretsar 
som monterades i varsitt chassi. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  
Elgitarren har på många sätt revolutionerat modern musik och är ett grundinstrument inom 
flera musikstilar. Den fungerar genom sensorer inbyggda i gitarrkroppen, så kallade pickuper. 
Pickuperna består av en magnet och en spole som reagerar på strängarnas svängningar [2]. 
När strängarna vibrerar i magnetfältet skapat av magneterna så uppkommer en ström i spolen. 
När strömmen förstärks produceras det ljud som kommer ut ur förstärkaren. Om signalen går 
direkt från gitarren till förstärkaren erhålls ett ljud som är “rent” och låter mer likt en akustisk 
gitarr. Om signalen däremot alterneras på vägen med hjälp av en elektrisk krets produceras 
ett helt annorlunda ljud, vilket är syftet med en signalmodulator. 
 
Tekniken att förändra signalen började utvecklas under 40-talet [3]. Då var lösningarna oftast 
inbyggda i gitarren eller förstärkaren. Det var först under 60-talet, i samband med att 
rockmusik blev mer populärt och musikindustrins intäkter ökade, som nya lösningar likt den 
fristående pedalen utvecklades och slog igenom [4]. I samband med att transistorn blev 
allmänt tillgänglig så kunde även små portabla moduler produceras [3]. Nu under 2010-talet 
används oftast transistorteknologi för att skapa effekterna [5]. Hur ljudeffekterna skapas och 
hur det går till att konstruera kretslösningar för dem är frågorna som drev följande projekt. 

1.2 Mål 
Målet med projektet var att, genom simulering, utveckla och konstruera tre olika 
kretslösningar som ändrar en ljudsignal och ger den önskade ljudeffekten. Kretsarna skulle 
sedan kopplas in mellan en elgitarr och en förstärkare. Effekterna som skulle konstrueras var: 
Distortion/overdrive [6], tremolo [7] med inbyggd ringmodulator [8] och wah [9]. Modulerna 
skulle drivas av ett niovoltsbatteri vardera. Kretslösningarna bestod av standardkomponenter 
och själva projektet skulle ses som kopplat till kursinnehållet i, eller som en fortsättning, på 
kursen Analog Elektronik. Efter konstruktion var planen att placera kretsen i ett chassi för att 
på så sätt erhålla en mer verklig och estetiskt tilltalande gitarrpedal.  

2. Teori 

2.1 Distortion/overdrive 

2.1.1 Effektförklaring 
Det grova ljudet som kännetecknar en dist framkallas när den elektriska signalen som 
produceras av gitarrens pickup klipps vid en viss amplitud. I detta avsnitt diskuteras 
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klippning av sinusvågor eftersom att principen är densamma för en ljudvåg ur en gitarr, då 
dessa ljudvågor består av en superposition av flera sinussignaler. En metod för att klippa en 
signal är att använda dioder. Dioder som förspänns och släpper igenom ström vid en viss 
spänning kan begränsa amplituden på en sinussignal och därmed bestämma den maximala 
amplituden på signalen. Klippning kan antingen göras symmetriskt, att signalen klipps vid 
samma amplitudsbelopp när spänningen är negativ och positiv, eller asymmetriskt. Det går 
även att använda andra metoder såsom transistorer för att klippa en signal, som till exempel 
“shakah braddah” overdrive pedalen [10]. 
 
När en sinussignal klipps så blir dess form mer likt en fyrkantsvåg och bildar därmed flera 
övertoner, men grundtonen i signalen förblir densamma. Övertonerna kan förklaras utifrån en 
fyrkantsvågs fourierserie (ekvation 1). 

 

(t) f =  4
π ∑

∞

k = 1
2k−1

sin((2k−1)ωt)
(1) 

 
En ideal fyrkantsvåg består enligt ekvation 1 av udda övertoner av den ursprungliga 
sinussignalen. Då en mindre klippt signal är mer sinusliknande kan följande antagande göras: 
Ju hårdare signalen klipps desto fler övertoner bildas. En djupare analys av signalklippning är 
ej nödvändig i det här sammanhanget då det är ljudet som produceras av effekterna som 
eftersträvas, inte en matematisk analys av själva underliggande fenomenet. Den klippta 
signalens nya övertoner gör att utsignalen låter “grövre” när den spelas i en högtalare. Fler 
övertoner, det vill säga hårdare klippning, producerar ett “grövre” ljud.  
 
Skillnaden mellan begreppen overdrive och distortion är ytterst otydliga och det är svårt att 
finna någon allmän fysikalisk definition av skillnaden. Det är därför mer rimligt att utgå ifrån 
de olika begreppens ursprung för att få en tydligare definition. Distortion är ett mer allmänt 
begrepp för klippta ljudvågor; så länge utsignalen låter “grov” och brusig så är effekten 
distortion. Overdrive är mer specifikt och innebär att en signal förstärks till en amplitud som 
överstiger förstärkarens matarspänning. I effektens ungdom producerades den genom att öka 
förstärkningen i gitarrförstärkaren tills den klippte ljudsignalen mjukt, därav namnet 
overdrive. Således är overdrive en subkategori av distortion. Terminologin som används i det 
här arbetet definieras som följande: Overdrive är en mjuk klippning av signalen medan 
distortion innebär att signalen klipps hårt. Skillnaden mellan effekterna går att se i figur 1. 
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Figur 1. Hård och mjuk klippning [11] 

