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Abstract

Optimering av distorsionseffekt med hjälp av
Fourieranalys

Henrik Sundin

In music performers and music-making are often 
used different distortion effects to give the desired 
character on the individual sound sources and 
instruments. These have different names (fuzz, 
distortion, overdrive) depending on the character. To 
carry out this work, an extensive literature study of 
the circuit diagrams of a large number of the classic 
distortion circuits implemented. In this work, a 
distortion effect of the character fuzz was created 
from several other existing effects. Measurements 
FFT, frequency response have been conducted to 
validate the desired results along the given problem. 
The finished effect was named Instant Carlos and a 
prototype was manufactured.
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Sammanfattning 
 
Inom musikutövande och musikskapande används ofta olika distorsionseffekter för att ge 
önskad karaktär på enskilda ljudkällor och instrument. Dessa har olika namn (fuzz, distorsion, 
overdrive) beroende på karaktär. För att kunna genomföra detta arbete har en omfattande 
litteraturstudie över kretsscheman för ett stort antal av de klassiska distorsionskretsarna 
genomförts. I detta arbete har en distorsionseffekt av karaktären fuzz skapats utifrån flera 
andra befintliga effekter. Mätningar som FFT, frekvenssvar har genomförts för att validera 
önskat resultat utefter given problemformulering. Den färdiga effekten fick namnet Instant 
Carlos och en prototyp tillverkades. 
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Introduktion 
 
Distorsionseffekter förändrar det relativt ”rena” (utan övertoner) ljud som skapas av en 
gitarr, bas eller piano till ett ljud som upplevs som ”varmare” eller ”smutsigare”. Ofta vill 
man ha någon form av distorsion på gitarren för att framhäva melodispel. 
 
Denna effekt uppkommer då övertoner läggs till grundtonen som instrumentet skapar. I 
distorsionseffektens begynnelse producerades dessa övertoner genom att driva en 
överström genom förstärkarens rör, eller genom mer extrema lösningar, som att driva en 
spik genom förstärkarens högtalarmembran.   
 
De tidigaste effekterna var uppbyggda av transistorer och dioder, tidigt 70 tal började 
operationsförstärkare att förekomma i distorsionseffekter. Idag används transistorer av 
olika slag samt operationsförstärkare. De tidiga effekterna kallades fuzz och har en 
karaktär mer åt blåsinstrument och lämpade sig dåligt för ackordspel men bra för 
solospel. De tidiga effekterna som kallas distorsion var i regel tänkta att låta som dåtidens 
överstyrda rörförstärkare, d_v_s distorsion som lämpar sig även för ackordspel. 
 
Idag finns det renodlade rörförstärkare som kan ge distorderande ljud på låg volym. 
Många anser emellertid att det är opraktiskt att behöva förlita sig på en viss förstärkare 
för att få rätt ljud, då man kan förvara en liten distorsionseffekt i gitarrfodralet och spela 
på vilken förstärkare som helst. 
 
Detta arbete kommer fokusera på distorsionseffekter och konstruktion av en välljudande 
distorsionseffekt. 
 
Distorsionseffekter 
 
Ett antal undergrupper av distorsionseffekter har utvecklat sedan 50-talet. Nedan följer 
en kort översikt över de viktigaste grupperna 
 
Boost 
En boost förstärker signalen, de flesta boosters på marknaden brukar kunna förstärka 
signalen 10-20 dB. Vissa boosters har en relativt rak frekvenskurva andra även förstärker 
instrumentets mellanregister och/eller diskant. 
 
Ett exempel på boost-krets är Electro HarmonixLinear Power Booster. Detta var den första 
Electro Harmonix effekten, den kom redan 1968 och har utkommit i flera olika varianter. 
En bipolärtransistor av kisel (ofta 2N5088), inkopplad med gemensam emitter (GE) 
åstadkommer förstärkningen.  
 
Fuzz 
De tidiga distorsionseffekterna kallades fuzz. De är ofta ganska primitivt uppbyggda och 
ger ett ljud som ofta låter lite trasigt inte helt olikt trumpet, trombon och saxofon. 
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Dallas ArbiterFuzz Face 
Det absolut bästa med denna effekt är känsligheten, då det går att styra 
distorsionsmängden och frekvensresponsen med gitarrens volympotentiometer och 
tonkontroll. 
De mest välljudande Fuzz Face effekterna innehåller germaniumtransistorer som är 
extremt opålitliga och temperaturberoende vilket gör en fuzz face i stort sett oanvändbar 
från juni till september i Sverige. Således kommer inte germaniumtransistorer 
förekomma i denna konstruktion. 
 
Electro Harmonix Big Muff 
Big Muff har funnits sen 1969 och utkommit i många olika varianter av olika tillverkare. 
Hurvida Big Muff är en fuzz eller distorsionspedal råder det delade meningar om.  
Big Muff har inte samma känslighet som en fuzz face, men ändå möjligt att gå från välljud 
till oljud genom att variera volymkontrollen på gitarren. 
En bra och användbar effekt trots brist på känslighet och för mycket bas samt bristfällig 
tonkontroll. 
 
Av de gamla fuzzeffekterna så har Fuzz Face och Big Muff stått tidens tand och används 
flitigt inom olika musikstilar även idag. Övriga tidiga fuzzeffekter används överlag mer av 
artister som vill att det skall låta som på 60-talet [1]. 
 
Distorsion och Overdrive 
Skillnaden mellan Overdrive och Distorsion är svår att beskriva. Gemensamt är att de ofta 
har operationsförstärkare som amplitudförstärkning.  
En vanlig uppfattning är att en overdrive är ämnad att knuffa på ett redan saturerat ljud 
medan en distorsionspedal ofta är tänkt att ha framför en ren förstärkare. 
Redan 1973 gav MXR ut Distorsion+ som är extremt enkel. I princip en 
operationsförstärkar baserad MXR Microamp booster plus två dioder i klippningen. 
Denna klippning när dioderna går direkt till jord kallas Hard Clipping! 
I stort sett alla efterföljande distorsions och overdrive pedaler från 70-talet och 80-talet 
är mer eller mindre lika MXR distorsion+. Vissa innehåller strömförstärkande 
buffer(gemensam kollektorkoppling) på in och/eller utgången, andra OP klippning etc. 
Några exempel är: Ibanez Tubescreamer, Boss Distorsion Ds 1, Proco RAT med flera. 
 
Boss Bluesdriver BD 2 
Boss BD 2 är en mycket bra och övertonsrik effekt. Den har tilltagen diskant, för mycket 
bas och hörbar faspåverkan. Kretsen är en salig blandning av operationsförstärkare, 
JFET(junctionfield-effect transistor) mm. 
 
Klon Centaur/Electro Harmonix Soul Food 
Om man idag vill ha tag på en äkta Klon Centaur får man räkna med att betala cirka 10000 
sek då det är ovisst om de överhuvudtaget tillverkas längre. Nyligen lanserade Electro 
Harmonix en Pedal som heter Soul Food, citerat från Electro Harmonix hemsida: 
 
Tone aficionados kept telling EHX’s Mike Matthews about a pedal that had achieved a lot of buzz because it 
was only obtainable at an exorbitant price. That pedal was the KLON CENTAUR. 
A believer in bringing great tools to starving musicians, Mike tasked his trusty team to create an affordable 
alternative, and that is how the SOUL FOOD was cooked up. 
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The SOUL FOOD delivers transparent overdrive with great touch and response. Its circuitry features boosted 
power rails to provide abundant headroom and increased definition. Best of all, you don’t have to be a rock 
star to own one! 
 
