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I denna artIkel ska vi närma oss distpeda-
lens själ och presentera en liten buse; dioden, 
som ofta är skyldig till att förstöra rena signa-
ler och göra distorsion av dem. 

Pedaler som MXR Distortion+, Tube 
Screamer och Rat Distortion liknar varandra 
mycket till konstruktionen. I samband med 
att vi bekantar oss med grundbultarna i dessa, 
ska vi kolla på ett par sätt att ändra om och 
tillföra funktioner i dem. 

Principen är enkel, en del av kretsen 
förstärker signalen och en del förvränger, 
eller ”distar” den. Förstärkningen sköts 
av en så kallad operationsförstärkare, eller 
”OP-förstärkare”, och förvrängningen upp-
står när signalen passerar ett par dioder. Bild 
1 visar en OP-förstärkare och en diod och 
bild 2 visar deras respektive symboler i kopp-
lingsscheman (dioden är till vänster i båda 
bilderna). Dioden påminner till utseendet 
mycket om resistorn men dess funktion är en 
annan. Till exempel måste man hålla reda på 
åt vilket håll den vänds. En ring är målad på 
dioden och den indikerar riktning.

Bild 3 visar en principskiss på en pedal 
som MXR Distortion+. På bilden visas även 
hur signalen ser ut på olika ställen i kretsen. 
Den svaga växelströmmen, som genereras i 
elgitarrens mikrofoner, leds via telekabeln, 
in i pedalen och till OP-förstärkarens ingång 
(blå våg på bild 3). Op-förstärkaren skickar 
ut en förstärkt signal (grön våg på bild 3). Då 
den passerar de två dioderna kapas topparna 
på signalen, och en fyrkantsvåg, kännetecknet 
för distad signal (röd våg på bild 3), leds till 
pedalens utgång. I distpedaler är dioder alltid 
vända åt olika håll, vilket också framgår av 
schemat på bild 3.

Bild 4 visar insidan av en MXR 
Distortion+. OP-förstärkaren är den svarta 
kapseln med 8 metallstift mitt på kortet. 
Dioderna i denna pedal är de två genom-
skinliga komponenterna, som finns precis till 
höger om OP:n och under dist-kontrollen 
(som vi har böjt till stiften på en aning för att 
göra dioderna tillgängliga). 

Redan nu har vi en enkel mod till 
hands. Vad händer om vi tar bort dioderna? 
Ja, då har vi inget som klipper till signalen 
och hela pedalen har blivit en ren förstär-
kare; en boost.

Det skulle vara bra att kunna växla mel-
lan boost och original, då får man ju två 
pedaler i en. Här kommer till-till switchen 
väl till pass, som vi tog upp i förra numret 
av FUZZ. Bild 5 visar en MXR Distortion+ 
som moddats till boost. För att inaktivera en 
komponent räcker det om man löder bort en 
av dess anslutningar. 

På bild 6 har vi tvinnat ihop de lösa benen 
med en sladd, dragit sladden till switchens 
mittenstift och fäst en annan sladd mellan ena 
ytterstiftet och diodernas ursprungliga anslut-
ningar på kortet. Nu kan man växla mellan 
boost- och distläge på ett enkelt sätt. Det 
blir en tydlig minskning i volym när man slår 
över till distläget. Det verkar logiskt, dioderna 
kapar ju i signalen när de gör dist av den.

Eftersom olika dioder har olika egenska-
per beror soundet till viss del på vilka dioder 
man använder som signalklippare. Varför 
inte testa med ett par andra än de som sitter 
i från början?

Dioden på bild 1 heter ”1N4148” och är 
mycket vanlig. Den är delvis gjord av halv-
ledarmaterialet kisel (”silicon på engelska”). 
Det finns en uppsjö av olika kiseldioder 
som skulle kunna användas som distmakare 
i kretsar som MXR Distortion+ eller Tube 
Screamer. Ta själv en koll i Elfa-katalogen. 
Men har alla ett eget unikt ljud? Då är det ju 
en hel djungel! Det är inte så stor skillnad på 
två kiseldioder som exempelvis 1N4148 och 
1N914. Större skillnad hör man väl om man 
slänger i germaniumdioder i en pedal som har 
kisel i original och omvänt. Germanium är ett 
halvledarmaterial som har andra egenskaper 
än kisel. Många gitarrister tycker att tonen blir 
rundare och softare med germanium. Eller 
varför inte testa med ett par vanliga lysdioder? 

På Bild 7 har vi riggat upp två germanium 
och två lysdioder på en switch för att snabbt 
kunna växla mellan de två olika paren av 
distmakare. (Jämför med hur vi bytte mellan 
två resistorer i förra numret av FUZZ, typ 
samma koppling). Om du ska göra denna 
mod, se till att dioderna i varje par är vända 
åt motsatt håll. Om du använder lysdioder 
skall det kortaste benet på den ena tvinnas 
ihop med det längsta benet på den andra. En 
kul grej med lysdiod-disten är för övrigt att de 
lyser svagt när man slår på strängarna. Varför 
inte borra två hål i metallådan så att man ser 
när man slår på guran! 

Slutligen ett par ord om symmetrisk och 
asymmetrisk klippning. Om en dist har två 
likadana dioder i dist-steget, klipper den sig-
nalens toppar och dalar på samma sätt, och 
det ser ut som på bild 3. Man säger att man 
har symmetrisk klippning av signalen. Men 
vad händer om man ersätter en av dioderna 
med en seriekoppling av två? Då kommer 

Modifiera din distpedal
Del 3 - Dioden

Av Albin RoslunD

Bild 1. En diod och en Op-förstärkare. Vanliga ingredi-
enser i en distpedal.

Bild 2. Diodens och Op-förstärkarens symboler. 

Bild 3. En svag gitarrsignal (blå våg) leds in i 
Op-förstärkaren, som förstärker den (grön våg). 
Dioderna klipper till den förstärkta signalen, gör dist 
av den (röd våg).

Bild 4. En MXR Distortion+ är baserad på en 
Op-förstärkare och två dioder.
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toppar och dalar att kapas på olika sätt, och 
man får asymmetrisk klippning. På bild 8 har 
vi fixat till det. Här kör vi med en seriekopp-
ling av klassikern 1N4148. Skillnad? Samma 
sak här, det är inte lätt att minnas sedan 
innan man började löda. Fram med till-till 
switchen igen! Koppla en sladd på var sida 
av en av komponenterna i seriekopplingen 
och anslut dem till switchens mittenstift och 
ena ytterstift. När motsvarande stift leder, 
tar strömmen vägen genom switchen istället 
och vi är tillbaks i det symmetriska läget. Kan 
man höra skillnaden? n

Bild 5. Diodernas anslutningar löds bort från kortet, 
de inaktiveras därmed och distpedalen blir en boost.

Bild 6. Ett sätt att växla mellan boost och dist är att 
ansluta en switch på det sätt som bilden visar.

Bild 8. En diod har ersatts med en seriekoppling av 
två, disten blir asymmetrisk. 

Bild 7. Ett sätt att växla mellan två olika klippningar 
i en dist är att fästa dem på en till-till switch på det 
sätt som bilden beskriver.