2.1.2 Att teoretiskt uppnå distortion/overdrive 
För att framkalla distortion ska utsignalen klippas vid en viss spänning. Det kan göras med 
två dioder av godtycklig typ kopplade åt vardera håll mellan signal och jord. Olika dioder har 
sedan olika egenskaper vilket ändrar hur signalen klipps. Då en signal från en gitarrpickup 
ofta har låg amplitud behöver den förstärkas innan den förspänner de flesta kommersiella 
dioder. Silikondioder har exempelvis en förspänning på runt 0.7 V. Förstärkningen kan göras 
med en operationsförstärkare, även kallad OP-förstärkare, vilket härrör från det engelska 
ordet “operational amplifier”. 
 
För overdrive ska signalen klippas mjukt, vilket även här gå att uppnå med dioder. Om en 
enkel OP-förstärkare är given enligt figur 2 så beror förstärkningen på resistorerna R1 och R2 
enligt: 

 

Av = 1 + R2

R1 (2) 

 
Då två dioder placeras åt vardera håll parallellt med resistor R1 i figur 2 så sjunker 
resistansen i parallellkopplingen när dioderna leder mer, vilket sker när spänningskillnaden 
mellan in- och utsignal ökar. Det här kan ses utifrån ett I-V-diagram för dioder i figur 3, där 
lutningen på linjen är diodens konduktans. Lutningen, och därmed konduktansen, ökar med 
spänningens.  
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Figur 2. En enkel icke-inverterande OP-förstärkare 

 

 
Figur 3. I-V-diagram för dioder med spänningen på x-axeln och strömmen på y-axeln [12] 

 
Effekten medför att signalens förstärkning  minskar när den närmar sig sin maximala 
spänning och därmed rundas amplitudtoppen av. Utsignalens amplitud kan aldrig överstiga 
insignalen med beloppet av förspänningen på dioderna. Det beror på att resistansen över 
OP-förstärkaren i princip blir noll när dioderna förspänns, vilket medför att förstärkningen 
blir ett enligt ekvation 2. För att det ska fungera får det inte finnas någon fasskillnad mellan 
in- och utsignal vilket innebär att förstärkaren måste vara icke-inverterande. 
 
Gemensamt för de båda effekterna är att de går att variera genom att ändra signalens 
förstärkning i OP-steget. En ökad förstärkning innebär att overdrive-dioderna leder tidigare i 
signalens period och därmed avrundas amplitudtoppen i signalen tidigare. För dioderna som 
ger distortion innebär det att de klipper tidigare och därmed hårdare. 

7 



 

2.2 Tremolo och ringmodulering 

2.2.1 Effektförklaring 
En tremoloeffekt uppnås när en signals volym ändras med en relativt låg frekvens, mellan 
cirka 3-10Hz [13]. Volymändringens storlek kan varieras och bestämmer därmed djupet på 
tremoloeffekten. En tremolopedal har även ofta flera olika slags vågformer för användaren att 
välja mellan. Volymändringen kan följa en fyrkantsvåg, sinusvåg, sågtandsvåg och så vidare. 
Exempel på tremoloeffekter med olika vågformer och djup redovisas i figur 4 och 5. 

 

 
Figur 4a och 4b. Skillnader i tremolodjup för en sinusformad signal med en sinusformad 

tremoloeffekt där figur 4a är den övre grafen med liten volymförändring och figur 4b är den 
undre grafen  med stor volymförändring. De numeriska värdena är godtyckliga. 
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Figur 5a och 5b. Skillnader i tremolodjup för en sinusformad signal med en 

fyrkantsvågformad tremoloeffekt där figur 5a är den övre grafen med liten volymförändring 
och figur 5b är den undre grafen med stor volymförändring.. De numeriska värdena är 

godtyckliga.  
 
När effekter för gitarrer började utvecklas förväxlades ofta tremolo- och vibratoeffekten, 
särskilt på så kallade “whammy bars” som ger en vibratoeffekt men såldes under namnet 
tremolo [14]. Den här felbenämningen pågår än idag [15]. Med tremolo avses alltså 
amplitudmodulering; effekten som kallas vibrato bygger på frekvensmodulering, att ändra 
frekvensen på ljudsignalen i takt med en annan signal, vilket ger en helt annan effekt. 

2.2.2 Att teoretiskt uppnå tremolo 
Tremolo innebär att insignalens amplitud varieras i takt med en annan signal, vilket uppnås 
genom att multiplicera de två signalerna med varandra. Det här kallas amplitudmodulering, 
eller AM [16]. Den här principen används till exempel för att skicka information över 
radiovågor, exempelvis för AM-radio. För att förstå hur tremolo fungerar är det lättare att 
först studera hur AM-radio fungerar. En signal som innehåller information, till exempel en 
ljudvåg, och en bärvåg med mycket högre frekvens multipliceras. Amplituden på bärvågen 
varierar därmed efter informationssignalen och den modulerade signalen kan sedan avläsas 
hos mottagaren. Tremolo fungerar enligt samma princip men med en grundläggande skillnad: 
Signalen med information (ljudsignalen) har en mycket högre frekvens än bärvågen. 
Bärvågen i AM-fallet blir därmed ljudsignalen i tremolokretsen, vars amplitud varieras i takt 
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med tremolosignalens frekvens. För att variera vilken vågform som modulerar ljudsignalen 
ändras tremolosignalen till den eftersökta vågformen. 

