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Sammanfattning  
I Sverige finns det ingen som säljer gitarrförstärkarbyggsatser. Denna rapport kommer att ta dig hela 

vägen från ett önskemål, till en färdig prototyp på just en gitarrförstärkare, som ska säljas som 

byggsats.  

Ett företag i Skåne, som säljer gitarreffektbyggsatser, önskade ett examensarbete där man tog fram en 

gitarrförstärkare som var så enkel som möjligt, men ändå levererade effekten 5 Watt. Detta var ett 

mycket lockande erbjudande för mig, en student på ljudingenjörsprogrammet som älskar allt som har 

med gitarrer att göra.  

I rapporten kommer jag att gå igenom grundbyggstenarna i en gitarrförstärkare. Denna rapport är av 

teknisk art och kommer inte att innehålla långa subjektiva utläggningar om vad som låter bättre eller 

sämre i just mina öron. Jag kommer att ta fram en teknisk specifikation för förstärkaren utifrån 

beställarens behov. Därefter resonerar jag mig fram en simpel krets med tre förstärkarsteg, baserade på 

den klassiska rörtekniken. Jag kommer att ta fram ett chassi för förstärkaren för att framgångsrikt 

bygga en fungerande prototyp, som överensstämmer med  beställarens önskemål.  
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Abstract 
Nobody sells guitar amplifier assembly kits in Sweden. This report will take you all the way from a 

request, to a complete prototype of a guitar amplifier. A guitar amplifier that will be sold as an 

assembly kit.  

A company in the south of Sweden that sells guitar effect assembly kits requested a bachelors 

dissertation where a student would design a guitar amp. The amp should be as simple as possible, but 

be able to deliver 5 Watts. This was a very tempting offer for me, a student at the sound engineering 

program, who loves everything related to guitars.  

In the report we will talk about the fundamental parts in a guitar amp. Keep in mind that this is a 

technical report. The report will not contain long subjective statements about what sound good or bad 

in my ears. I will begin with putting together a technical specification while considering the needs of 

the requesting company. Thereafter I will reason my way to a simple circuit containing 3 stages of 

amplification, based on vacuum tubes. I will design a chassis that will allow me to successfully build a 

functioning prototype that will meet the specifications I got from the company.  
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Förord 
Jag vill speciellt tacka följande personer: 

Albin Roslund, Moody Sounds 

Sune Bergelin, Örebro Universitet.  

Örebro den 23/5-2012 
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1. Inledning  
1946 tillverkade Leo Fender en låda man kunde kopplade in sin gitarr i (8). Via två elektronrör kunde 

man reproducera insignalen med mer akustisk energi än vad den akustiska gitarren klarade av att 

leverera. Denna låda har kommit att kallas ”gitarrförstärkare”. Sedan dess har gitarrförstärkare 

baserade på rörteknik blivit mycket populära. Nu på 2000-talet är rörförstärkarna större, mycket mer 

avancerade, och klarar av att leverera öronbedövande ljudtryck.  

1948 uppfann man en ersättare för röret. Ersättaren kallas transistor och är mindre, driftsäkrare, samt 

utstrålar mindre värme. På 1960-talet tillverkades gitarrförstärkare som använde transistorer istället för 

rör. Trots fördelarna har transistorn inte kunnat ersätta elektronrören i gitarrförstärkarvärlden. I Hifi-

ljudförstärkare används fortfarande ofta rörteknik. Elektronrören har till och med fått entusiastgrupper 

som hävdar att rören färgar ljudet på ett sätt som låter bättre än alla andra förstärkartekniker.  

När man på 60-talet började överstyra rören i förstärkarna öppnades en hel ny värld av gitarrljud.  

Man upptäckte gitarrljud med rördistorsion. Denna distorsion fick man genom att ställa volym- och 

gainrattarna på max. Man uppfann effektpedaler som kunde förstärka gitarrens signal redan innan den 

matats in i gitarrförstärkaren. Detta gjorde att gitarrförstärkaren fick en högre insignal än vad den var 

tänkt att klara av. Resultatet blev en harmonisk distorsion som upplevdes och fortfarande upplevs som 

mycket välljudande. Figur 1. 1 visar en av de tidigaste gitarrpedalerna.  

 

  

 

Figur 1.1 En tidig fuzzpedal av VOX(15).  
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2. Bakgrund 
Några gånger under min tid på ljudingenjörsprogrammet på Örebro universitet har jag beställt 

byggsatser från Moody Sounds. Efter att jag fått dem levererade till mig har jag byggt ihop dem och 

använt dem för att bearbeta ljudsignalen från min gitarr. Syftet med detta har varit att kunna lägga på 

vissa ljudeffekter på mitt gitarrljud och samtidigt fördjupa min förståelse för kretselektronik.  

För att följa upp detta bestämde jag mig för att försöka bygga en hel gitarrförstärkare. Jag letade mig 

fram till Moody Sounds hemsida för att undersöka de rörförstärkare jag vid ett tidigare besök lagt 

märke till.  Till min stora besvikelse hade dessa förstärkarbyggsatser utgått ur sortimentet.  

Några månader gick och mina byggplaner låg på is.  

Efter ett par mail till Moody Sounds och med examensarbetet på ingång, gjorde jag slag i saken och 

ringde upp Albin på Moody Sounds för att diskutera om han tyckte att något saknades i deras 

sortiment. Jag passade även på att fråga var gitarrförstärkarbyggsatserna hade tagit vägen.  

Albin svarade glatt att företaget funderade på att addera en kompressorbyggsats till deras egen 

produktlinje ”Moody Pedals”. Sedan beklagade han att gitarrförstärkarna utgått och berättade att de 

försökt ta in nya gitarrförstärkarbyggsatser men att planerna inte gått i lås.  

Vi konstaterade att jag skulle ha tillräckligt med resurser och kunskap för att kunna ta fram en 

gitarrförstärkarbyggsats utformad helt efter deras önskemål. Projektet lät både spännande och lärorikt 

så jag nappade direkt på erbjudandet.   
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3. Förutsättningar 
Moody Sounds är ett litet företag som drivs av Albin Roslund och finns beläget i Hässleholm. 

Företagets verksamhet består till stor del av att sälja effektpedalbyggsatser till elgitarr och elbas via 

postorder, och i en musikaffär i Hässleholm. Företaget kan därför enkelt att bistå med komponenter 

och förstärkardelar.  

Universitetet bistår bland annat med simuleringsverktyg, oscilloskop, inspelningsstudio och 

handledare.   