Soul Food är snudd på fulländad. Den låter väldigt naturligt. Inga frekvenser som sticker 
ut och absolut ingen hörbar faspåverkan. 
Soul Food kan ge relativt mycket distorsion men den har en Sweet Spot då 
förstärkningen(gain) är ställd relativt lågt. Ljudet blir tunt då förstärkningen ställs högt 
vilket inte är idealt för solospel, men det fungerar för ackordspel. 
Anledningen till att Soul Food låter tunn kan vara att de klonat Klon Centaur rakt av fast 
med ytmonterade komponenter, ytmonterade kondensatorer ger annan karaktär och 
kapacitansvärde då DC spänning påförs[10]. 
Ställer man förstärkningen på 0 är detta en mycket bra booster.  
 
JFET distorsionseffekter 
JFET-transistorer anses av många låta likt elektronrör då de saturerar! 
Men de tenderar att ge ett alltför markerat mellanregister vid saturation. Således kommer 
JFET inte att förekomma i denna konstruktion. 
 
Distpedaler med rör i 
Distorsionseffekter med rör i har än så länge inte nått samma kommersiella framgång som 
de klassiska(Big Muff, Tubescreamer etc) halvledareffekterna. Två tänkbara anledningar 
är att de lätt blir otympliga och ömtåliga samt att rör i regel kräver mer än 9 volt som är 
vanlig i pedalbordssammanhang.  
 
Problemformulering 
 
Av de distorsionseffekter som beskrivits ovan är Big Muff den som bäst svarar mot mina 
behov. Den har emellertid, som nämnts ovan, vissa brister. Dessa brister är till viss del 
subjektiva, och beror även på hur effekten används. Denna rapport har som utgångspunkt 
en användare som 
 

• Använder distorsion för att gitarrsolon och melodispel ska framträda klarare.  
• Prioriterar långa toner som hänger kvar länge mer än distorsionen. 
• Vill ha god känslighet och relativt rak frekvensgång.  

 
Ur denna användares synvinkel har Big Muff följande problem: 
 

1. Känsligheten 
Detta är det största problemet. Redan då förstärkningspotentiometern är på noll 
så är det i regel för mycket distorsion. Som jämförelse kan en Fuzz Face gå från 
hård distorderat ljud till nästan helt rent ljud genom att volymkontrollen på 
gitarren justeras. Därmed går komponenternas arbetspunkt från ett olinjärt 
område till ett område som närmar sig det linjära. En Big Muff saturerar i flera steg 
och är således inte alls lika känslig som en Fuzz Face. 

2. Förstärkning av basfrekvenser 
En Big Muff förstärker generellt basfrekvenserna för mycket. Detta är ett 
genomgående problem för samtliga Big Muff varianter.  
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3. Avsaknaden av mellanregister 
En Big Muff förstärker generellt gitarrens mellanregister för lite. Detta resulterar 
i att många [3] tycker att gitarren försvinner bland andra instrument vid 
ensemblespel. 

4. Bruset 
Big Muff kretsen ger mycket brus. 

5. Hörbar faspåverkan 
Ett vanligt passivt RC filter förskjuter fasen 45 grader vid filtrets brytfrekvens. 
Lågpass delen i en Big Muffs tonstack ger en hörbar faspåverkan då det sitter 
efter alla klippstegen som genererar alla övertoner.  

 
Begränsningar 
 
I denna konstruktion kommer det inte att förekomma någon digitalteknik eller digitala 
filter. Anledningen till det är att gitarrister är konservativa. 
 
Mål 
 
Huvudmålet är att designa en distorsionseffekt som ger samma grundläggande ljud som 
en Big Muff, men som förbättrar effektens prestanda inom de områden som beskrivits i 
problemformuleringen. 
 
För att nå detta huvudmål har ett antal delmål definierats 

1. Förstå hur en Big Muff är uppbyggd och fungerar, samt vilka komponenter som är 
relevanta för dess ljudbild.  

2. Replikera en Big Muff med egna komponenter på ett kopplingsdäck. 
3. Förändra kopplingsschemat på ett sådant sätt att de problem som effekten har 

reduceras i så hög grad som möjligt. 
4. Konstruera och verifiera den funna designen på ett experimentkort, samt använda 

den vid spelningar och inspelningar.  
 
Det vore även positivt om andra gitarrspelare/musikanter skulle uttrycka sitt gillande 
av den skapade effekten. 
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Teori 
 
Ofta vill man återge ljud helt fritt från distorsion, då man lyssnar på musik i en Hi-Fi 
stereo. När musik och ljud skapas dras ofta nytta av distorsionen i mikrofonförstärkare, 
gitarrförstärkare, fuzzboxar och även i rullbandspelare. 
 
En del distorsion upplevs som ful och obehaglig och en del distorsion upplevs som 
musikalisk och behaglig. Denna skillnad är ofta subjektiv och svår att förutsäga/beskriva 
analytiskt.  
 
Distorsion skapas i princip alltid av att en del av den elektriska kretsen som grundtonen 
passerar igenom saturerar. Då uppstår övertoner, multiplar av grundtonen. 
 
Nomenklatur 
 
Att beskriva hur ljud låter med ord är svårt, följande ord är vanligt förekommande i denna 
uppsats: 
 
Aggressivt- Om ett ljud beskrivs som aggressivt, en sångare som sjunger med hög 
intensitet upplevs som aggressivt, samma gäller med ljudet som beskrivs i denna uppsats. 
 
Sjungande- Motsatsen till aggressivt eller skrikigt. 
 
Trött- En sångare som har en sångröst som låter likt tal(pratsjunger) upplevs som trött. 
Samma gäller med ljudet som beskrivs i denna uppsats. 
 
Mellanregister- Höga frekvenser kallas ofta diskant och låga frekvenser kallas bas, de 
frekvenser som ligger mellan de höga och låga kallas mellanregister, vanligen 600-2100 
Hz 
 
Gainkontroll- Anger hur mycket av den amplitudförstärkta signalen som skall in i 
klippsteget, denna kontroll har ofta olika namn, vanliga namn är fuzz, sustain, drive, gain, 
distorsion mm. 
 
Musikteori i korthet 
 
Om man fördubblar en frekvens så får man samma ton en oktav högre. Som exempel så är 
frekvenserna 440 Hz, 880 Hz och 1760 Hz alla tonen ”A”. I det västerländska tonsystemet 
har vi delat in varje oktav i 12 halvtoner  
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Ton Frekvens( Hz) Frekvens( Hz) Frekvens( Hz) Frekvens( 

Hz) 
A 440  880  1760  3520  
A# 467 934 1868 3736 
B 494 988 1976 3952 
C 523 1046 2092 4184 
C# 555 1110 2220 4440 
D 587 1174 2348 4696 
D# 622 1244 2488 4976 
E 660 1320 2640 5280 
F 699 1398 2796 5592 
F# 740 1480 2960 5920 
G 784 1568 3136 6272 
G# 831 1662 3324 6648 

 
Dessa frekvenser är inte helt exakta. Tongeneratorn och mätinstrumenten kan inte 
genomföra noggranna mätningar över 1500 Hz. 
 