2.2.3 Ringmodulering 
En annan intressant ljudeffekt som uppnås genom amplitudmodulering kan demonstreras 
utifrån trigonometriska formler. Om det, för enkelhetens skull, antas att ljudsignalen och 
moduleringssignalen är rena sinustoner med amplitud ett så kan den modulerade signalen 
skrivas om enligt ekvation 3. 

 

(t) in(ω t) in(ω t) cos((ω )t) cos((ω )t)f = s 1 * s 2 =  2
1

1 − ω2 + 2
1

1 + ω2 (3) 

 
Här är ω1 ljudsignalens vinkelfrekvens och ω 2 moduleringvågens vinkelfrekvens. I en tremolo 
är ω 1 mycket större än ω2, där frekvensen på ω2 ligger under under 20Hz och signalen är 
därför ej hörbar. Cosinussumman i ekvation 3 bildar därmed i princip en ton med 
vinkelfrekvens ω1, men på grund av den lilla skillnaden mellan de två termerna så bildas en 
ändring i amplitud med vinkelfrekvens ω2. Människor hör dock effekten som en ljudsignal 
som varierar i volym. Om skillnaden mellan ω2 och ω 1 istället är liten och ω2 är på intervallet 
100Hz-1000Hz  skulle två nya ljudsignaler skapas med vinkelfrekvenser bestående av 
absolutbeloppet av ω1-ω 2 och ω 1+ω 2. Utsignalen skulle därmed bli superpositionen av de två 
nya signalerna. Den här sortens modulering kallas ringmodulering och bildar ett ljud som är 
svårt att beskriva. En ljudvåg från en elgitarr är sällan en enkel sinussignal utan en 
superposition av grundtoner och deras övertoner. Därför är det svårt att förutsäga hur 
ringmodulering med en viss frekvens kommer att låta, då alla tonerna moduleras enligt 
ekvation 3. Ringmodulering används därför sällan för elgitarrer utan hellre för att uppnå 
andra intressanta ljudeffekter [17]. 

2.3 Wah 

2.3.1 Effektförklaring 
Benämningen “wah” är onomatopoetisk, då effekten resulterar i att gitarren ger ett ljud som 
liknar en människa som säger “wah”. Effekten uppnås genom att svepa över 
frekvensspektrumet och förstärka signalens grundton och övertonerna en i taget och dämpa 
alla andra toner. Wah-effekten uppnås därmed genom förstärkning av ljudsignalen runt en 
viss frekvens och dämpning av andra frekvenser. Frekvensen som förstärks varieras sedan, 
vilket ger upphov till “wah”-ljudet.  

2.3.2 Att teoretiskt uppnå wah 
Wah-pedaler kan i princip konstrueras på två olika sätt. Effekten kan uppnås med ett 
bandpassfilter med en liten bandbredd som dämpar alla frekvenser förutom de kring 
resonanstoppen. Alternativt används ett överkopplat lågpassfilter med resonanstopp precis 
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innan lågpassets brytning [18]. På så sätt förstärks ej frekvenser innan resonanstoppen och 
frekvenser efter toppen dämpas. För att uppnå ett “wah” ska frekvensen som resonanstoppen 
ligger i kunna varieras mellan ca 400Hz och 2200Hz [19]. Wah-effekten beror även på filtrets 
godhetstal (Q-faktor), det vill säga resonanstoppens bandbredd i en viss frekvens. De flesta 
wah-pedaler har en smal bandbredd för låga frekvenser som sedan blir bredare för högre 
frekvenser [15]. 

3. Metod/Utförande 

3.1 Allmän metodgenomgång 
Under projektets gång simulerades kretslösningar i LTspice med kontinuerligt utvärderande. 
Kretsarna konstruerades genom att studera olika befintliga pedalers kopplingsscheman, vilket 
gav insikt om de väsentliga delarna och komponenterna för varje effekt. Varje kretslösning 
byggdes på kopplingsplattor och med hjälp av en funktionsgenerator och ett oscilloskop 
studerades lösningen med sinus-in sinus-ut metoden. Kretsarna testades sedan med en gitarr 
när lösningen ansågs fungera. Gitarren kopplades till kretsen med mono-telejack. 
Modifieringar av kretsarna utfördes alltså samtidigt, både simulerat i LTSpice och på 
kopplingsplattor. Följande process användes under hela projektets gång tills de slutgiltiga 
kretslösningarna togs fram, vilka konstruerades på kretskort istället för kopplingsplattor för 
att slutligen placeras i chassin. 

3.2 Studerande av gitarrsignal 
Innan fokus lades på att ta fram kretslösningar för effektpedalerna studerades elgitarrens 
utsignal för att kunna simulera kretsarnas insignal rätt i LTSpice. En gitarr som är 
normalstämd har ett frekvensomfång mellan 80Hz och 1400Hz [20] och den gitarr som 
användes var en Squier “Bullet Strat” Stratocaster med fem olika pickupinställningar [21]. 
Gitarren hade tre olika pickups och det var möjligt att variera vilka kombinationer av pickups 
som användes. Valet av pickupinställning ändrade utsignalens frekvenssvar, från mycket bas 
till mer treble. Genom att koppla gitarrens utsignal med en telekabel direkt till ett oscilloskop 
mättes pickupsignalens amplitud till ca 10mV till 200mV för alla pickups, med låga 
frekvensers amplitud större än höga. Mätningarna gjordes genom att spela relativt hårt på 
strängarna, då utsignalens amplitud beror på hur kraftigt strängen vibrerar. En mer 
genomgående analys av elgitarrens signalgenerering gjordes ej. 