Kunskap om hur gitarrförstärkare fungerar är lättast att erhålla med hjälp av formelsamlingar, kända 

förstärkares kretsscheman, från handledaren och från internetforum. Dock behöver man dubbelkolla 

information man erhåller från internet om man är osäker på källan.  

Eftersom majoriteten av Moody sounds kunder inte har så mycket kunskap om elektronik så vill 

företaget ha en enkel krets med så få komponenter som möjligt. Förstärkaren ska ha låg effekt och 

använda elektronrör för att förstärka signalen. Det är även viktigt för Moody Sounds att de säljer en 

krets som enkelt kan modifieras så att entusiaster som köper byggsatsen kan experimentera och byta ut 

komponenter. Albin skriver i specifikationen:  

"Eftersom förstärkaren ska fungera som byggsats, och eftersom vi vill ge kunder förslag på hur en 

krets kan modifieras så att den passar kundens behov, är det viktigt att man som konstruktör av 

förstärkaren har goda insikter i hur kretsens olika komponenter påverkar helheten. Av denna anledning 

är det också bra med en enkel konstruktion. Det skulle ge konstruktör mer tid att fördjupa sig i hur 

olika ändringar av komponentvärden påverkar ljudet. Om man dessutom kan backa upp detta med en 

matematisk formel, där detta beteende framgår, är det mycket bra. Om man kan ge möjlighet för 

utbyggnad av effektsteg, exempelvis så kallad tremolo-krets, är det ett plus. Då ger man den som 

bygger byggsatsen ännu flera valmöjligheter hur den färdiga förstärkaren ska se ut." 

Efter att studenten tagit fram en teknisk specifikation för förstärkaren föreslår Albin följande 

uppdelning av arbetet: 

1. Komma överens med konstruktören om en krets som verkar bra.  

2. Kretsen byggs upp på ett sätt som gör det möjligt att man enkelt kan byta komponenter, typ 

kopplingsstöd.  

3. Kretsen optimeras för att passa smak och övriga ovan nämnda önskemål.  

4. Layout för kretsens komponenter görs.  

5. En manual till hur förstärkaren skall byggas skissas, tillsammans med ett stycke med ”förslag på 

modifieringar och tillägg”.  

 

Efter avslutat examensarbete ska Moody Sounds erhålla en detaljerad specifikation på kretsen, en 

teknisk specifikation, en lösning på hur kretsen byggs i ett chassi, en prototyp på förstärkaren samt en 

godkänd examensrapport.   

Min vän och klasskamrat Olle Söderberg  antog ett liknande exjobb från Moody Sounds.  

Hans arbete var i stora drag likt mitt men med den betydande skillnaden att hans gitarrförstärkare 

skulle vara baserad på transistorteknik.  
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4. Genomförandet   

4.1 Förberedelser 

Den första delen av projektet bestod av att slå fast den tekniska specifikationen för förstärkaren.  

Vår kontakt på Moody sounds som skrev specifikationen för arbetet, hade inte tillräckligt med 

kunskaper för att kunna specificera alla tekniska aspekter av förstärkaren.  

Innan jag började sammanställa den tekniska specifikationen för projektet såg jag till att läsa på om 

existerande förstärkare. Detta gjorde jag för att säkerställa till att jag förstod alla aspekter av en 

liknande teknisk specifikation.  

Det var också viktigt att undersöka marknaden gällande de enskilda delar som en gitarrförstärkare 

består av. Specifikationen från Moody Sounds preciserade att delarna skulle finnas på marknaden.  

4.2 Sammanställning av teknisk specifikation 

Uteffekt 5 W +-0,5 W.  

Inimpedans 

 

1 MΩ. En gitarrpickup är i storleksordningen 10 kΩ. Volympotentiometern i 

gitarren ligger på 100 kΩ. Därför är en inimpedans på 1 MΩ lämplig. Det 

kommer även finnas en ingång med lägre inimpedans. Den ingången ger 

mindre förstärkning och är för gitarrer med högre utsignal.  

Förstärkning 60 gånger = 36 dB. Beräknat för 5 W och 8 Ω element och en insignal på 0,1 

V.  

Krafttransformator Primärsidan ska ta in 230 V och sekundärsidan ska ge ut både 6,3 V och runt 

300 V. Transformatorn bör klara effekten 12 W.  

Utgångstransformator Sekundärsidan ska vara anpassad för impedansen 8 Ω beroende på resistansen 

på primärsidan.  

Säkringar 1 A (glasrörsäkring) 

Rör (Försteg) 12AX7/ECC83 (Samma rör, olika modeller) Detta är det vanligaste 

förstegsröret på marknaden.  

Rör (Utgång) 6V6. Detta är vanligt utgångsrör i gitarrförstärkare på marknaden.  

Likriktarbrygga Ett likriktarrör kommer att användas i likriktningen.  

Vikt Inga krav (lägre är bättre).  

Storlek Så litet som möjligt utan att det försvårar för montören. Det ska kännas 

rymligt att arbeta i den för framtida amatörbyggare.  

Indikatorer En lysdiod ska indikera av/på.  

Ingångar 

 

2 ingångar för signal, 6,3 mm, tele, mono. I och med att gitarrmickar skiljer 

mycket i signalnivå behövs en ingång med låg impedans samt en ingång med 

hög impedans. Skillnaden i volym mellan de två ingångarna ska vara 6 dB.  
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Utgångar En output till 8 Ω högtalarelement, 6,3 mm, tele, mono.  

Knappar Av/På 

Insignalnivå 

 

0,1-1 V. Lägst insignalnivå har gitarrpickupen singlecoil. Högst insignal får 

man från aktiva mickar eller om man använder effektpedaler mellan gitarr och 

förstärkare som höjer signalnivån. Självklart får man olika mycket distorsion 

beroende på insignalnivån. Dock kan man välja mellan de två ingångarna för 

att styra mängden distorsion.  

Frekvensomfång 

 

50-15000 Hz. Många högtalarelements frekvensomfång ligger på ungefär 

150-7000 Hz så förstärkarens frekvensomfång behöver ej gå långt utanför 

dessa gränser. Jag vill att även högtalarelement med bredare frekvensomfång  

skall kunna användas. Därför väljer jag omfånget 50-15000 Hz.  

Brusnivå 

 

Signal-to-Noise-Ratio: 50 dB. Baserat på befintliga rörförstärkare. (Högt SNR 

är mycket eftersträvat i Hifi-förstärkare. Dock inget som är vitalt när det gäller 

gitarrförstärkare. ) 

Distorsion Mängden distorsion i gitarrförstärkare är en smaksak och brukar ej mätas rent 

tekniskt. Det blir konstruktörens jobb att uppskatta vad som brukar anses vara 

lagom.  