Vissa toner i samklang skapar vissa musikaliska intervall och upplevs harmoniska. Ett A 
och ett C är en mollklang (upplevs av många som melankoliskt) och A och C# är en 
durklang (upplevs av många som glatt).  
 
Ett A och ett E är ett kvintintervall. Ett A-moll ackord består av tonerna A C E, ton 1 3 och 
5 i en A-moll skala. En A-mollskala består av de sju tonerna ABCDEFG. 
 
En C-dur skala har samma toninnehåll som en A-moll skala, dessa tonarter är 
parallelltonarter. En C-dur skala består av tonerna CDEFGAB, och ett C-dur ackord består 
av tonerna C E G, ton 1 3 och 5 i C-durskalan 
 
Jämna och udda övertoner 
 
Antag att vi stoppar in tonen A (440 Hz) i en svart låda och får ut en signal som utöver 
grundtonen 440 Hz tonen innehåller frekvensmultiplar bestående av 880 Hz 1760 Hz, 
3520 Hz osv. Detta kallas jämna övertoner och de 5 första övertonerna är alla tonen A och 
jämna multiplar av 440 Hz. Den 6:e övertonen är ett E dvs en kvint. Så även den 12:e 
övertonen. 
 
Antag vidare att vi stoppar in vår 440 Hz(A) signal i en annan svart låda och utöver 
grundtonen på 440 Hz tonen får ut frekvensmultiplar innehållandes 1320 Hz (E Kvint till 
A), 2200 Hz (C#, durters till A) 3080 (Nästan ett G, mollseptim till A, ligger dock 31 cent 
under G) Hz 3960 Hz(Nästan ett B, sekund till A i både dur och moll, ligger dock 3,9 cent 
över B), udda multiplar(3, 5, 7, 9 osv) av 440 Hz tonen så har vi fått ut udda övertoner. 
Udda övertoner innehåller frekvenskomponenter som innehåller andra toner än 
grundtonen(i detta fall ett A) och kvinten(i detta fall ett E). 
 
Första övertonen kvinten är lika i 6 av totalt 7 kyrkotonarter, endast den lokriska skalan 
har sänkt kvint. Om vi spelar en låt i C-dur eller A-moll som är varandras parallelltonarter 
(innehåller samma ackord och toner men olika tonika/grundton) så är det endast tonen 
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B (ackordet Bm-5 har sänkt kvint) som kommer ge upphov till en frekvenskomponent 
som inte finns med i tonarten. Men från och med andra övertonen så kommer det 
genereras flera övertoner som ligger utanför den aktuella tonarten oavsett vilken tonart 
man spelar i. 
 
Detta behöver inte innebära problem. Exempelvis beroende på hur man ställer in en 
hammondorgel (tonhjulsorgel) så hörs tydligt en dur-ters då man spelar enstaka toner. 
Spelar man ett C hörs således ett svagt E. Ett instruments övertonsregister är en stor del 
hur vi uppfattar att ett instrument låter. 
 
Olika ljudkällor består i regel av både jämna och udda övertoner. Den enda ljudkällan som 
inte innehåller övertoner är en perfekt sinusvåg. 
 
Fourieranalys 
 
Inom Fourieranalys studeras hur en generell signal kan representeras som en (möjligtvis 
oändlig) summa (Fourier serie) av sinus och cosinusfunktioner med varierande amplitud 
och frekvens. 
 
Fyrkantsvåg 
En perfekt fyrkantsvåg innehåller enbart udda övertoner, och finns bara i teorin då den 
stiger och sjunker oändligt snabbt. Ljudet av en approximerad fyrkantsvåg (stiger och 
sjunker inte oändligt fort) upplevs av många som hård och obehagligt inte helt olikt en 
hård trumpetton. För en kvalitativ beskrivning av hur en fyrkantsvåg ser ut, se figur 1. 
 

 
 

 
 
Figur 1: Fouriertransformering av fyrkantvåg.  
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Sågtandsvåg 

 

 
 
Figur 2: Fouriertransformering av sågtandsvåg. 

 
En perfekt sågtandskurva har oändligt många övertoner. För en kvalitativ beskrivning av 
hur en sågtandssvåg ser ut, se figur 2. 
 
Vitt brus 
När man testar ljudanläggningar etc. stoppar man ofta in vitt brus i anläggningen för att 
se vad som kommer ut. Vitt brus innehåller alla frekvenser och lika mycket energi av varje 
frekvens. Att vitt brus skall innehålla alla frekvenser är en fysikalisk omöjlighet. I 
praktiken använder man således ett bandbegränsat vitt brus. 
 
Transistorteknologi 
 
I denna konstruktion har bipolära kiseltransistorer (BJT) valts. Dessa styrs av en 
basström. Och dess anslutningar kallas Bas, Kollektor och Emitter. JFET transistorer 
styrs av ett elektriskt fält. Och dess anslutningar heter Gate, Drain och Source. 
 
Generering av övertoner 
 
Som nämnts genereras övertoner i ljudbilden när formen hos en sinusvåg förändras. Två 
typiska sätt att introducera dessa övertoner är genom diodklippning samt saturation av 
transistorer. 
 
Diodklippning 
 
Symmetrisk klippning är två likadana dioder kopplade åt olika håll[13]. Detta gör att 
topp- och bottendelarna av insignalen klipps symmetriskt. Om man skulle ha två dioder i 
ena riktningen och en i andra skulle det leda till asymmetrisk klippning och topp och 
botten skulle klippas till olika nivåer. 
Det kallas hardclipping när dioderna är kopplade direkt till jord och soft clipping då de 
sitter i en feedback på en operationsförstärkare eller transistor. Figur 3 visar symetrisk 
klippning. 
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Figur 3: Exempel på diodklippning. 

 
Saturation av transistorer 
 
En vanlig tumregel är att arbetsspänningen bör väljas till ca 40 % - 50 % av 
matningsspänningen för att undvika att en transistor saturerar [5-6]. Vid 9 volts 
matningsspänning leder det till att man kan stoppa in en insignal som förstärks upp till ca 
3 volt utan distorsion. Om arbetsspänningen ställs för lågt saturerar transistorn lättare, 
se figur 4. Även vid saturation av en transistor förändras alltså formen på en inkommande 
sinusvåg, vilket skapar övertoner. 
 

