
Analoga Multieffekter – del 1
Vi ska titta på hur man kan koppla ihop flera kretsar och på så sätt bygga vad man skulle 
kunna kalla för en ”analog multieffekt”. Vi kommer att utgå från att vi har ett par färdiga 
kretskort att leka med och basera sammankopplingarna på 3pdt switchen. Läs mer om 
3pdt switchen i artikeln ”switchar”, som finns tillgänlig för nedladdning på 
moodysounds.com

Två kretsar i en låda
Låt säga att du har två kretsar som du är mycket nöjd med och som du vill bygga in i 
samma låda. Låt oss anstränga vår fantasi en aning och döpa de två kretsarna till ”krets A” 
och ”krets B”.  Eller varför inte ”A” och ”B” för enkelhetens skull? Låt säga att A är en boost 
och B en fuzz. Bild 1 visar ett Boost-kort och Fuzz-kort.

Bild 1. Ett Boost- och ett Fuzz-kort är de första byggklossarna i vår Analoga Multieffekt. 

Vilka krav ska vi ställa på multipedalens yttre? 

1. Man ska kunna koppla förbi båda kretsarna med vad man kallar äkta bypass, det vill 
säga kretsarna ska inte ha någon inverkan alls på signalen i äkta bypass-läge.

2. Man ska kunna aktkivera/ inaktivera A med en fotknapp och man ska kunna 
aktivera/inaktivera B med en annan. 

3. Det ska vara samma strömförsörjning till båda kretsarna.
4. En lampa ska tändas /släckas när A är aktiv/ bypassad och en annan lampa ska 

tändas när B är aktiv/ bypassad.

Man skulle även kunna ställa kraven att man med en separat vippa ska kunna kasta om 
ordningen på kretsarna, så att signalen går antingen först genom A och sedan B eller 
omvänt. Det går att ordna med en 3pdt switch men vi bortser från detta krav i denna 
artikel. 

Ett kretskorts kontakt med omvärlden – signal och strömförsörjning
A och B är enheter som ska processa en audiosignal. Man måste skicka in signalen 
någonstans på kortet och man måste ta ut den någonstans. Kortet måste alltstå ha ett ställe 
för signal in och ett ställe för signal ut. Vi kallar de här två ställena för ”signal in” och 
”signal ut” helt enkelt. 
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Kretsarna måste ha ström för att de ska fungera. Den vanligaste spänningen i gitarrpedaler 
är 9V DC (DC betyder likström) och vi utgår från att A och B drivs med 9V DC.  Man kan 
säga att strömmen som ser till att kretsen är igång, redo att processa en gitarrsignal, ska in 
på ett ställe i kretsen och ut på ett annat. Detta ger oss att kortet måste ha ett ställe för 
ström in och ett annat ställe för ström ut. Vi kallar de här två ställena för ”pluspol” och 
”minuspol”. 

Skilj på de här två typerna av strömmar! Vi har växlström från gitarren, en audiosignal, 
som vi ska lyssna på. Den ska in på ett ställe och ut på ett annat i kretsen. Dessutom har vi 
likström, som ser till att kretsen fungerar. Den ska in och ut på andra ställen i kretsen. De 
här två typerna av strömmar är helt olika till sin natur och hålls åtskilda. 

Hittils har vi gett namn åt fyra ställen på kortet:

Signal in
Signal ut
Pluspol
Minuspol

Får att bygga multieffekten måste du ta reda på vart de här ställena finns på kortet! Om 
man plockar isär en pedal går det ofta att se vad de här ställena finns. Man följer sladdarna 
från in- och utjacken och från strömjacket till kortet.

Ett kretskorts kontakt med omvärlden – LED av/på och möjlighet att justera 
soundet
Många gitarrister vill också bli informerade om pedalen står i bypass eller i effektläge. 
Detta görs ofta genom att en lysdiod, eller LED som man också säger (LED står för Light 
Emitting Diode), tänds i effektläge och släcks i bypass.  

Man vill också kunna justera kretsens beteende med hjälp av en eller flera så kallade 
potentiometrar, ”potar”. Potentiomerern är ett justerbart motstånd. Genom att vrida på en 
axel ändras den inbördes resistansen mellan potentiometerns tre stift. 