Hörbar distorsion ska uppstå då gain närmar sig 50%.  

Rattar 

 

Lowcut/Highcut, Volume och Gain.  

För att hålla equalizerdelen enkel väljer jag att ha den passiv. Båda filtren ska 

börja skära vid ca 1,5 kHz (-3 dB). Volym ratten ska vara precis innan 

slutsteget och Gainratten ska vara mellan första och andra försteget.  

Övrigt Två kopplingspunkter ska finnas som kan användas som send och return till 

ett effektsteg. Detta ska vara före eller efter andra försteget.  

 

4.3 Konstruktion och design av kretsen 

Mitt första steg i kretsdesignen var att titta på ett par befintliga lågwattsförstärkare för att identifiera 

likheter och olikheter i kretsdesignen. De förstärkare jag analyserade var Vox AC4TV, Fender Champ, 

Fender Tweed Deluxe, Fender Princeton och en fjärde förstärkare som kallas P1 och är framtagen av 

rörförstärkarforumet AX84 (2,3,11,12).  

4.3.1 Ingångarna 

Highgain-ingången har jag inimpedansen 1 MΩ. I och med att elektronrörets inimpedans, vid låga 

frekvenser, kan ses som oändlig så är det vårt motstånd på 1 MΩ som sitter till jord som blir vår 

inimpedans.  

Med Lowgain-ingången måste signalen gå igenom två motstånd på 68 kΩ för att komma till jord.  

Därför blir inimpedansen 134 kΩ. Då kommer signalen att dämpas 6 dB. Se beräkning 5.1.6.  
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Figur 4.1 Koppling för HIGH- och LOW-ingången(6).  

Jag har även en ”grid stopper” resistor på 100 kΩ innan gallret som inte syns i figur 4.1.  

Resistorns funktion tas upp i avsnitt 4.3.2.  

Pilarna i figur 4. 1 syftar på brytkontakter och kortsluter då inget är inkopplat på ingången.  

4.3.2 Förstegen 

I försteget valde jag att använda ett rör som heter 12AX7 (5). Se bilaga 4 för datablad. Jag valde detta 

rör för att det är det absolut vanligaste förstegsröret i dagens rörförstärkare. Det är lätt att få tag på och 

kostar inte skjortan. Detta rör är en dubbeltriod och ger mig därför 2 förstärkarsteg från ett och samma 

rör. Jag valde att designa dessa 2 förstärkarsteg identiska för att förenkla kretsen. Se bilaga 2 för 

fullständigt kretsschema.  

Varje triod består av en anod, ett galler, och en katod. En glödtråd inuti röret värmer upp katoden och 

gör att elektronerna strålar ut från katoden och attraheras av anodens högre spänningspotential. 

Gallrets spänning styr hur mycket elektroner som flödar från katoden till anoden och det är så vi får 

vår förstärkning (4).  

I både förstegen och i slutsteget använde jag fast biasspänning. Biasspänningen är gallrets potential 

minus katodens potential. När man har fast biasspänning ställer man spänningspotentialen genom att 

av läsa strömmen genom röret vid given anodspänning. Jag avläste även lämplig biasspänning i 

databladet. Sedan beräknade jag resistansen som behövs mellan katoden och jord för att få rätt 

potential på katoden. Ungefärlig ström genom röret gick att hitta i databladet. Resistansen blir 

katodpotentialen delat på strömmen genom röret. Eventuell ström som går via gallret är så liten att den 

är försumbar.  

Se beräkning 5.1.5.  
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Resistorn som sitter innan gallret kallas för "grid stopper" har en speciell funktion.  

När en växelspänning, eller gitarrsignal i detta fall, varierar gallrets spänningspotential kommer gallret 

under korta stunder få högre potential än katoden. Då kan elektroner börja flöda från katoden och in i 

gallret. Då uppstår en distorsion som kallas "blockingdistorsion". Resistorn i fråga begränsar detta 

oönskade strömflöde. Se beräkning 5.1.2.  

Den kondensator som sitter direkt efter försteg ett och två är till för att ingen likström ska kunna 

hamna på signalvägen. Se beräkning 5.1.3. Figur 4.2 visar kondensatorn som sitter parallellt med 

katodresistansen. Den kallas för avkopplingskondensator och finns där för att leda signalen till jord. 

Om katodens potential skulle följa med den förstärkta signalen skulle biasspänningen hela tiden ändras 

och det är absolut inte önskvärt. Se beräkning 5.1.1.  

Att beräkna förstärkningen för detta steg är ingen enkel uppgift. Först läste jag av rörets 

Transkonduktans från databladet. Transkonduktans kan ses som förändringen i anodström genom 

förändringen i gallerspänning. Transkonduktansen är olika för olika anodspänningar.  

Databladet gav mig även anodresistansen vid given anodspänning. Sedan kollade jag tre resistorvärden 

från kretsen. Resistorn mellan strömmatningen och anoden, den ovan nämnda katodresistansen, samt 

resistansen för kretsen som är påhängd på anoden, som leder signalen framåt i kretsen. I denna rapport 

kallar jag anodbelastningen Ra, katodimpedansen Zk, inimpedansen till efterkommande steg Zf och 

den inre resistansen Ri.  

För att kunna få känsla för ungefär hur mycket förstärkning förstärkaren skulle ha mätte jag utsignalen 

från en elgitarr. Jag mätte utsignalen både från en gitarrmick med en spole (singlecoil) och från en 

med två (humbucker).  

Förstärkaren kommer att ha två reglage som kommer att ha en direkt påverkan på den totala 

förstärkningen i kretsen. Dessa reglage har jag valt att kalla "Volym" och Gain". Det sistnämnda 

reglaget är ofta förknippat med mängden distorsion i utljudet. "Volym"- reglaget påverkar oftast 

 

Figur 4.2 Förstegen  
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utljudets styrka mer än mängden distorsion. Detta förklarar potentiometrarnas placering i kretsen. 

Gainpotentiometern ställer signalstyrkan som går in i andra försteget och vidare in i slutsteget medan 

volympotentiometern bara kan påverka styrkan på signalen som går in slutsteget. Totalförstärkningen i 

kretsen fås om man multiplicerar alla förstärkningar i kretsen med varandra. Därför har gainratten 

mycket större påverkan på mängden distorsion samt utsignalens styrka.  

 I och med att gainratten påverkar Rf i beräkningarna, så får uppstår ett ganska önskvärt fenomen.  

När gainratten sänker signalnivån som går vidare till andra förstärkarsteget så ökar förstärkningen lite i 

första förstärkarsteget på grund av att framåtresistansen ändras. Detta är önskvärt då jag vill bli av med 

lite förstärkning totalt sett. Detta för att inte få för mycket hörbar distorsion i slutsteget.  