 
Figur 4: Bilden visar hur transistorns arbetspunkt påverkas av strömförstärkningsfaktorn HFE 

 
Fasen 
 
Många distorsionseffekter har många små filter, dessa filter ger 45 graders faspåverkan 
vid brytfrekvensen [11], se Figur 5. Varje filter förändrar därmed fasen hos den ingående 
signalen. Så länge denna signal är en ren sinusvåg, påverkar inte detta det hörbara ljudet. 
Om insignalen emellertid består av ett antal överlagrade frekvenser (typiskt ett antal 
övertoner) kommer fasen hos varje överton att förskjutas till varierande grad. Detta 
resulterar ofta i ett ljud som uppfattas som obehagligt. 
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Figur 5: Bilden visar hur fasen varierar med frekvensen för ett RC filter. Bilden hämtad från http://www.electronics-
tutorials.ws 

 

Big Muff 
 
En Big Muff består av 4 transistorsteg och en tonstack. De tre första stegen har 
återkoppling/feedback eftersom de har extremt hög förstärkning. Följande stycken 
beskriver i detalj de olika delarnas funktion. För en översikt, se figur 6[3]. 
 

• Steg 1 
Första stegets funktion är att förstärka amplituden cirka 15 gånger. 
Det första steget liknar en vanlig Electro Harmonix Linear Power Booster med 
skillnaden att den har återkoppling. Rc styr utimpedansen och kvoten mellan Rc 
och Re samt återkopplingsmotståndet (mindre återkopplingsmotstånd ger lägre 
förstärkning) styr förstärkningen. En annan viktig komponent är 
återkopplingskondensatorn. På exempelvis Electro Harmonix Big Muff 
Tonewicker finns en kontroll som kopplar bort återkopplingskondensatorerna på 
de tre första stegen. Tanken är att detta skall öka mellanregistret[3], men den får 
då ett väldigt hårt(markerat mellanregister) och brusigt ljud. 
Återkopplingskondensatorns funktion är således att dämpa mellanregistret. 

• Steg 2 och 3 
Dessa två steg klipper signalen beroende på hur hög signal som steg 1 ger. 
Steg 2 och 3 är identiska sånär som på Rc. Här är två klippdioder kopplade åt 
olika håll mellan bas och kollektor. Kondensatorn som sitter i serie med dioderna 
anger hur lågt i frekvens de skall klippa. Bassister brukar gilla att de låga 
frekvenserna inte klipps och föredrar således ett relativt lågt värde på den 
kondensatorn.  

• Tonstacken (Bandpass-filter) 
Ett kombinerat hög och lågpassfilter. 
Mellan sista klippsteget och sista GE steget sitter tonstacken, en 
tonbalanskontroll som skär bas åt ena hållet och diskant åt andra hållet och 
däremellan påverkas mellanregistret. 

• Steg 4 
Sista transistorsteget höjer amplituden cirka 5 gånger eftersom den sjunkit 
drastiskt efter de båda klippstegen. 
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Mellan stegen och före det första steget sitter begränsningsresistorer som begränsar den 
maximala strömmen i kretsen och kopplingskondensatorer som filtrerar bort DC 
spänning. Högre värden på dessa kondensatorer släpper genom mer låga frekvenser. 
 
 

 
Figur 6: Kretsschema för distorsionseffekten "Big Muff". 
 

Metod 
 
Experimentell uppställning 
 
En Big Muff krets enligt figur 6 kopplades upp på ett kopplingsdäck, för att ha en 
utgångspunkt för arbetet. Olika kommersiella Big Muff varianter skiljer sig åt när det 
gäller valet av transistorer. För detta arbete valdes transistortyperna 2N5088 samt 
BC549. Skillnaden i resulterande ljud mellan dessa komponenter i denna krets är hårfin. 
2N5088 har en HFE (strömförstärkningsfaktor) på cirka 560 och BC549 har en HFE på 
cirka 670.  Komponent 2N5088 kan upplevas som basigare och mer lämplig för en Fuzz 
medan BC549 betonar mellanregister mer vilket gör den mer lämpad för en effekt av 
karaktären distorsion.  
 
En avgörande del i hur en Big muff låter är det första förstärkarsteget. En extremt hög 
förstärkning och en låg arbetspunkt på transistorkopplingen gör att det första steget 
ligger nära saturation, vilket bidrar till en stor del av karaktären.  
 
Den uppkopplade kretsen har analyserats i laboratoriet med tongenerator och 
oscilloskop, samt i en inspelningsstudio. I inspelningsstudion har tre olika förstärkare och 
två olika elgitarrer använts. En Sennheiser MD 421 mikrofon har vidare placerats på nära 
håll intill högtalarkonen så att det resulterande ljudet kunnat analyseras i efterhand med 
en spektrumanalysator. Ett Presonus ljudkort med väldigt ren mikrofonförstärkare samt 
Presonus Studio One har använts för att spela in och generera vitt brus. Samtliga 
frekvensgångsmätningar har gjorts genom att skicka vitt brus från Studio One in i 
effekterna och sedan tillbaks in på ljudkortet. Ett oscilloskop och en tongenerator har 
använts i laboratoriet för att analysera vågformen från olika effekter. 
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Hur ljudet uppfattas av en åhörare är subjektivt, och kan vara väldigt svårt att kvantifiera. 
Därmed har en stor del av graden av måluppfyllnad utvärderats genom att lyssna på det 
resulterande ljudet under utvecklingsarbetet.  

Resultat 
 
Introduktion 
 
Jag berättade för en skicklig Uppsala-gitarrist att jag ville bygga en Big Muff liknande 
effekt med Fuzz Face känslighet. Han gav mig då idén att namnge effekten till Instant 
Carlos, då i hans mening en sådan effekt skulle låta likt det gitarrljud som används av 
Carlos Santana.  
 
Detta kapitel beskriver och motiverar de förändringar som utfördes utgående från Big 
Muff kretsen för att nå de uppställda målen med arbetet. 
 
Känsligheten/klippningen 
 
Ett kvalitativt mål vore att med gainkontrollen(denna kallar Electro Harmonix ”Sustain”) 
högt ställd ska det låta som en Big Muff med gain ställd lågt. Och med gainkontrollen lågt 
ställd på Instant Carlos skall den kunna användas som Boost och låta likt Electro 
Harmonix Linear Power Booster.  
 
Det absolut viktigaste är att klippningen blir mer känslig och här spelar det första 
förstärkarsteget en stor roll i och med att ju högre signal som går in i första klippsteget, 
desto mer saturerar kretsen.  
 
I ett första experiment så sänktes förstärkningen i första steget, och storleken på 
begränsningsresistorerna ökades för att uppnå större känslighet. Detta gjorde emellertid 
kretsen rätt ”trött” i karaktären så en ingångsbuffer (strömförstärkande 
emitterföljarsteg) byggdes. Liknande lösningar finns i distorsionseffekterna Boss Ds 1 och 
Ibanez Tubescreamer. Detta fungerade, men skapade en ljudbild av karaktären distorsion. 
Ingen lösning på detta problem hittades, så denna idé övergavs. 
 
Vissa Big Muff kloner saknar klippdioderi första förstärkarsteget, exempelvis 
Coulorsounds klon [3]. För att dra denna idé till sin spets togs hela första klippsteget bort 
i ett andra experiment. Därmed blev förstärkningen alldeles för låg och bastonerna i 
ljudbilden alltför accentuerade. För att kompensera för detta sänktes 
begränsningsmotstånden. Även kopplingskondensatorerna samt feedback kondensatorn 
i klippsteget sänktes. Kondensatorn som sitter i serie med klippdioderna höjdes 
emellertid till 1 μF för att inte basen skulle passera oklippt. Detta experiment resulterade 
i en önskvärd känslighet med bibehållen ljudbild. 
 
