
Sparkle Face working theory text av Björn Juhl 

Värdet på C6 kan anpassas och det ställer hur mycket diskant det finns kvar när Fuzz 

kontrollen är nedställd: för mer diskant/hög/mellan kan C6 göras 1uF. 

C3 ställer övre bandgräns och kan ökas i värde för att göra ljudet litet dovare. 

Volume potentiometern om 500K kommer att vid nedvridet läge bilda ett filter med sladden 

från utgången och dämpa diskant- om man vill ha mindre av den inverkan kan Volume 

potentiometern bytas till 50K-100K Log. Om detta görs bör värdet på C4 justeras och filtret 

som skapa av C4 och Volume pot bildar ett baskap filter efter fuzzen och ger därmed klassik 

fuzzfiltrering. I byggsatsen är detta filter satt endast för att dra av litet bas och göra ljudet 

tydligare men om man vill komma åt ljudet av Tonebender mark 2 kan C4 göras 3n3; vill man 

ha samma filtrering som i Gibson FZ1 görs C4 3n3 och Volume 50K alternativt kan man 

koppla ett 56K motstånd parallellt till jord från knutpunkten C4 Volumepot. 

Förstärkningsuttrycket för kretsen säger att den sammanlagda förstärkningen är T1hfe x T2hfe 

om R source är 0 Ohm. Det är det som gör att om man lägger en buffer före en Fuzz Face 

uppstår extrem förstärkning och särskilt i diskanten. Eftersom en gitarrmikrofon är 

högimpediv uppstår ett filter av gitarr mikrofonen och fuzzens ingångsimpedans och eftersom 

mikrofonens utgång är induktiv (gjort av en spole) blir filtret ett som kapar diskant och 

därmed uppstår klassik fuzz filtrering i det att diskant kapas före fuzzen och bas kapas efter 

fuzzen. 

Saturation negerar effekten av detta ingångsfilter och gör också att en buffer kan kopplas före 

utan att förstärkningen skjuter i taket. Tekniskt är ingången av ström typ när Saturation står på 

max men ingången blir av spänningstyp när Saturation backas av man kan koppla en 

kondensator parallellt med Saturation för att ge mer förstärkning i diskanten när Saturation är 

tillbakadragen. Föreslaget värde på en sådan kondensator är 3n3 men här är det bäst att 

använda örat och kanske 10nF är bättre? 



Eftersom förstärkningen är helt avhängig transistorernas hfe förutom inverkan av 

källimpedansen (gitarrmikrofonen) kommer tillgängligt fuzzdjup att vara avhängigt hfe hos de 

använda transistorerna. Följaktligen har valet av transistorer mycket stor betydelse och det 

kan var värt att experimentera. 

Ett vanligt fel på äldre Fuzz faces är att arbetspunkten drivit och förstärkningen kan helt låsa 

sig därför har denna krets en bias trimmer som möjliggör användandet av nästan vilka 

transistorer som helst. 

Om du har en gammal fuzz face som inte låter riktigt övertygande är det högst troligt att 

arbetspunkten drivit och då kan en justering så som visas i Sparkle Face ge ljudet tillbaka - 

fast det är klart att en vintage fuzz kanske är värd mera pengar om den är helt original även 

om den inte låter som den kunde göra. 