Rörets anodspänning är 160 V. Resistansen mellan strömmatningen och anoden på röret ska gärna 

vara ungefär lika stor som rörets inre resistans. Detta ger bäst anpassning och mest uteffekt.  

4.3.3 Slutsteget 

I detta steg valde jag att använda ett stråltetrod som heter 6V6GT(5). Se bilaga 5 för datablad. 6V6-rör 

användes i tidiga Fender-förstärkare och förknippas ofta med det amerikanska blues-ljudet.  

Jag valde detta rör för att det är ett välbeprövat utgångsrör med den ljudkaraktär som Moody sounds 

efterfrågar. GT står för inkapslingstypen, som i detta fall är glas.  

 I triodrör beror strömmen genom röret mycket på anodspänningen. Så är inte fallet i en stråltetrod.  

I stråltetroden finns ett så kallat skärmgaller, som vid höga anodspänningar har samma potential som 

anoden. I och med att skärmgallret sitter närmare katoden än anoden, så återkopplas inte 

anodspänningens variationer till katoden. Strömmen genom röret påverkas då inte så mycket av hur 

signalen skapar variationer på anodspänningen. Elektronerna dras mot gallret, viner förbi och hamnar 

på anoden. När en elektron träffar anoden med hög hastighet slår den bort ett par elektroner.  

 

 

Figur 4.3 Slutsteget 
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Detta kallas för sekundäremission För att dessa elektroner ska tryckas tillbaka till anoden har man lagt 

till ett tredje galler i röret.  Detta galler kallas bromsgaller och är ofta kopplat till katoden internt i 

röret. Bromsgallret har alltså samma potential som katoden, och trycker därför elektronerna tillbaka till 

anoden. Resistansen som sitter på skärmgallret begränsar strömmen som går där. Kondensatorn ser till 

att leda ner eventuell signal till jord. Se figur 4.3.  

I detta steg kommer jag inte att räkna ut förstärkningen. Jag strävade bara efter att få ut så mycket 

förstärkning som röret klarar av. Detta gjorde  jag genom att se till att biasspänningen är rätt inställd.  

Även här använder jag fast biasspänning med hjälp av en katodresistor med tillhörande 

avkopplingskondensator. Se beräkning 5.2.2.  

Värdet på katodresistorn kunde jag få fram på samma sätt som i förstegen. Se beräkning 5.2.1.  

Anodspänningen på röret är 215 V. Utgångssteget är ”single ended” och tillhör förstärkarklass A.  

4.3.4 Utgångstransformatorn 

Utgångstransformatorn fyller två funktioner i vår krets (1). Det första transformatorn gör är att isolera 

högtalarelementet från resten av kretsen. Det andra transformatorn gör är att transformera vår höga 

spänning och låga ström, till låg spänning och hög ström. Detta behövs för att driva vårt 

högtalarelement. Slutsteget behöver en högimpedanslast. Högtalaren som ska drivas har låg impedans. 

Transformatorn löser impedansanpassningen.  

Utgångstransformatorn jag använder har primärimpedansen 7 kΩ och sekundärimpedansen 4 Ω.  

4.3.5 Equalizer 

För att hålla equalizer-delen så enkel som möjligt beslutade jag i samråd med Moody sounds att 

tonkontrollerna skulle bestå av "highcut" samt "lowcut". Utifrån detta bestämde jag  att förstärkaren 

skulle ha en ratt som skär i diskanten då den vrids åt ena hållet samt skär i basen då den vrids åt det 

andra hållet.  

Denna del av kretsen består av ett lågpassfilter parallellt med ett högpassfilter. En potentiometer styr 

vilket filter som bearbetar signalen. Formeln är densamma för både hög- och lågpassfilter: 

  
 

    
 (5.3) 

På detta sätt fick jag fram frekvensen där signalstyrkan blivit tre decibel lägre (3). För att bestämma 

lämpliga frekvenser att skära vid, spelade jag in en elgitarr. Jag gjorde två inspelningar på en elgitarr 

förstärkt i en rörförstärkare. Den ena inspelningen med, och den andra utan hörbar distorsion.  

Sedan filtrerade jag ljudfilen med ett digitalt filter i en dator och kunde på så sätt välja lämpliga 

frekvenser för högpass- och lågpassfiltret. Med hjälp av det digitala filtret kom jag fram till att 

skärningspunkten skulle ligga runt 1,5 kHz för både högpass- och lågpassfiltret. Detta gjorde att jag 

kunde använda samma värde på kondensatorn och resistorn i de båda filtren. Potentiometern styr 

balansen mellan hög- och lågpassfiltren. När potentiometern står på mitten får jag en sänkning på 7 dB 

över alla frekvenser. Detta är inget problem då jag ändå måste bli av med en del förstärkning i kretsen.  

För att simulera filtren använde jag programmet ”DuncanAmp's tone stack calculator” (7).  
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4.3.6 Strömförsörjning 

Strömförsörjningen består i huvudsak  av en transformator, ett likriktarrör samt 

glättningskondensatorer. Se figur 4.5.  

Transformatorn har två sekundära lindningar. Den ena levererar 6,3 V växelspänning till alla 

glödtrådar i rören. Den andra levererar den höga anodspänningen och är "center tapped", vilket 

betyder att den är jordad på mitten av lindningen.  

Likriktarröret innehåller två dioder. Se bilaga 6 för datablad. Röret har en glödtråd som värmer upp två 

katoder, så att elektroner kan flöda från katoderna till den gemensamma anoden. Likspänningen efter 

likriktarröret har ett rippel som måste filtreras bort med hjälp av glättningskondensatorerna. Detta 

rippel har frekvensen 100 Hz.  

 

När likriktarröret likriktar växelspänningen får uppstår även störningar med frekvensen 50 Hz på 

likspänningen. Detta beror på att spänningsvariationerna från glödtråden i röret läcker över till 

strömmatningens likström. Störningar på strömmatningen är ej önskvärt eftersom den går till anoden 

på alla tre förstärkarstegen.  

Dessa två brum på 50 och 100 Hz måste alltså filtreras bort ordentligt. Se beräkning 5.4.1 

Det finns ett litet trick för att se till att mindre växelström läcker från glödtrådarna i de två 

förstärkarrören och in på signalen. När glödtråden är varm strålar elektroner ut från den.  

Glödtrådens uppgift är att värma upp katoden och sitter därför väldigt nära den. Om jag lägger en 

positiv spänningspotential på glödtrådarna, kommer elektronerna som lossnar från glödtråden inte att 

attraheras av katoden, som då upplevs som minusladdad jämfört med glödtråden. Se beräkning 5.4.2.  