3.3 Kretsdesign 

3.3.1 Allmänna kretsparametrar 
De slutgiltiga kretsarna kopplades vardera till ett niovoltsbatteri för strömförsörjning. För att 
förenkla kretslösningarna konstruerades spänningsfördelare för att dela upp batteriets 
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spänning till ±4.5V matarspänning för varje kretslösning. Kopplingen gjordes för att förenkla 
planeringen av kretsarna, då det medförde att OP-förstärkare och transistorer ej behövde 
förspännas med DC-spänning. OP-förstärkarna som användes i alla konstruerade kretsar var 
av märket LM741, men under simuleringarna användes LT1001, då LM741 ej fanns i 
LTSpice:s standardbibliotek. Förstärkarna hade i princip identiska egenskaper. Transistorerna 
som användes var modellen BC547C. Spänningsfördelaren som togs fram går att se i figur 6. 
Den bestod av två zenerdioder av modellen 1N750 och två 100kΩ resistorer. Dioderna gjorde 
att spänningsskillnaden mellan matarspänningens plus-, minus- och jordnoder aldrig 
överskred diodernas backspänning på 4.7V. En 100µF kondensator lades senare till alla 
spänningsdelare på grund av högfrekvent brus som bildades i matarspänningen på tremolon. 
(se avsnitt 3.3.3.2. om tremolo). 

 

 
Figur 6. Kopplingsschema för spänningsfördelaren som användes i alla kretsar  

3.3.2  Distortion/overdrive 

3.3.2.1 Kretsdesign och simuleringar 
Designen för distortionskretsen gjordes enligt teorin med 1N4148 dioder (se avsnitt 2.1.2). 
Den första prototypen blev kretsen i figur 7. Ett problem som uppstod i simulering av den här 
designen var att dioderna ledde för mycket ström när de var förspända, runt 40mA när 
signalen klipptes, då den enda begränsande faktorn var OP-förstärkarens förmåga att leverera 
ström. Strömmen visade sig vara för stor för att kretsen skulle försörjas av ett niovoltsbatteri 
under en längre tidsperiod. Genom att placera en 1kΩ resistor i serie med förstärkarens 
utgång kunde strömmen begränsas till ca 7mA när signalen klipptes. En bieffekt som då 
uppkom var en lite mjukare klippning av signalen, men fortfarande hård nog att ge en bra 
distortionseffekt. Overdrive kopplades sedan upp likt förklaringen i teorin, avsnitt 2.1.2, med 
två 1N4148 dioder likt distortion-kretsen. 
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Figur 7. Den första simulerade distortionskretsen i LTSpice 

 
En skillnad i signalbeteende mellan designerna av overdrive respektive distortion var att 
spänningen hos den distade utsignalen, det vill säga signalen som en distortion-effekt 
applicerats på, aldrig överskrider diodernas förspänning på 0.7V; medan utsignalen i 
overdrive aldrig överskrider samma förspänning på 0.7V över insignalen på OP:n. 
Amplituden på overdrive-signalen beror därmed på insignalens amplitud. När kretsen 
simulerades i LTSpice med en insignal på ca 100mV, likt gitarrpickupens amplitud, var 
signalen för svag för en effektiv overdrive. Därför lades en OP-förstärkare med fem gånger 
förstärkning till i kretsen, för att förstärka signalen innan själva effektförstärkaren och för att 
ge en bättre overdrive och mer distortion. För att sedan kontrollera mängden distortion och 
overdrive kopplades en potentiometer i serie med resistorn mellan inverterande input och 
jord. 
 
Vid det här steget i designprocessen var det ej känt hur viktigt det var att filtrera bort 
högfrekvent brus och oönskad DC-spänning. Det löstes genom att placera både aktiva och 
passiva låg- och högpassfilter med brytfrekvenser på 20Hz respektive 20kHz i kretsen. 
Kretsen såg därmed ut enligt figur 8 när den först kopplades upp på en kopplingsplatta. 
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Figur 8. Kretsen för distortion/overdrive vid första uppkoppling. Placering av strömbrytare 

vid diodstegen planerades för av- och påkoppling. 

3.3.2.2 Uppkoppling och ändringar 
Efter uppkoppling och test av overdrive/distortion kretsen visade sig filtrering av eventuellt 
högfrekvent brus vara onödigt. Sådant brus uppstod ej i markanta mängder och dämpningen 
av höga frekvenser minskade övertonerna som utgör effekten. Det passiva lågpassfiltret vid 
utgången och det aktiva lågpassfiltret togs därför bort. Högpassfiltret på utgången lämnades 
dock kvar för att undvika ett “klickande” brus på grund av DC spänning. 
 