Ett flertal olika dioder testades för att åstadkomma ”hard clipping”. Slutligen valdes 
diodtypen 1N4148 för detta ändamål. Dessa används även i vanliga fall i Big Muff, och 
ingen bättre lösning hittades. En av de andra varianterna som testades var att koppla två 
lysdioder i seriell klippning, vilket verkade väldigt lovande då distorsionen gick att styra 
genom att variera amplituden. Det upptäcktes emellertid att i praktiken är inte en 
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gitarrsignal tillräckligt kontinuerlig för att detta skall låta musikaliskt. Det uppstod ett 
pumpande ljud. Denna typ av klippning finns i Boss Hm 2 [12] som är en ganska extrem 
och komplex distorsionseffekt. 
 
Tonstacken 
 
Tonkontrollen i en Big Muff är svårmanövrerad då det är en tonbalanskontroll som både 
reducerar bas och diskant. Däremellan försvagas även mellanregistret. Instant Carlos 
behöver inte någon diskantkontroll då den redan från början är diskantfattig. En 
diskantkontroll resulterar även i en mer eller mindre hörbar faspåverkan, beroende på 
hur de ingående komponenterna väljs.  
 
Ett första experiment bestod i att separera tonkontrollen i ett lågpass- och ett 
högpassfilter. Lågpassfiltret placerades efter det sista förstärkarsteget, men även då 
uppstod en icke önskvärd hörbar faspåverkan. Då gitarrens egen tonkontroll kan 
användas med liknande resultat, så togs lågpass-filtret bort. 
 
För lite eller för mycket bas är generellt en fälla som många bra effekter faller på. För att 
göra effekten så användbar som möjligt sattes tre 100 nF kondensatorer i serie i 
högpassfiltret i tonstacken. Om mer bas är önskvärt (t.ex. för att spela elbas) kan en eller 
två av dessa kondensatorer bryggkopplas. Högpassfiltret orsakade ingen hörbar 
faspåverkan. 
 
Mellanregistret 
 
Det mesta av gitarrens karaktär finns i mellanregistret och det är av största vikt att få rätt 
karaktär på det. Mellanregistret upplevs som väldigt dämpat i en Big Muff av flera 
anledningar. Det ena är att den är rik på låga frekvenser, vilket delvis gömmer 
mellanregistret. En annan stor anledning är tonbalanskontrollen, vilken reducerar 
energiinnehållet i mellanregistrets frekvensband. 
 
Att ha ett aningen framträdande mellanregister som man lätt kan styra från gitarren är en 
god idé, men ett överdrivet förstärkt mellanregister är generellt inte önskvärt. Storleken 
på det första återkopplingsmotståndet styr mellanregistrets roll i ljudbilden, och ett 
motståndsvärde på 235 kΩ fanns efter testande ge en optimal ljudbild. 
 
Sista GE steget 
 
Det sista steget i en Big Muff förstärker signalens amplitud med 15 dB, då den sjunkit 
drastiskt på grund av de båda klippstegen och tonstacken.  Utan sista förstärkarsteget 
låter ljudet vasst och en stor del av kompressionen försvinner. Det är även en 
förutsättning för att använda Instant Carlos som en Boost, så det lämnades orört. 
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Give ’em Hell! 
 
Syftet med Give ’em Hell funktionen var att skapa ett lite kreativt udda inslag som gjorde 
Instant Carlos mer primitiv. Som bakgrund kan nämnas att parallellt med arbetet att 
bygga en bra Big Muff liknande effekt, så har försök med primitiva fuzzkretsar utförts.  
 
Dessa kretsar brukar ofta ha hardclipping men viktigast av allt är att de i regel aldrig har 
emitter motstånd för att stabilisera transistorns arbetspunkt. Effekten av att kortsluta 
ingångsmotståndet och första emittermotståndet ger Instant Carlos en vildare karaktär, 
men inte tillräckligt dramatiskt för att motivera en extra fotswitch. 
 
Vid ett projektmöte den 1 april 2015 antydde exjobbets handledare att gainkontrollen var 
felkopplad. Han menade att de två benen som inte gick mot jord skulle vara 
sammankopplade för att undvika ett extra spänningsfall framför första klippkretsen, 
detta spänningsfall existerar inte då gainkontrollen är på max. Detta extra spänningsfall 
har stor betydelse för känsligheten. 
 
Gainkontrollen var kopplad rätt men handledares förslag var precis vad som behövdes 
för att ge Give ’em Hell funktionen önskad effekt. Således den extra switchen(kallad Give 
’em Hell) kortsluter två ben på gainkontrollen(kallad Fuzz på Instant Carlos) och första 
emitter-motståndet. 
 
Bypass switchningen 
 
True Bypass är ett koncept som innebär att innebär att kretsen är helt fysiskt frånkopplad 
då den är avstängd. Detta är önskvärt, då effekten annars lastar ner ingången även då den 
är avstängd, och därmed förändrar ljudbilden från instrumentet [4]. 
 
Med en trepoligströmbrytare kan man erhålla TrueBypass samt tända och släcka en 
lysdiod. Ett vanligt sätt att göra detta på visas i Figur 7. 
 

 
Figur 7: Bilden visar hur en pedal med true bypass switchas. Bilden är tagen från MoodySound. 

 
Nackdelen med detta kopplingsschema är att störande ljud (knäppning, brus) uppstår när 
brytaren används. Detta är ett problem, då effekten ofta slås på under ett framträdande – 
exempelvis då ett solo ska spelas. Således är Instant Carlos switch kopplad enligt Figur 8. 
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Figur 8: Bilden visar hur en pedal med true bypass kopplas utan att störande ljud uppstår. Bilden är tagen från 
MoodySound. 

Den tredje polen på strömbrytaren används för att tända och släcka lysdioden. En 4 kΩ 
resistor i serie med dioden begränsar strömmen genom dioden. 
 
Matning och filtrering 
 
Carlos kan drivas både med DC-adapter och 9 Volts batteri. Då input telekontakten är en 
stereokontakt och gitarrsladden är en monokontakt erhålls en brytfunktion som stänger 
av spänningen då effekten inte används, se Figur 9. Batteriet frånkopplas då en DC–
kontakt kopplas in. En 1 kΩ resistor sänker matningsspänningen för att ge en mindre 
aggressiv karaktär.  
 
En LN4001 diod skyddar kretsen om matningsspänningens polaritet förväxlas. En 100 μF 
kondensator filtrerar bort brum från nätadaptern. 
 

 
Figur 9: Bilden visar hur man kopplar spänningen till injacket så att kretsen är bruten då ingen sladd sitter i jacket 
 
Konstruktion 
 
Instant Carlos färdiga kretsschema kan ses i figur 10. För fullständig komponentlista se 
Appendix A. 
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Figur 10: Bilden visar Instant Carlos kretsschema 

 
Kretsen konstruerades på ett prototypkort, samt byggdes in i en metallåda, se Figur 11. 
Kretsen löddes på ett enkelt hålkort. Att löda kortet, borra låda, måla lådan samt 
montering tog ca 2 timmar, och resulterade i ett robust och användarvänligt hus för 
elektroniken. Tre ”Hello-Kitty” figurer sattes fast på vridpotentiometrarna som 
dekoration. 
 