 

 

 

Figur 4.5 Strömförsörjning 
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4.3.7 Modifikationer 

En enkel modifikation man kan göra om man vill ha mer distorsion från kretsen är att sänka 

resistansen på 100 kΩ som sitter direkt efter första försteget. Samma effekt kan uppnås genom att byta 

ut eller sänka resistansen på 500 kΩ som sitter direkt efter andra försteget. Dessa resistorer används 

för att begränsa förstärkningen så att förstärkaren inte levererar för mycket hörbar distorsion.   

Filtren är mycket enkla att ändra genom att ändra värdet på kondensatorerna eller resistorerna.  

Ett större värde ger lägre gränsfrekvensen och vice versa. Samma formel kan applicera på både 

högpass- och lågpassfilter.  

En mycket intressant modifikation enligt mig, är att koppla ihop stråltetrodens anod och skärmgaller. 

Stråltetroden kommer då att börja fungera som en triod. Detta kommer att resultera i att den hörbara 

distorsionen kommer att få en annan karaktär. Det rena ljudet kommer att ändras ytterst lite.  

Dock kan det vara bra att veta att förstärkningen i slutsteget kommer att minska.  

 

4.3.8 Utbyggnadsnoder 

Jag valde att placera utbyggnadsnoderna direkt efter första försteget. Detta var för att jag inte ville 

riskera att hörbar distorsion skickades till den effekt som framtida konstruktörer väljer att bygga dit. 

De effekter som kommer att fungera bäst att bygga på här är modulationseffekter samt tidseffekter. 

Kompression, Tremolo, Delay och Reverb är några effekter som skulle fungera bra.  

Många förstärkarpedaler så som Boost-Overdrive- och Distorsionspedaler kan få för hög insignal på 

grund av förstärkningen i första försteget. De kommer förmodligen fungera men ge mycket mer 

distorsion än om de skulle få en oförstärkt signal direkt från en gitarr. Detta kan jämföras med när man 

använder flera förstärkarpedaler efter varandra innan man går in gitarrförstärkaren.  

I och med att effektpedaler har hög inimpedans så behövers inte motståndet som sitter precis innan 

gainratten. Om man bara skulle hänga på effektkretsen parallellt med motståndet skulle signalen välja 

vägen genom motståndet istället för genom effektkretsen. Därför är det bättre att ta bort motståndet 

och ersätta det med effektkretsen. Send utgår alltså ifrån kondensatorn som sitter innan motståndet och 

return blir till gain-potentiometern.  

4.4 Simulering av kretsen 

För att simulera kretsen använde jag ett program framtaget av National Instruments. Programmet heter 

Multisim och jag använde version 11.0.1.  

Simuleringen av förstegen och slutsteget fungerade. Strömförsörjningskretsen gick tyvärr inte att 

simulera på grund av transformatorn och likriktarröret. . Detta var enkelt att lösa genom att använda 

flera separata strömkällor. Jag kunde lyckligtvis simulera resten av kretsen framgångsrikt bortsett från 

utgångstransformatorn. Dessa svårigheter gjorde att jag inte kunde mäta till exempel uteffekt, signal-

to-noise-ratio och glödtrådspotential  på ett korrekt sätt i simuleringen.  

Det svåraste med simuleringen var att veta hur mycket utspänning krafttransformatorn skulle leverera. 

Anodspänningarna är avgörande både när man ska se till att få rätt biasspänning och att beräkna 

förstärkningen i kretsen.  

I mätningarna (Figur 4.6) använde jag "LOW-gain" ingången.  
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I simuleringen ger första försteget som minst 10 och som mest 50 gångers förstärkning beroende på 

potentiometerns läge. Andra försteget gav nästan 50 gångers förstärkning. Ur brussynpunkt hade det 

varit önskvärt att ha så mycket förstärkning som möjligt i första försteget.  

Slutsteget gav strax över 3 gångers spänningsförstärkning.  

Med en insignal på 0,3 V uppstår synlig distorsion när gainratten närmar sig 70% om volymratten är 

på 100%.  

Uteffekten gick inte att mäta på ett bra sätt då Multisim inte hade någon transformator med rätt 

varvförhållande.  

4.5 Bygga en prototyp 

4.5.1 Chassi 

Första steget i att ta fram en prototyp var att ta fram ett chassi. Albin på Moody Sounds skickade mig 

en trälåda som han tänkt att chassit skulle passa i. Efter att jag mätt lådan tillsammans med Olle 

Söderberg, tog Olle kontakt med en vän som arbetar som svetsare. Vi hoppades på att han skulle 

kunna svetsa ihop två chassin med de mått vi önskade. Figur 4.7 visar ritningen vi lämnade till 

svetsaren. Lyckligtvis kunde svetsaren  hjälpa oss med detta och vi kunde börja skissa på att passa in 

våra respektive kretsar i chassit. Chassit är tillverkat av en mm tjock stålplåt. Se bilaga 3 för bilder på 

prototypen.  

Rören, knappar, rattar, jack och transformatorer skruvas fast i chassit. Nästan alla andra komponenter 

sitter fastlödda på ett "turret board" i mitten av chassit. Några komponenter var smidigast att sätta fast 

direkt vid vissa chassimonterade delar. I bilaga 1 finns en lista på samtliga komponenter i förstärkaren.  

 

 

Figur 4.6 Förstärkningen i andra försteget.  
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Figur 4.7 Chassidimensioner 

Det är viktigt att så mycket som möjligt hålla avstånd mellan signalkablage och starkströmskablage. 

Drar man dessa parallellt med varandra så är det stor risk att brum läcker in på signalen från 

strömmatningen.  

4.5.2 Lödning 

Första delen i lödarbetet var att sätta fast de delar som skulle sitta på mitt turret board. Ett turret board 

är en form av kretskort. Istället för kopparbanor så sitter det kopplinspunkter på kretskortet. 

Kopparbanorna ersätts av komponenternas egna ben eller av kablar. Denna form av kretskort är vanligt 

vid lite högre strömstyrkor.  

Nästa steg var att skruva fast alla komponenter som skulle vara monterade i chassit. I botten av chassit 

limmade jag fast två trädistanser som mitt turret board skulle skruvas fast på. Därefter drog jag de 

kablar som skulle från en komponent på ena sidan av chassit till en komponent på den andra. I och 

med att kretskortet inte var monterat än, kunde jag passa på att dra kablar på botten av chassit. På så 

sätt blev det mer ordning på de många kablar som kretsen kräver.  