När den uppkopplade kretsen, som åskådliggörs i figur 9, prövades med elgitarr och 
ljudförstärkare visade det sig att dist/overdrive effekterna var mindre för höga frekvenser än 
för låga. Knappt ingen effekt märktes på gitarrens två översta strängar trots att 
OP-förstärkaren var på maximal gain. De lägre strängarna distades dock mycket bra. Det 
löstes genom att placera ett passivt högpassfilter med en brytfrekvens på ca 155Hz vid 
kretsens ingång. Filtret räknades ej fram utan togs fram genom att bestämma resistorn till 
100kΩ och pröva kondensatorvärden tills utsignalen lät bra. 
 
Kretsen som sedan löddes fast på ett kretskort visas i figur 10. Overdrivedioderna kopplades 
efter kondensatorn på utgången på grund av en oidentifierad DC-spänning som bildades där 
(se avsnitt 5.2. om diskussion av tremolon). 
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Figur 9. Prototyp till overdrive och distortion på en kopplingsplatta 

 

 
Figur 10. Kretsen som löddes på ett kretskort. Strömbrytarna som ligger i serie med dioderna 

och resten av kretsen avbildas ej i figuren. 

3.3.3 Tremolo 

3.3.3.1 Kretsdesign och simuleringar 
För att kunna ge signalen en pulserande effekt och därmed tremolo behövs en 
amplitudsmodulerande krets. En metod för att bygga en sådan är att mata insignalen till en 
differentialförstärkare ur två transistorer med en “lång svans”, vilket är en resistor mellan 
emitterna och jord (motstånd R2 i figur 11). Basen på den andra transistorn jordas. Då 
förstärkningen i den här kretsen beror på spänningskillnaden mellan matarspänning och 
spänningen under svansen kan dess förstärkning ändras genom att variera till exempel 
spänningen under svansen i takt med en annan signal. Det här resulterar i en ändring av 
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utspänningen på differentialsstegets båda armar. När man sedan tar skillnaden mellan dem 
med en annan differentialförstärkare, i det här fallet en OP-förstärkare, blir utsignalen 
amplitudsmodulerad. 
Utsignalsteget med OP-förstärkaren visas i figur 12. 

 

 
Figur 11. Kopplingsschema för differentialsteget i tremolon. Signalerna från 

differentialsteget leder till utsignalsdelen. 
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Figur 12. Kopplingsschema för utsignalsdelen i tremolon. Signalerna från vänster kommer 

från differentialsteget. 
 
För att ändra spänningen i differentialsteget och därmed dess gain användes en 
transistorförstärkare. Först drogs en resistor från differentialstegets svans till den negativa 
matarspänningen för att ge punkten en negativ DC-spänning och därmed öka förstärkningen 
på differentialsteget. Punkten kopplades sedan även till kollektorn på en enkel, förspänd 
transistorförstärkare. Moduleringssignalen för tremolon skulle sedan kopplas till basen på 
transistorförstärkaren för att variera kollektorspänningen. För att kontrollera hur mycket 
spänningen berodde på moduleringssignalen kopplades en potentiometer på 100kΩ som en 
spänningsdelare mellan moduleringssignalen och basen på transistorförstärkaren. 
Transistorförstärkaren visas i figur 13. 
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Figur 13. Kopplingsschema för transistorförstärkaren i tremolon. Moduleringssignalen 
kommer från 555 timern och V_svans är spänningen under svansen i differentialsteget. 

 
Moduleringssignalen genererades med ett 555 timer chip och bestod antingen av en 
fyrkantsvåg eller en triangelvåg. Fyrkantsvågen genererades med 555 timern i astabilt läge, 
där den hoppade mellan hög och låg spänning. Triangelvågen erhölls av upp- och 
urladdningen av C4 eller C5 (beroende på om tremolo eller ringmodulering önskades) i figur 
14. En mer genomgående förklaring av en 555 oscillator görs ej här. Signaler buffrades sedan 
med en OP-förstärkare då triangelvågen inte direkt kunde användas som en utsignal. En 
potentiometer på 2.5MΩ kopplades i serie med en 470kΩ resistor till Discharge på 555 
timern för att kunna justera moduleringssignalens frekvens. Resistansen valdes för att få den 
önskade frekvensen mellan 2Hz och 14Hz. Frekvensintervallet valdes på grund av att de 
flesta andra tremolopedaler har ungefär samma intervall. 
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Figur 14. Kopplingsschema för oscillatorn till tremolon. Brytarna för byte mellan tremolo- 

och ringmodulering och för valet av signal återfinns ej i kopplingsschemat. 
 
För att tremolon även skulle producera ringmodulering placerades en switch som bytte 555 
timerns uppladdningskondensator mellan 100nF och 2.7nF. Den större kondensatorn gav ett 
frekvensintervall för tremolo och den mindre en ringmodulering. Högpassfilter placerades på 
både in- och utsignal för att blockera DC-spänning. 

3.3.3.2 Uppkoppling och ändringar 
Vid uppkoppling märktes ett klickande brus i takt med tremolosignalen, även om vare sig 
insignalen eller tremolosignalen var kopplade till resten av kretsen. När utsignalen studerades 
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i ett oscilloskop visade sig bruset uppstå på grund av en spänningsändring i matarspänningen 
när 555 timern laddade ur kondensatorn. Genom att koppla en 100µF kondensator mellan 
positiv och negativ matarspänning stabiliserades matarspänningen. Kondensatorn hade 
oändlig impedans för DC-spänning och därmed ingen påverkan på den, men fungerade i 
princip som en kortslutning för AC. De uppkopplade tremolo-och oscillatordelarna till 
kretsen visas i figur 15.  