 

 
Figur 11: Vänster: Den färdiga distorsionseffekten inbyggd i en metallåda, lackad och målad. Höger: Instant Carlos 
Kretskort fastlött på ett prototypkort. 
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Mätningar med vitt brus 
 
Mellanregistret och förstärkning av bastoner 
Instant Carlos frekvensgång visas i figur 14, 15, 16 ingen bas är skuren med Low-
cutkontrollen vid dessa mätningar. Mellanregistret är aningen framträdande, men inte 
mer än att det går att tygla med gitarrens kontroller. 
Mooer Triangle Buff Big muff klon frekvensgång visas i figur 12 anmärkningsvärt är att 
tonkontrollen är ställd för att skära maximalt med bas och minimalt med diskant. Vidare 
ser man att den är skuren i det låga mellanregistret. 
Electro Harmonix Soul Food har en frekvensgång som väl avvägd (figur 13) i alla register. 
Dock är den inte helt rak.  
Följande mätningar (Figur 12-16) är gjorda genom att skicka vitt brus in i effekterna och 
sedan direkt in på datorns ljudkort. LowCut-kontrollen är vriden fullt moturs i Instant 
Carlos mätningarna dvs minimal LowCut filtrering. 
 

 
Figur 12: Bilden visar MooerTriangle Buff Big muff klon frekvensgång vid låg gain 

 
Figur 13 : Bilden visar Electro harmonix Soul Foods frekvensgång alla kontroller kl 12 

 
Figur 14: Bilden visar Instant Carlos frekvensgång då den används som Boost 
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Instant Carlos Gain kl 12 
 

 
Figur 15: Bilden visar Instant Carlos frekvensgång då fuzz är ställd kl 12 

När gainkontrollen vrids upp blir frekvensgången rakare. Man ser att det höga 
mellanregistret är aningen framträdande. 
 
Instant Carlos gain kl 12 med Give ’m Hell 
 

 
Figur 16: Bilden visar Instant Carlos frekvensgång då fuzz är ställd kl 12 och Give ’m Hell intryckt 

 
Med Give ’m hell knappen intryckt blir den rakare i diskanten. Höga mellanregistret ökar 
lite men över ett bredare område. 
 
Mätningar av bakgrundsbrus 
För att utvärdera mängden bakgrundsbrus som effekten generar, gjordes en jämförelse 
mellan Instant Carlos och en Big Muff. Mätningen gjordes genom att koppla in en gitarr 
pedalerna (utan att spela något) och spela in den resulterande ljudbilden. Figur 17 visar 
ett frekvensspektrum från Instant Carlos, med fuzz-kontrollen inställd på kl 12. Figur 18 
visar motsvarande mätning med en Big Muff klon. 
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Figur 17: Bilden visar hur mycket Instant Carlos brusar med fuzz kl 12 

 

 
Figur 18: Bilden visar hur mycket Mooer Triangle Buff Big Muff klon brusar 
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FFT mätningar 
 
Nedanstående mättningar är gjorda med 280mV sinus 1 kHz insignal. Inställningarna är 
gjorda som de är då de används, undantaget är Boss Ds 1 mätningarna. 
FFT mätningarna (figur 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38) anger amplitud (i volt) som 
funktion av frekvens (i hertz). Figur 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 anger amplitud (i 
volt) som funktion av tid (i sekunder). 
 
Electro Harmonix Soulfoodgain kl 12 
 

 
Figur 19: Bilden visar hur en sinusvåg ser ut efter den passerat Electro Harmonix Soul Foodgain kl 12 

 
 

 
Figur 20: Bilden visar Electro Harmonix Soul Foods övertonsregister vid gain kl 12 

 
Med denna inställning ger Soul Food ett ljud som är väldigt passande att spela ackord 
med.  
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RAT med Gain ställd lågt. 
 

 
Figur 21: Bilden visar hur en sinusvåg ser ut efter den passerat ProCo Rat Gain ställd lågt. 

 
 

 
Figur 22: Bilden visar Proco Rats övertonsregister vid låg gain 

 
Med Gain lågt ställd på en RAT är den ganska tydlig, inte helt olik Soul Food ovan. 
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RAT med Gain strax över kl 12 
 

 
Figur 23: Bilden visar hur en sinusvåg ser ut efter den passerat ProCo Rat Gain strax över kl 12. 

 

 
Figur 24: Bilden visar Proco Rats övertonsregister vid gain kl 12 

 
Med gain över kl 12.00 så låter den kvävd och tonen dör. Det syns väldigt tydligt när 
gainkontrollen ökas. Där vågen går från sinus till triangel så börjar det låta likt en trasig 
högtalare.  
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Instant Carlos gain kl 12 
 

 
Figur 25: Bilden visar hur en sinusvåg ser ut efter den passerat Instant Carlsos gain kl 12 

 
 

 
Figur 26: Bilden visar Instant Carlos övertonsregister vid gain kl 12 

 
Rik på udda övertoner, och vågformen är relativt intakt. 
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Carlos Lowgain 
 

 
Figur 27: Bilden visar hur en sinusvåg ser ut efter den passerat Instant Carlsos gain ställd lågt. 

 
 

 
Figur 28: Bilden visar Instant Carlos övertonsregister vid låg gain 
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Carlos gain kl 12 med Give ’m hell 
 

 
Figur 29: Bilden visar hur en sinusvåg ser ut efter den passerat Instant Carlsos gain kl 12 Give ’m Hell intryckt. 

 
 

 
Figur 30: Bilden visar Instant Carlos övertonsregister vid gain kl 12 Give ’m hell intryckt 

 
När Give ’m hell knappen är intryckt ger Instant Carlos även jämna övertoner.  
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Mooer Triangle Buff, Big Muff klon 
 

 
Figur 31: Bilden visar hur en sinusvåg ser ut efter den passerat MooerTriangle Buff, Big Muff klon. 

 
 

 
Figur 32: Bilden visar MoeerTriangle Buff Big Muff Klon övertonsregister vid låg gain 

Väldigt övertonsrik, det gör att den hörbara faspåverkan som tonkontrollen orsakar blir 
påtaglig. Vågen är ganska deformerad, skolans tongenerator kan inte ge mycket lägre 
spänning än 280mV.  
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Digitech Bad Monkey, tubescreamerklon. 
 

 
Figur 33: Bilden visar hur en sinusvåg ser ut efter den passerat Digitech Bad MonkeyTubescreamer klon. 

 
 

 
Figur 34: Bilden visar Digitech Bad MonkeyTubescreamerklon övertonsregister 

 
Vågformen ser likadan ut oavsett om gainkontrollen är högt eller lågt ställd. Den är ställd 
på kl 12 i denna mätning.  Väldigt övertonsfattig. 
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Boss Ds 1 gain på 0 
 

 
Figur 35: Bilden visar hur en sinusvåg ser ut efter den passerat Boss Ds 1 Gain ställd lågt. 