Till sist monterade jag kretskortet och drog alla kablar som gick mellan kretskortets komponenter och 

chassimonterade komponenter.  

4.5.3 Provkörning 

Vid en första provkörning av förstärkaren upptäckte jag snabbt att ingen likriktad spänning fanns efter 

likriktarröret. Efter lite mätningar med en multimeter insåg jag att jag bara fick ut halva spänningen 

mot vad jag räknat med. Och dessutom inte på rätt ben på likriktarröret. Faktum var att jag tittat på ett 

felaktigt datablad för röret. Anoderna och katoderna fanns inte på de ben som jag trott. Jag hittade ett 

korrekt datablad och rättade till felkopplingarna.  
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Vid en andra provkörning kunde jag höra hur min Fender Stratocaster sjöng ut genom 

högtalarelementet. Dock kände jag ganska fort lukten av varm elektronik, nästan lite bränd elektronik. 

När jag såg lite rök stiga ur chassit avbröt jag direkt provkörningen och började felsöka kretsen (9).  

4.6 Felsökning 

Efter att jag luktat, känt och kikat ett slag kunde jag identifiera komponenten som blivit överhettad.  

I strömmatningen hade jag skickat hela kretsens ström på över 50 mA genom en resistor med 

motståndet 1 kΩ. Genom Ohms lag beräknade jag att spänningsfallet över resistorn blev hela 50 V. 

Effekten i motstånden blev då 2,5 W. Effektmotståndet jag använde var bara specificerat att klara 2 W. 

Jag sänkte två motstånd på 1 kΩ till 500 Ω.  

Efter att jag rättat till några simpla fellödningar fungerade förstärkaren som den skulle, med undantag 

av lite för mycket brum samt att jag inte kunde få någon hörbar distorsion. Jag började med att försöka 

minska brummet. Det första jag provade var att flytta isär signalkablar och strömkablar, vilket hjälpte 

en del. Sedan bytte jag ut högtalarjacket mot ett som var isolerat från chassit vilket gjorde att jag 

kunde jorda jacket direkt i jorden från vägguttaget. Detta sänkte nivån på brummandet ytterligare och 

jag bestämde mig för att det var tillräckligt lågt. Kanske kan man få ner brummet lite till genom att 

hitta på en smartare layout för signalkablaget och strömkablaget. Att använda skärmade kablar till 

signalvägen skulle förmodligen också sänka brummandet något. Det är mest kritiskt att avhjälpa 

störningar där signalen är som svagast. 

Åter till den hörbara distorsionen. Jag provade att byta ut resistorn som sitter direkt innan gain-

potentiometern. Motståndet på 1 MΩ byttes ut till 100 kΩ vilket gav hörbar distorsion då 

potentiometrarna var högt uppvridna. Jag provade förstärkaren både med humbuckermickar och single 

coil-mickar. Nu fick jag en hel del hörbar distorsion. Dock tyckte jag att singlecoilmicken inte kunde 

få tillräckligt med hörbar distorsion. Jag bytte ut motståndet precis innan volym-potentiometern från 1 

MΩ till 500 kΩ. Nu kände jag mig nöjd med mängden hörbar distorsion från förstärkaren.  

4.7 Verifiering och Mätningar 

4.7.1 Förstärkning 

Den intressanta förstärkningen att titta på i vår krets fann jag i förstegen. För att mäta den använde jag 

en signalgenerator som levererade en sinussignal med frekvensen 1 kHz. Jag ställde in amplituden på 

signalen så att den hade toppvärdet 0,1 V på rörets galler. Sedan observerade jag signalen med ett 

oscilloskop både på gallret och efter kondensatorn som sitter direkt efter röret.  

Förstärkningen uppmättes till 40 gånger. Den övre signalen i figur 4.8 finns på gallret och har 

amplituden 100 mV per ruta i y-led. Under visas den förstärkta signalen som har amplituden 2 V per 

ruta i y-led. 4 V delat i 0,1 V blir som sagt 40 gånger.  

4.7.2 Uteffekt 

Jag kopplade in en elgitarr med humbuckermickar i highgain-ingången. Sedan skruvade jag upp volym 

och gain precis tills det började dista och då mätte jag toppvärdet på signalen över högtalaren. 

Signalstyrkan var 1,6 Vrms. Effekten blir då 1,6 Vrms upphöjt till 2 och delat i högtalarens impedans. 

Uteffekten blev 0,4 W.  
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4.7.3 Signal-to-Noise-Ratio 

Jag började med att ställa volym och gain så högt som möjligt utan att få hörbar distorsion.  

Sedan mätte jag nätbrummet på primärsidan av utgångstransformatorn. Störning uppmättes till 0,1 V.  

För att veta styrkan på denna signal på sekundärsidan använde jag varvförhållandet på 

utgångstransformatorn. Amplituden på sekundärsidan blir 1/42 av amplituden på primärsidan.  

0,1/42 = 0,0024 V 

Nu delar jag signalen med störningen:  0,4/0,0024 = 170 gånger.  

Sedan omvandlar jag det till decibel: 20log(170) = 45 dB.  

Mitt målvärde var 50 dB så jag ansåg 45 dB var acceptabelt.   

4.7.4 Distorsionen 

Figur 4.9 visar en jämförelse i kurvformer mellan simuleringen och oscilloskopet. Jag använde 

insignaler med frekvensen 1 kHz. Den blåa signalen från simuleringen ska jämföras med signalen på 

oscilloskopet. Signalen är uppmätt på utgångsrörets anod.  

Figur 4.8 Oscilloskopsbild av förstärkningen.  
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Figur 4. 9  Ovan en bild från simuleringen på en överstyrd signal. Nedan en oscilloskopbild på en 

överstyrd signal.  

4.7.5 Glödtrådarnas potential 

En spänningsdelning var beräknad att ge glödtrådarna en spänningspotential på 42 V.  

Det uppmätta värdet blev 36 V.  

 

4. 8 Förstärkarens ljud 

Så fort förstärkaren fungerade som den skulle spelade jag in ett antal ljudklipp och skickade till 

Moody Sounds. Det är såklart viktigast att han tycker att förstärkaren låter bra. Åtminstone att han tror 

att hans framtida kunder kommer att tycka att förstärkaren låter bra.  

Jag tycker förstärkaren har det där skimriga rena ljudet som man ofta kännetecknas av Fender, Vox 

och Hiwatts förstärkare. Distorsionen påminner i mina öron mycket om distorsionen i Fenders 

förstärkare "Tweed Deluxe".  