 

 
Figur 15. Prototyp på kopplingsplattor. Oscillator till vänster och tremolo till höger 

3.3.4 Wah 

3.3.4.1 Kretsdesign och simuleringar 
För wah-pedalen användes ett bandpassfilter för att förstärka frekvenser inom ett specifikt 
frekvensintervall. De flesta kommersiella wah-pedaler använder spolar i sina bandpassfilter 
för att uppnå en wah-effekt, då sådana enligt många musikentusiaster ger ett bättre ljud 14 . För 
att göra den konstruerade wah:n lite annorlunda användes kondensatorer istället för spolar. 
Själva filtret i kretsen var ett aktivt bandpassfilter. När insignalen hade låg frekvens blev 
impedansen hos den ena kondensatorn väldigt stor vilket blockerar signalen från inputen på 
OP-förstärkaren, som gav upphov till en väldigt liten förstärkning. En insignal med hög 
frekvens kortslöt däremot kondensatorn mellan output och input, då impedansen för höga 
frekvenser är mycket låg. Det gav upphov till ett bandpassfilter med en resonanstopp då bara 
ett visst frekvensintervall kunde förstärkas. Genom att variera resistansen till jord med en 
potentiometer kunde intervallet svepas över frekvensdomänen. Potentiometern valdes till 
100kΩ, vilket motsvarar ett intervall på 600Hz till 2.1kHz. Kondensatorernas kapacitans 
bestämde mittpunkten på svepintervallet. Då wah-effekten kräver att resistansen ändras 
långsamt för låga värden och snabbt för stora så valdes en logaritmisk potentiometer. 
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De flesta wah pedaler har en smal bandbredd för låga frekvenser som sedan blir bredare när 
den sveper upp frekvensspektrumet, men den här kretslösningen har ett motsatt beteende. 

3.3.4.2 Uppkoppling och ändringar 
Den uppkopplade wah-kretsen gav en väldigt brusig utsignal när potentiometern var inställd 
på låg resistans. Vid närmare undersökning visade det sig bero på själva 
spänningsfördelningen mellan potentiometern och resistorn på ingången. När potentiometerns 
resistans var låg blev insignalen till OP-förstärkaren försvagad med runt -13dB i 
resonanstoppen med avseende på insignalen till kretsen. Dock så berodde förstärkningen av 
signalen på inversen av spänningsfördelningen så utsignalen blev alltid lika mycket förstärkt 
trots insignalens dämpning. Det resulterade i att bruset  blev ungefär lika stort som själva 
insignalen vid låga resistorvärden och förstärktes därför även mycket. För att lösa problemet 
så ändrades kretsens parametrar så att den ej förstärkte längre genom att ändra resistorn 
mellan in- och utsignal på förstärkaren så att den i resonanstoppen förstärkte med runt 0 dB 
och andra frekvenser dämpades. En till förstärkare kopplades sedan innan wah-steget för att 
förstärka insignalen med runt 20dB innan den går in i wah:n. Det gjorde att insignalen 
förstärktes med runt 1dB vid wah-förstärkarens input även när potentiometerns resistans var 
låg och därmed större än något brus. Efter ändringen så försvann bruset men kretsen drog mer 
ström då en extra förstärkare behövde försörjas. 
Den färdiga wah-kretsen demonstreras i figur 16 och den uppkopplade kretsen visas i figur 
17. 

 

 
Figur 16. Kopplingsschema för wahkretsen 
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Figur 17. Prototyp av Wah-kretsen 

4. Resultat 

4.1 Dist/Overdrive 
Resultatet för distortionen redovisas i figur 18 och 19 och resultaten för overdriven redovisas 
i figur 20 och 21 med potentiometern benämnd “Drive” (se figur 9) inställd på olika värden. 
Insignalen hade en amplitud på 100 mV och en frekvens på 370Hz.  
 
En bild av den färdiga kretsen visas i figur 22 och en bild av den färdiga pedalen visas i figur 
23. 

 
Figur 18. Distortion med potentiometern inställd på 910kΩ. Den gula vågen är insignalen 
och den blåa är utsignalen. För båda signalerna är en horisontell ruta 2.5ms. En vertikal 

ruta är 100mV för insignalen och 200mV för utsignalen. 
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Figur 19. Distortion med potentimetern inställd på 0Ω. Den gula vågen är insignalen och 

den blåa är utsignalen. För båda signalerna är en horisontell ruta 2.5ms. En vertikal ruta är 
100mV för insignalen och 200mV för utsignalen. 

 

 
Figur 20. Overdrive med potentiometern inställd på 910kΩ. Den gula vågen är insignalen 
och den blåa är utsignalen. För båda signalerna är en horisontell ruta 2.5ms. En vertikal 

ruta är 100mV för insignalen och 200mV för utsignalen. 
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Figur 21. Overdrive med potentiometern inställd på 0Ω. Den gula vågen är insignalen och 
den blåa är utsignalen. För båda signalerna är en horisontell ruta 2.5ms. En vertikal ruta är 

100mV för insignalen och 500mV för utsignalen. 
 