 
 

 
Figur 36: Bilden visar Boss Ds 1 övertonsregister vid låg gain 

 
Redan här låter den väldigt tunt. Vid högre gainsättning förvrängs vågformen mer. Väldigt 
övertonsfattig i detta läge med tanke på hur deformerad vågen är.  
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Boss Ds 1 gain och ton på fullt. 
 

 
Figur 37: Bilden visar hur en sinusvåg ser ut efter den passerat Boss Ds 1 Gain ställd högt. 

 

 
Figur 38: Bilden visar Boss Ds 1 övertonsregister vid hög gain 

 
Då tonkontrollen är vriden helt medurs kapas mycket bas då det är en tonbalanskontroll 
liknande Big Muff. Rik på jämna och udda övertoner, vågen är extremt deformerad. Och i 
detta läge brusar den mycket och känsligheten i en Boss DS 1 är obefintlig även då gain är 
ställd lågt. 
Det huvudsakliga syftet med ovanstående mätningar var att ta reda på vad som händer 
vid den gaininställninging där vissa effekter går från att låta bra till att låta likt trasig 
högtalare då gainkontrollen höjs.  
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Diskussion 
 
Instant Carlos är en distorsionseffekt som ger samma grundläggande ljud som en Big Muff, 
med förbättrad prestanda inom följande områden. 
 

• Känsligheten 
• Förstärkning av bastoner 
• Mellanregistret  
• Hörbar faspåverkan 
• Bruset 

 
Känsligheten 
 
Vid en matningsspänning på 9 volt och inspänning på 280mV vilket är ganska högt erhålls 
en arbetspunkt CE spänning på ca 2,75 Volt. Det innebär att det låga värdet på 
återkopplingsresistorn R2 gör att Instant Carlos ingångssteg är betydligt längre ifrån 
saturation än vanlig Big Muff. Figur 24-30 visar Instant Carlos omfång och känslighet. 
Detta innebär att Instant Carlos är känsligare än en Big Muff. 
 
Förstärkning av bastoner 
 
Relativt stora värden på kopplingskondensatorerna före och efter klippsteget valdes för 
att erhålla en fuzzkaraktär(lik blåsinstrument). Ett enkelt högpassfilter efter klippsteget 
gör att användaren kan begränsa basen. Av figurerna 12, 16, 17 och 18 framgår att 
Instant Carlos ger mindre bas utan Low Cut än vad en Big Muff klon ger med maximalt 
skuren bas. 
 
Mellanregistret 
 
En Big Muff har ett begränsat mellanregister tack vara tonkontrollen. Då ena klippsteget 
togs bort får det kvarvarande klippsteget arbeta hårdare, detta medför att 
mellanregistret framträder. Detta löstes genom att sänka värdet på Q1 
återkopplingsmotstånd. Figur 16, 17 och 18. 
 
Faspåverkan 
 
Problemet med faspåverkan löstes genom att inte ha ett lågpassfilter efter klippningen. 
 
Bakgrundsbrus 
 
Bruset har inte ägnats några resurser under arbetet med Instant Carlos, det kom som en 
bonus av att ena klippsteget togs bort. Då inte Give ’em Hell knappen är intryckt är effekten 
näst intill brusfri. Den brusar betydligt mindre än Big Muff kretsen, se Figur 14 och 15. 
Med Give ’em Hell knappen intryckt brusar den emellertid mycket.  
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Diskanten 
 
En väl tilltagen diskant gör att ljudet uppfattas som modernt dyrt och lite mer närvarande. 
Instant Carlos har relativt avrullad diskant (se figur 16,17 och 18). Detta kan säkert 
uppfattas som att Carlos låter omodernt, men då musik i regel består av flera ljudkällor 
och frekvenser överlagras så är det en stor fördel att Carlos har en mjuk avrullad diskant. 
Detta medför att Instant Carlos (och andra Big Muff effekter) harmoniserar med andra 
modulationseffekter och filtereffekter (t.ex. wah-wah). Många distorsionseffekter på 
marknaden ger alldeles för mycket diskant. Gitarristen lösen ofta det med att vrida ner 
tonkontrollen på effekten och då försvinner övertonerna. Detta problem finns inte med 
Instant Carlos, Big Muff och Soul Food. FFT-mätningarna visar att ProCo Rat, Ibanez 
Tubescreamer och Boss DS1 har detta problem. 
 
Är Instant Carlos lönsam som affärsidé? 
 
Priser på komponenter från Electrokit.com: 
 

Artikel Pris Antal Summa 
Låda 89 1 89 
3PDT switch 39 2 78 
Kretskort 30 1 30 
Potentiometrar 10 3 30 
DC kontakt 10 1 10 
Batteriklipp 12 1 12 
Teleuttag 10 2 20 
Hattar till 
kontrollerna 

10 3 30 

  Summa: 299:- 
 
 
I dessa 299:- är inte elektronik komponenterna inräknade. Mao 30:- mer än Joyo säljer 
sina färdiga effekter för. 
 
Transistorerna kostar 2.50:- eller 5:- beroende på vilka man väljer. 
Motstånd 60 öre styck 
Kondensatorer ca 1.60:- styck 
Dioder ca 1:- styck 
 
Electro Harmonix Big Muff kostar idag cirka 650:-. 
 
Kloner vad gäller juridiskt 
 
Nuförtiden finns det flera pedaltillverkare som enbart tillverkar kloner tex Donner,  
Mooer och Joyo. Flera renommerade effektbyggare(Björn Juhl, Brian Wamplermfl) har 
uttryckt sig ödmjukt i frågan på http://www.thegearpage.net forumet[16]. Brian 
Wampler förklarar i sin Podcast [15] att så länge klonföretagen inte kopierar kretskortens 
layout så gör de inget olagligt. 
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Mao om ett företag kommer upp med en bra effekt som andra människor gillar så ligger 
schemat snart uppe på DIY stompboxes och freestompboxes forumen och därifrån är inte 
steget långt till att det tillverkas Kinakloner. 
Även de stora tillverkarna som MXR, Boss och Electro Harmonix har sedan länge(över 30 
år) sina varianter av Tubescreamer kloner etc[12]. 
 
 
Framtida arbete 
 
Instant Gary 
 
Buffern i Instant Carlos blev inte helt lyckad. Det blev mer distkaraktär än önskad 
fuzzkaraktär.  
Instant Gary skall ha ingångs och slutbuffer som Boss Ds 1 och Ibanez Tubescreamer samt 
Lysdiodklippning av nått slag likt Marshall Guv’Nor, BC 549 transistorer samt lite annan 
filtrering, främst då med mindre bas i första steget. Men i grund och botten samma krets 
som Instant Carlos. 
 
Instant Carlos JR 
 
Många effekttillverkare tillverkar idag små batterilösa effekter i litet pedalbordsvänligt 
utförande. Dessa innehåller i regel ytmonterade komponenter. Åsikterna om 
ytmonterade komponenter är väldigt delade, men en vanlig uppfattning är att de brusar 
mindre. Utöver att det kan bli svårt att få plats med Give ’em Hell switchen så finns flera 
fördelar i att bygga en mini en variant av Instant Carlos. stor. 
Behöver dock se över värdena på kondensatorerna om man skall ha ytmonterade 
komponenter[10]. 
 