Albin tyckte att förstärkarens ljud överensstämde med hans önskemål.  
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5. Beräkningar    

  
Många av formlerna som används finns med i boken Tabell- och formelsamling av Anders Gustavsson 

(3).  För brytfrekvenser har jag räknat brytpunkten på -3 dB. 

5.1 Försteget 

5.1.1 Avkopplingsfilter 

Avkopplingsfiltren ska leda signalen till jord så att biasspäningen ej ändras av signalen. 

Avkopplingfiltren är lågpassfilter.  

Förstegen: 

  
 

    
 

 

                 
       

 

5.1.2 "Grid stopper" resistorn 

Denna resistor bildar ett lågpassfilter tillsammans med rörets kapacitans mellan galler och katod.  

Kapacitansen fås ur datablad och har värdet 1,6 pF. Dessa beräkningar gjordes för att se till att inga 

frekvenser i det hörbara området filtrerades bort.  

Highingång: 

  
 

    
 

 

                      
          

Lowingång: 

  
 

    
 

 

                    
          

 

5.1.3 Kondensator för likströmsblockering 

Filtret är ett högpassfilter. Här ska signalen komma förbi opåverkad. Gäller utan belastning på filtrets 

ingång och utan inre resistans från källan.  

  
 

    
 

 

                   
        

5.1.4 Förstärkning 

Transkonduktansen (gm) finns definierad i databladet för anodspänningarna 100 V och 250 V. 

Observera att transkonduktansen inte är helt linjär i detta område. Denna metod tar oss tillräckligt nära 

sett till beräkningens syfte. Skillnaden mellan 100 V och 250 V är 150 V. 160 V är 100 V + 2/5 av 

skillnaden mellan 100 V och 250 V. För att uppskatta transkonduktansen tar jag transkonduktansen 

vid 100 V och lägger till 2/5 av skillnaden mellan transkonduktansen för 100 V och 250 V: 
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Skillnaden i transkonduktans:  1,6-1,25 = 0,35 mA/V 

Skattad transkonduktans för 160 V = 1,25 + (2/5   0,35) = 1,39 mA/V 

Försteg 1: 

     
(  ||  ||  )

(
 

  
)                 

 

Zk för signalen är 0 tack vare kondensatorn och resistorn som sitter mellan katod och jord. Filtret som 

bildas utgör ingen resistans för det frekvensomfång där signalen finns. Se beräkning 5.1.1. 

    
(        ||       ||      )

(
 

         
)   

 
     
 

    
     

  
     

   
          

Försteg 2: 

    
(        ||       ||      )

(
 

         
)   

 
     

 

         

 
     

   
          

5.1.5 Biasspänningen 

Strömmen genom röret: 0,72 mA 

Katodresistor: 1,8 kΩ 

               
                  

 

5.1.6 Inimpedans 

Inimpedansen blir 1 MΩ för HIGH-ingången och 68 kΩ + 68 kΩ = 134 kΩ för LOW-ingången.  

5.2 Slutsteget 

5.2.1 Avkopplingsfilter 

  
 

    
 

 

               
      

5.2.2 Biasspänningen 

                 :       

Katodresistor: 220 Ω 

                            

5. 3 Equalizer 

Skärningspunkten är önskad att vara runt 1,5 kHz för både högpass och lågpass.  
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5.4 Strömförsörjning  

5.4.1 Filter för nätbrum 

Filtren är lågpassfilter och ska filtrera bort brum vid frekvenserna 50 Hz och 100 Hz.  

  
 

    
 

 

              
      

Detta gäller då filtren ej är belastade. I och med att flera filter är seriekopplade med varandra, och 

varje filter har brytfrekvensen 7 Hz, kommer sänkningen vid 7 Hz vara mycket mer än 3 dB. 

Brytfrekvensen hamnar på en lägre frekvens än 7 Hz.   

5.4.2 Spänningspotential på glödtrådarna 

Spänningsdelning för glödtrådarna: 

        
       

               
                      

 

5.4.3 Spänning  från transformatorn 

Jag matade transformatorn med 14,2 V och fick ut 32,7 V på andra sidan.  

Varvförhållandet blir då: 

    

    
          

Matar jag in en spänning med toppvärdet 325 V får jag ut: 

              

Sekundärsidan på transformatorn är så kallad "center tapped" och betyder att den är jordad på mitten. 

Detta gör att toppvärdet blir: 

   

 
         

Likspänningen efter likriktningen räknas ut med formeln: 

    
 

 
    

 

 
           

Nämnvärt är att likspänningen kommer vara lägre än det teoretiska värdet, vilket är 238 V. Det finns 

inre resistanser i både nättransformatorn och helvågslikriktaren. Det blir också ett spänningsfall över 

resistorerna som används i lågpassfiltren. Likströmmen kommer variera beroende på hur mycket ström 

som förstärkaren drar, som i sin tur är beroende av insignalen. Om kretsen inte drar någon ström 

kommer glättningskondensatorerna vara konstant uppladdade, och likspänningen skulle inte ha något 

rippel. Ju mer ström kretsen drar, desto mer kommer kondensatorerna att hinna ladda ur sig innan 

nästa uppladdning från den likriktade sinusspänningen. Med ett större rippel kommer medelvärdet för 

vår så kallade likspänning att sjunka. 
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5.5 Utgångstransformator 

En tumregel är att välja transformatorns primärsideimpedans till ca en tiondel av rörets anodresistans. 

I databladet läses 6V6-rörets anodresistans till 50 kΩ. Detta säger oss att primärsidans impedans bör 

ligga runt 5 kΩ. Min utgångstransformator har primärimpedansen 7 kΩ och sekundärimpedansen 4 Ω.  

För att få en känsla för hur mycket effekt jag kommer få ut ur högtalaren kan jag skriva om Joules lag 

med hjälp av Ohms lag.  

                   
 

 
             

  

 
 

         

     
   

  √ 
  = 76 V 

  
   

    
       

Transformatorns impedansomsättningen kan räknas ut genom att dividera primärsidans impedans med 

sekundärsidans impedans: 

                   
    

 
           

Varvförhållandet är då roten ur impedansomsättningen: 

                 √
    

 
            

Med varvförhållandet kan jag räkna ut hur stort spänningsfall det blir över högtalaren och sedan 

beräkna effekten: 

    
  

    
         

  
    

 
       

Effekten blir densamma men förhållandet mellan ström och spänning har förändrats.  

Högtalarelement jag använde mätte jag upp till 6,2 Ω. Då får jag ut: 

  
    

   
       

För att verifira detta bytte jag ut högtalaren mot en resistor på 6 Ω och mätte då upp 1,6 Vrms 

växelspänningen över denna.  
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5.6 Total förstärkning 

Beräknat med en insignal på 0,1 V och ett högtalarelement på 6,2 Ω samt med uteffekten 0,5 W.  