Olika motstånd styr som bekant olika saker i en krets. Något styr kanske ton, ett annat 
volym etc. Genom att ersätta detta intressanta motstånd med en pot, som ju är ett 
justerbart motstånd, har man möjlighet att påverka pedalens beteende, utan att skruva isär 
den och löda om den! Pedaler har nästan alltid en eller flera potar för att ge dem 
flexibilitiet. 

Nu har vi ytterligare ett par ställen på kortet att hålla reda på:

LED on/off
potentiomeranslutning 1
potentiomeranslutning 2
potentiomeranslutning 3
.
.
...osv beroende på hur många potar som är kopplade till kretsen i fråga.

Nu räcker det med saker att hålla reda på. Nu kör vi!
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Samma strömförsörjning
Vi börjar med att se till så att det sistnämnda kravet vi ställde på multieffekten är uppfyllt: 
det ska vara samma strömförsörjning till korten som ingår. Genom att snoka på google tar 
vi reda på vad som är pluspol och minuspol på kortet. Om vi tittar på våra exempelkretsar 
igen, boosten och fuzzen, servereras svaret på gulfat av författaren till den här artikeln: 
hålen som är märkta med siffran 2 är pluspol på både boosten och fuzzen. Hålen 1 och 8 är 
minuspol på båda kretsarna. Så enkelt!

Vi börjar med att dra sladdar mellan strömjackets pluspol och hål 2 på båda korten.

Nästa koppling blir att dra sladdar mellan strömjackets minuspol och minus på båda 
korten. Bild 2 visar de här kopplingarna. Observera tricket med att utnyttja att korten har 
två uttag för minus – vi valde att koppla en sladd mellan hål 1 på boosten och hål 8 på 
fuzzen. I praktiken blir det samma ska som att dra två sladdar mellan strömjackets 
minuspol och minus till båda korten.

Bild 2. Vi har lokaliserat 
kretsarnas plus och minus och 
drar sladdar mellan strömjacket 
och dessa ställen. Nu får de två 
kretsarna ström från samma 
strömjack!

Signal in och signal ut
Nästa sak blir att se till så att signalen går in och ut på rätt ställen i kretsen. Samma sak 
här. Man måste veta eller ta reda på vad som är in och ut på kretsarna man jobbar med. Nu 
är vi på mammas gata och vet att in är hål 3 på både boosten och fuzzen. Ut är hål 4 på 
båda kretsarna. 

I den enklare kopplingen, som vi tittar på först, nöjer vi oss med att koppla signalen in-i-
boosten-ut-från-boosten-in i fuzzen-ut från-fuzzen. Alltså inga möjligheter att bypassa 
endera effekten. 

Spana in bild 3 – signalen tar den väg som beskrivits precis. 

Man måste även se till så att telejackens och kretsarnas jord är gemensam. Det löser vi 
genom att dra en sladd mellan det ena jackets jordöra och hål 8 på boosten. Vi kommer att 
montera kretsarna i en metallåda när de är klara. Eftersom lådan leder ström och jackens 
jord är i kontakt med lådan räcker det med att jorda ett av jacken. Jord och minus är alltså 
samma ställe i vår koppling.
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Bild 3. Signalen skickas 
först till Boosten's ingång, 
hål 3 (brun sladd). 
Boosten's utgång, hål 4, är 
sammankopplad med 
fuzzen's ingång, hål 3. 
Fuzzen's utgång, hål 4, är 
sammankopplad med 
pedalens utgångsjack. 

Nu ska pedalen funka! Montera den i en metallåda och testa den! I nästa artikel 
ska fixa till ett annat av kraven som vi ställde på pedalen. Vi vill kunna koppla förbi 
effekterna med tramp-switchar, bypassa dem, som man säger på modern svenska.

Du kan köpa fristående kretskort och komponenter i Moody's webbutik. Vi har även 
olika lådor som lämpar sig för att bygga in en eller flera kretsar i. Vilka komponenter 
som ingår i de olika kretsarna står angivet i manualen till respektive byggsats. Och 
manuelerna finns tillgängliga för nedladdning. Kanske en orange box innehållande en 
echo och en tremolo? Allt är möjligt! Lycka Till!
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