 
Figur 22. Slutgiltiga kretsen för distortion och overdrive på ett kretskort.  
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Figur 23. Den färdiga pedalboxen med distortion/overdrive 

4.2 Tremolo 
Den färdiga tremolokretsen hade ett frekvensintervall på 2.3Hz till 14.4Hz för tremolo och 
ringmodulering på 90Hz till 550Hz. Stillbilder ur ett oscilloskop på tremolons utsignal när en 
100 mV sinussignal på 200Hz modulerades med triangelvågor och fyrkantsvågor redovisas i 
figur 24 och 25 respektive figur 26 och 27. För figurerna var potentiometern R18 (se figur 
14) för tremolfrekvensen inställd på 1.4 MΩ vilket motsvarade en frekvens på 3.7Hz och med 
tre olika värden på spänningsdelaren som bestämde djupet (se R20 och R21 i figur 13). 
maximalt djup, vilket representerar alla 100 kΩ på R20 och medeldjup, där R20 och R21 
båda ligger på 50kΩ.  
 
Resultatet för ringmodulering visas som en stillbild i figur 28. I figur 28 modulerades samma 
insignal på 100mV och 200Hz med en fyrkantsvåg, där frekvensen bestämdes till ca 150Hz 
då R18 (se figur 14) låg på 1.25Meg.  
 
En bild av den färdiga kretsen visas i figur 29 och en bild av den färdiga pedalen visas i figur 
30. 
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Figur 24. Tremolo med triangelvåg och potentiometern inställd på maximalt djup. Var ruta 

vertikalt är 100 mV och horisontellt 100 ms. 
 

 
Figur 25. Tremolo med triangelvåg och potentiometern inställd på medeldjup. Var ruta 

vertikalt är 100 mV och horisontellt 100 ms. 
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Figur 26. Tremolo med fyrkantsvåg och potentiometern inställd på maximalt djup. Var ruta 
vertikalt är 100 mV och horisontellt 100 ms. 

 

 
Figur 27. Tremolo med fyrkantsvåg och potentiometern inställd på medeldjup. Var ruta 

vertikalt är 100 mV och horisontellt 100 ms. 
 

 
Figur 28. Tremolo med en ringmodulerad utsignal. Var ruta vertikalt är 100 mV och 

horisontellt 100 ms. 
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Figur 29. Slutgiltiga tremolokretsen lödd på ett kretskort. 

 

 
Figur 30. Den färdiga pedalboxen med tremolo och ring. 

4.3 Wah 
Frekvenssvaret för olika resistorvärden för den simulerade wah-kretsen visas i figur 31. 
Motsvarande så är figur 32 frekvenssvaret för den färdiga kretsen. 
 
Bilder av den färdiga wah-kretsen visas i figur 33 och bilder av den färdiga pedalen visas i 
figur 34. 
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Figur 31. Amplituddiagram för resonanstoppens rörelse när potentiometerresistansen ändras 
från 1Ω till 100kΩ. Den turkosa och gråa linjerna representerar värdena 100kΩ och 1Ω. De 

andra färgerna visar toppen för logaritmiskt ökande resistorvärden. 
 

 
 

Figur 32. Amplituddiagram för resonanstoppens rörelse när potentiometerresistansen 
ändras, plottad i MATLAB. De blåa och gula linjerna representerar värdena 100kΩ och 0Ω. 
De andra färgerna är godtyckligt valda för att demonstrera resonanstoppens kontinuerliga 

förflyttning. 
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Figur 33. Slutgiltig wah-krets 

 
 
 

 
Figur 34. Wah-kretsen inbyggd i pedalboxen. 
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5. Diskussion  

5.1 Distortion/overdrive  
Av figur 18 till 21 framgår tydligt att den konstruerade kretsen beter sig som förväntat av 
simuleringarna. Det som däremot tog tid i framtagningen av den här pedalen var att förbättra 
kretsen och ge signalen det sökta ljudet, det vill säga vilka frekvenser som klipps mer än 
andra och hur hårt signalen ska klippas för en bra ton. Vad som låter bra är dock givetvis 
högst subjektivt.  
 
Kretsen var även problematisk när den skulle lödas på ett kretskort på grund av ritningsfel 
och dålig planering. Det resulterade i att hela kretsen fick lödas om, samt att en stor mängd 
tid fick läggas ner på omständliga felsökningar av den andra versionen. Ett oväntat fel som 
uppstod i den färdiga kretsen var en DC-spänning på runt 170 mV på utsignalen hos 
overdriveförstärkaren (se figur 9, mellan R3 och C4). Spänningen bildades trots att ingen DC 
spänning uppstod på insignalerna och orsakade en felaktig klippning hos signalerna för 
overdrive då utsignalens spänning var skiftad gentemot insignalen. Orsaken till felet kunde ej 
hittas på grund av tidsbrist men det löstes genom att koppla overdrivedioderna efter 
kondensatorn på utsignalen istället för innan den då DC-spänning ej kan färdas över en 
kondensator.  
 
Slutprodukten blev dock en lyckad dist/overdrive pedal som fungerade till en elgitarr. Som 
förbättring skulle varierbara tonkretsar kunna kopplas in innan och efter 
dist/overdrive-pedalen för att bättre kunna kontrollera frekvenssvaret bättre. Det skulle även 
vara möjligt att ha både distortion och overdrive effekterna igång samtidigt, då man utifrån 
figurer 19 och 21 kan se att overdrivesignalen har större amplitud än den distade och skulle 
därmed även kunna distas. Det skulle sedan vara bra att gå igenom den konstruerade kretsen 
igen för att finna källan till DC-spänningen på utsignalen, men då kretsen trots allt fungerar är 
det ej något större problem. 