  
  

 
 

  √   √              

   
   

   
                (  )        
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6.  Utvärdering  
Att bygga en gitarrförstärkare från grunden är ingen lätt uppgift. Att få brottas med denna uppgift i 10 

veckor är dock otroligt spännande för någon med intressen som liknar mina. Jag tog mig an uppgiften 

med mycket entusiasm, men också med en känsla av att drömmen om att designa en förstärkare 

mycket väl skulle kunna krossas någonstans längs vägen. När jag skrev min tidsplanering kände jag att 

det fanns en överhängande risk att jag skulle köra fast på någon av deluppgifterna och därmed inte 

hinna hela vägen till en fungerande förstärkare. Arbetet med att ta fram de olika kretsdelarna tyckte jag 

gick väldigt bra. Det som oroade mig var om kretsen överhuvudtaget skulle gå att simulera i 

simuleringsprogramvaran. I ett tidigare projekt som innefattade elektronrör hade jag väldiga problem 

med simuleringen. Att simuleringen sen fungerade, med vissa undantag, var helt klart avgörande för 

projektet.  

I detta stadium tycker jag projektet var som svårast. Nu skulle jag fastställa alla värden på 

komponenterna för att få iväg en beställning så fort som möjligt. Detta skulle jag göra utan kunna 

simulera utgångstransformator och krafttransformator, och därmed hela strömförsörjningen, inklusive 

likriktarröret. Här blev det som ni förstår en hel del dribblande fram och tillbaka. Detta tog en hel del 

tid och till slut slog jag fast en beställning. Jag såg till att beställa lite alternativa komponenter till de 

delar av kretsen där jag var mest osäker.  

Under mina 20 timmar av förnöjande lödning oroade jag mig mycket för projektets nästa mycket 

känsliga ögonblick. Ögonblicket jag syftar på är när ett nervöst finger landar på strömbrytaren och 

förstärkaren går igång för första gången. Tack vare mycket noggrannhet och säkert lite tur var mina 

felkopplingar inte av förödande art. Efter två dagars felsökning samt justering fick jag förstärkaren att 

fungera precis så som jag tänkt, vilket kändes otroligt härligt. I mån av tid skulle jag gärna se om jag 

kunde justera förstärkaren så den levererade en effekt som är inom toleransgränserna jag satte upp.  

Som helhet så har projektet varit mycket framgångsrikt. Jag har hela tiden haft de resurser jag behövt. 

Både när det gäller kunskap att tillgå, verktyg, mätinstrument och komponenter. Det känns mycket kul 

att kunna leverera  en slutprodukt som faktiskt fungerar. Jag tycker att jag kunde uppfylla Moody 

Sounds önskemål på alla punkter förutom uteffekt. I nuläget leverarar förstärkaren fullt tillräcklig 

volym för hemmabruk, men knappast något man skulle ta med sig på ett gig. 

  



ÖREBRO UNIVERSITET 
AKADEMIN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK 

 

28 
 

7.  Diskussion  
Att hitta en diskussion innehållande elektronrör, transistorer och rörförstärkare på ett internetforum är 

ingen svår uppgift. Trots att transistorn är driftsäker, effektiv, liten och billig så fortsätter många, 

många gitarrister att köpa gitarrförstärkare med elektronrör i. Andra industrier har slutat med 

elektronrör för länge sedan, men ljudförstärkare vägrar släppa taget. Elektronrör gör något med ljudet. 

Många hävdar att rören "värmer upp" ljudet. Och då syftar man inte på glödtrådarna.  

De många entusiasterna gör att rörvärlden är en mycket trevlig värld att hålla till i. Dock pågår det inte 

mycket utveckling i denna värld. När vi snackar gitarrelaterade prylar så kan man göra 

generaliseringen att äldst är dyrast. Betyder detta att äldst låter bäst? Den frågan är och förblir en 

smaksak. En sak är i alla fall säker. Elektronrören går en ljus, varm och oeffektiv framtid till mötes.  

I och med att huvudsyftet med min förstärkare är välljud så är det svårt att avgöra vad som skulle 

kunna göras bättre. Välljudet ligger i betraktarens öron. Det som skulle kunna förbättras är såklart 

signal-brus-förhållandet. Det vore vettigt att laborera med olika kabelvägar. Kanske kan skärmade 

kablar hjälpa.  

I och med att förstärkaren kommer att byggas ihop av köparen så kan han/hon modifiera kretsen efter 

instruktioner och därmed få precis det ljud denne eftersträvar. Något som också har enorm påverkan 

på utljudet är högtalarelementet. I gitarrsammanhang är elementet, och inkapslingen av elementet, en 

hel vetenskap.  

Den 31:a maj 2012 kommer jag att åka ner till Hässleholm och personligen överlämna prototypen 

tillsammans med denna rapport. Jag kommer även att muntligt vidare fördjupa Albin i projektet så att 

han med gott mod kan ta över projektet och skrida till verket med förstärkarens fortsatta planer.  
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Bilaga 1: Bill of materials 
 

 
  Komponent Värde Antal 

Resistor 100k 0,5 W 3 

 1M 0,5 W 3 

 500k 0,5 W 1 

 1,8k 0,5 W 2 

 68k 0,5 W 2 

 10k 0,5 W 2 

 100 0,5 W 2 

 560k 0,5 W 1 

 1k 0,5 W 1 

 1k 2 W 4 

 220 2 W 1 

Potentiometer 100k LIN 1 

 1M LOG 2 

Kondensator 1uF Elektrolyt 25 V 2 

 22 uF Elektrolyt 450 V 6 

 10 nF 4 

 100 uF Elektrolyt 25 V 1 

Annat Telejack 6,3 mm mono 1 

 Telejack 6,3 mm mono brytfunktion 2 

 Rattar 3 

 Chassi 1 

 Chassikontakt 230 V 1 

 Krafttransformator 1 

 Utgångstransformator 1 

 12ax7-rör 1 

 6V6-rör 1 

 Likriktarrör 1 

 Rörhållare 3 

 Högtalare 8 Ω 1 

 Säkring 1 A 1 

 Lampa 1 

 På/Av knapp 1 

 Turret Board 1 

 Trädistanser 2 

 Kretskort med lödöar 1 

 Kablage  
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Bilaga 2: Fullständigt kretsschema 
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Bilaga 3: Bilder på prototypen 
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Bilaga 4: 12AX7-datablad 
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Bilaga 5: 6V6EH-datablad 
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Bilaga 6: 6X4-datablad 
 

 