Instant Gene 
 
Electro Harmonix har flera Big Muff varianter för bas där original signalen blandas med 
det saturerade ljudet. 
Instant Carlos har 180 grader vriden fas efter 3 GE steg. Det behöver åtgärdas med ett 
fasvändande steg, samt att sätta större kondensatorer i tonstacken.  
En buffer på ingången är ett nödvändig för att kunna dela upp signalen. Således minst 5 
transistorer(eller 4 transistorer och en operationsförstärkare).  
 
Digital distorsion 
 
Det har funnits digitala multieffekter av Roland, Ibanez, Zoom, Digitech mfl sen 80 talet. 
Dessa var inte speciellt användarvänliga. 
 
På senare tid har det kommit många intressanta effekter där ljud laddas från smartphone 
till en pedal. Zoom har en som heter Zoom Ms 100BT där man kan ladda ljud via bluetoth 
från iPad eller iPhone till pedalen, den är relativt dyr och avancerad. 
 
Digitechistomp kostar idag endast 350:-. Alla distar/booster och EQ har nån form av 
digital artefakt då ljudet går från lågt till tyst klipps det av väldigt tvärt. 
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Övriga effekter är bra. 
 
TC electronic har släppt flera effekter med Toneprint bl.adelay, reverb, chorus, phaser, 
Vibe(en typ av phaser), vibrato. 
 
Dessa effekter är således digitala: Man kan göra sina egna toneprints med en editor på 
datorn och föra över dessa med sladd. Med smartphone kan man föra över toneprints som 
en massa kända gitarrister har gjort, detta kräver ingen sladd man håller bara 
smartphonen framför mikrofonen på gitarren, detta funkar helt klart att göra mellan låtar 
under en spelning. 
 
Än så länge har TC Electronic bara släppt analoga distorsionseffekter, således inga 
toneprints till dessa. 
 
Det vore väldigt intressant att ur ett musikaliskt perspektiv analysera hur ett perfekt 
övertonsregister ser ut och bygga motsvarande digitala distorsionseffekt. 
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Appendix A 
 
 

Komponent Värde/typ Kommentar 
Q1 2n5088 Provade även BC 549 
Q2 2n5088  
Q3 2n5088  
D1 1N4148 Provade olika LED dioder 

samt JFET-transistorer. 
D2 1N4148  
D3 1N4001 Spänningsskydd, vid fel 

polaritets val. 
C1 100 nF Detta är en av 

nyckelkomponenterna, 
högre värde ger mer 
blåsinstrumentliknande 
karaktär och mer bas  
Har provat mellan 1μF och 
47 nF. 

C2 270 pF Högre värde rundar av 
diskanten mer 

C3 100 nF I likhet med C1 en 
nyckelkomponent som styr 
hur låga frekvenser som 
skall in i klippsteget. 
Filtrerar även Bort DC 
spänningen som matar Q1 

C4 100 nF Kopplings kondensator. 
Samma som C3 dock inte 
nödvändig för dc filtrering. 

C5 270 pF Samma funktion som C2 
fast för Q2, påverkar 
mellanregistret, har provat 
230 pF till 560 pF 

C6 100 nF  
C7 100 nF  
C8 100 nF  
C9 1 μF Denna har ett högt värde 

eftersom högpass-filtret 
redan gjort önskad 
filtrering 

C10 100 μF Filtrerar nätbrum, med bra 
adapter är denna 
överflödig. 

C11 1 μF Styr hur låga frekvenser 
som skall klippas, önskvärt 
att hela registret klipps 
således högt värde 
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R1 10 kΩ Begränsingsresistor, viktig 
för känsligheten. 
Då Instant Carlos bara har 
ett klippsteg har denna lågt 
värde. 
39 kΩ-5 kΩ 

R2 235 Ω Lägre värde på 
återkopplingsresistorn 
minskar förstärkningen i 
första 
transistorkopplingen. 

R3 100 Ω Bias resistor, denna är lägre 
på flera Big Muff varianter, 
har bara testat 100 kΩ 

R4 150 Ω Högre värde ger lägre 
förstärkning. 120 Ω är 
vanligt. Har testat 120-390 
Ω. 

R5 10 kΩ Högre värde på denna ger 
högre förstärkning, men 
värdet på R5 anger första 
stegets utimpedans. Har 
bara testat 10 kΩ 

R6 1 kΩ Denna är till för att inte 
volymen skall försvinna då 
gainkontrollen(kallad 
Fuzz) är på 0. 

R7 10 kΩ Strömbegränsing för Q2, 
har provat 10k 7,5K och 5K. 

R8 470 Ω Återkopplingsresistor för 
Q2, lägre värde ger mer 
förstärkning och således 
mer saturation. 

R9 100kΩ Bias resistor, har bara 
provat 100KΩ. 

R10 150 Ω Lägre värde ger högre 
förstärkning på Q2 

R11 15 kΩ Högre värde ger högre 
förstärkning, men denna 
resistor anger 
utimpedansen för Q2 
kopplingen 

R12 470 kΩ Denna är till för att 
brytfrekvensen på 
högpassfiltret inte skall gå 
för högt i frekvens. 

R13 100 kΩ Bias resistor, har bara 
provat 100 kΩ 
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R14 430 kΩ Denna varierar mellan 430 
kΩ och 1 MΩ i olika Big Muff 
modeller 

R15 15 kΩ Anger utimpedansen, lägre 
värde ger lägre 
förstärkning i sista steget 

R16 3,3 kΩ Lägre värde ger högre 
förstärkning 

R17 1 kΩ Sänker 
matningsspänningen 
Denna är ovanlig i Big Muff 
och sällan över 300 Ω 
Denna är mycket viktig för 
att inte Instant Carlos ska 
bli aggressiv i tonen 

R18 100 kΩ Fuzzkontrollen, anger hur 
hög amplitud som skall gå 
in i klippsteget. 

R19 100 kΩ Högpass-filter kontrollen. 
R20 100 kΩ Volym Kontrollen 
V1 Spänningskällan Instant Carlos kan drivas 

med batteri eller 9 volt dc, 
transistorerna klarar upp 
till 20 Volt. 
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Appendix B 
 
Figur 39-42 visar FFT mätningar med  Instant Carlos på andra frekvenser en 1 kHz. 
 
 
Carlos 50 Hz 
 

 
Figur 39: Bilden visar Instant Carlos övertonsregister vid gainkl 12  

 
Carlos 100 Hz 
 

 
Figur 40: Bilden visar Instant Carlos övertonsregister vid gainkl 12  
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Carlos 250 Hz 
 

 
Figur 41: Bilden visar Instant Carlos övertonsregister vid gainkl 12  

 
 
Carlos 250 HZ före sista steget 
 

 
Figur 42: Bilden visar Instant Carlos övertonsregister vid gainkl 12  

 
Ovanstående mättning förvånar. En välljudande kompression efter sista GE steget är 
hörbar som inte finns före sista GE steget. Detta syns dock inte på de båda 250 Hz 
plottarna. 
Om det inte hade varit hörbar skillnad hade sista GE steget tagits bort och på så sätt löst 
problemet med den 180 grader vridna fasen.  
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