5.2 Tremolo 
Likt dist/overdrive kretsen kan det ses utifrån figur 24 till 27 att simulering av tremolon var 
väldigt lyckad då den verkliga kretsen betedde sig som förväntat. Effektpedalen var även 
lyckad enligt målsättningen, då den uppfyllde specifikationerna och kunde användas med en 
elgitarr. 
 
För att förbättra effektpedalen skulle det gå att titta på brusreducering när gitarren ej spelar. 
Ett lågt klickande från tremolosignalen hördes om en gitarr var inkopplad till pedalen men ej 
spelades på. Klickandet hördes lite mer när signalen var en fyrkantsvåg och blev märkbart 
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under normala omständigheter när pedalen var inställd på ringmodulering med fyrkantsvåg. 
En enklare metod än genomgående brusreducering för att eliminera den oönskade effekten 
vore att faktiskt koppla effektpedalen till en riktigt fysikalisk pedal, så effektpedalen kan 
stängas av när gitarren ej spelas. 

5.3 Wah 
Kretsen beter sig som den ska rent signalmässigt vilket går att se i figur 31 och 32. 
Wah-effekten var inte lika klar som de andra pedalernas effekter när gitarren kopplades in 
men den fungerade ändå enligt effektbeskrivningen. Vad som gjorde att effekten inte hördes 
lika klart lades ingen tid på att undersöka då den ändå fungerade. 
 
Potentiometern i wah-kretsen valdes till 100kΩ men skulle istället kunnat väljas till 10kΩ då 
större delen av frekvenssvepet inträffade när resistansen var mycket låg, under 1kΩ. 
Intervallet 10kΩ-100kΩ gav inte en så stor förändring i signalen. Det skulle också kunna 
göras så att det går att byta kondensatorer och därmed ändra frekvenserna som sveps. 

5.4 Allmänt 
En oväntad slutsats av projektet var hur svårt det var att hitta information från pålitliga källor 
om fysiken bakom effektpedaler. Området är väldigt subjektivt och källor består mest av 
hobbyisters egna erfarenheter och åsikter inom området. Effekter såsom wah och 
dist/overdrive har inga gemensamt erkända effektbeskrivningar på en elektroniknivå. 
Effekterna kännetecknas hellre utifrån hur de låter, vilket är högst subjektivt.  

6. Slutsatser  
Tre effektpedaler har konstruerats och alla fungerar. Alla genererar de effekter som önskas 
från sådana pedaler och effekternas parametrar kan varieras med potentiometrar. Tack vare 
information på internet var det möjligt att förstå vilka delar som var viktiga för varje krets 
och på så sätt få en ökad förståelse, som sedan kunde tillämpas på konstruktionen av egna 
modeller. Svårigheterna bestod av att hitta bra källor om fysiken runt pedalerna, det vill säga 
vad kretsarnas byggblock faktiskt gjorde. Det uppstod även komplikationer i slutskedet när 
allt skulle lödas ihop och placeras i lådor, då det blev trångt på kretskorten och i pedalernas 
chassin. Större pedallådor borde ha valts för att få plats med alla komponenter. 
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8. Appendix 

8.1 MATLAB-kod för wah-pedalens frekvenssvar 
%data values 
freq1 = [100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 
1500 2000 3000 4000 5000 10000 20000]; 
amplin1 = [460/194 640/194 840/194 1060/194 1240/194 1440/194 1620/194 1960/194 
2040/194 2080/194 2000/194 1880/194 1780/194 1640/194 1520/194 1420/194 1320/194 
1240/194 940/194 640/194 500/194 400/194 220/194 140/194];  
 
amp1 = 20*log10(amplin1); 
freq2 = [100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000]; 
amplin2 = [360/194 680/194 1020/194 1360/194 1680/194 1920/194 2060/194 2060/194 
1980/194 1860/194 960/194 660/194 500/194 400/194 220/194 140/194];  
amp2 = 20*log10(amplin2); 
 
freq3 = [100 200 300 400 500 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2500 3000 4000 5000 
10000 20000]; 
amplin3 = [44/194 84/194 122/194 164/194 204/194 480/194 700/194 880/194 1200/194 
1520/194 1920/194 2040/194 1860/194 1120/194 640/194 480/194 240/194 160/194];  
amp3 = 20*log10(amplin3); 
 
freq4 = [100 200 300 400 500 1000 1200 1400 1500 1700 2000 3000 4000 5000 10000 
20000]; 
amp4lin = [82/194 160/194 242/194 328/194 424/194 1110/194 1580/194 1960/194 
2060/194 1920/194 1520/194 752/194 512/194 388/194 188/194 94/194]; 
amp4 = 20*log10(amp4lin); 
%plot frequency response 
semilogx(freq1, amp1, freq2, amp2, freq3, amp3, freq4, amp4, 'LineWidth', 2); 
xlabel('Frekvens[Hz]') 
ylabel('Förstärkning[dB]') 
xlim([100 20000]) 
grid on 
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