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Rys. 1.

Fuzz w czterech wcieleniach
åledz¹c zmiany, jakie

dokonuj¹ siÍ
w†úrodowisku ludzi

zajmuj¹cych siÍ muzyk¹
i†jej nagrywaniem

zauwaøy³em, ku mojej
uciesze zreszt¹, wyraüny

powrÛt do ürÛde³.
Objawia siÍ on miÍdzy

innymi wzrostem
zainteresowania
syntezatorami

analogowymi, starymi
wzmacniaczami

gitarowymi, analogowymi
procesorami

sygna³owymi itp.
WspÛ³czesne pr¹dy

muzyczne nie mog¹ siÍ
juø obejúÊ bez

instrumentÛw starej
generacji, a†p³yty

z†samplami
syntezatorÛw

analogowych ciesz¹ siÍ
olbrzymi¹ popularnoúci¹.

Powracaj¹ do ³ask analo-
gowe kostki gitarowe, po-
wszechnie stosowane do
ubarwiania brzmienia instru-
mentÛw elektronicznych. Ce-
ny oryginalnych urz¹dzeÒ le-
gendarnej firmy Electro Har-
monix - Little Muff Pi, Big
Muff Pi, Screaming Bird, Me-
mory Man itp. - dawno juø
przekroczy³y granice zdrowe-
go rozs¹dku. Podobnie wygl¹-
da sytuacja z†niesamowicie
popularnym, a†wyj¹tkowo
cierpko brzmi¹cym (wed³ug
wspÛ³czesnych kanonÛw)
efektem Dallas Arbiter Fuzz
Face, ktÛrego najciekawsz¹
moim zdaniem w³aúciwoúci¹
jest... obudowa.

O†gustach siÍ jednak nie
dyskutuje, zatem przyjrzyjmy
siÍ owym cudom od strony
nas interesuj¹cej. Jest to tym
bardziej celowe, øe samo-
dzielne zbudowanie uk³adu
zbliøonego do s³ynnych pier-
wowzorÛw jest naprawdÍ
proste. ZwrÛÊcie jednak uwa-
gÍ, øe s³owa ìzbliøonegoî nie
uøy³em bezpodstawnie. Od
dawna bowiem nie produku-
je siÍ juø pÛ³przewodnikÛw
wykorzystywanych w†tam-
tych uk³adach, wspÛ³czesne
kondensatory teø jakby cha-
rakteryzuj¹ siÍ innymi para-
metrami i†st¹d w³aúnie nieco
inne brzmienie wspÛ³czeúnie
konstruowanych urz¹dzeÒ.
Nie b¹dümy jednak drobiaz-
gowi, liczy siÍ fakt, øe zbu-
dowane przez nas uk³ady
przesterowuj¹ce - bo takimi
zajmiemy siÍ w†tym miesi¹-
cu - bÍd¹ brzmia³y zdecydo-
wanie inaczej niø wszech-
obecne cyfrowe procesory.
A†czy lepiej? To juø musicie
oceniÊ sami. Pomog¹ wam
w†tym nagrane przeze mnie
przyk³ady brzmieÒ omawia-

nych efektÛw, i†w†postaci pli-
kÛw MP3 zamieszczone na
stronie www.ep.com.pl/ftp/
others.html.

Opisywane uk³ady bazuj¹
na dwÛch rodzajach przeste-
rowania sygna³u z†instrumen-
tu. Jedno uzyskuje siÍ przez
wprowadzenie tranzystora
w†stan nasycenia duøym po-
ziomem sygna³u wejúciowe-
go, a†drugie przez dwustron-
ne obciÍcie jego wierzcho³-
kÛw za pomoc¹ przeciwstaw-
nie umieszczonych diod. Jak
moøna siÍ domyúleÊ, oba ro-
dzaje zniekszta³cenia charak-
teryzuj¹ siÍ innym brzmie-
niem, choÊ ktoú moøe zapy-
taÊ - o†jakim brzmieniu mo-
wa, skoro w†grÍ wchodzi
przesterowanie sygna³u?

Do brzmienia przestero-
wanej gitary przywykliúmy
juø jednak na tyle, øe w³aúnie
charcz¹ca i†sprzÍgaj¹ca gitara
uznawana jest za normalnie
brzmi¹cy instrument. Ma³o

kto zdaje sobie sprawÍ, øe
barwa ta uzyskiwana jest za
pomoc¹ specjalnych zabie-
gÛw, w†ktÛrych przesterowa-
nie sygna³u za pomoc¹ ze-
wnÍtrznych przystawek jest
jednym z†najczÍúciej stosowa-
nych. Drug¹ metod¹ uzyska-
nia zniekszta³cenia, rÛwnie
czÍsto uøywan¹ przez gita-
rzystÛw, jest przesterowanie
wzmacniacza, do ktÛrego gi-
tara jest pod³¹czona. Moøe-
my uzyskaÊ przesterowanie
stopnia wejúciowego, uk³adu
regulacji barwy lub cz³onu
wyjúciowego - metod jest na-
prawdÍ wiele, a†kaøda z†nich
ma swoich zdeterminowa-
nych zwolennikÛw i†zagorza-
³ych przeciwnikÛw.

Tyle tytu³em niezbÍdnego
wstÍpu. Przejdümy do omÛ-
wienia uk³adÛw umoøliwia-
j¹cych uzyskanie przestero-
wania. Przypominam jednak,
øe rozwÛj technologii zapisu
düwiÍku i†poszukiwanie rÛø-
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Rys. 1a.

Fuzz Face, czyli Fuzia
Twarz

Pierwszy uk³ad (rys. 1),
najprostszy z†najprostszych
a†jednoczeúnie pozwalaj¹cy
uzyskaÊ bardzo satysfakcjo-
nuj¹ce brzmienie, opar³em na
bazie starego uk³adu Fuzz Fa-
ce firmy Dallas Arbiter. Ma³o
kto wie, øe to w³aúnie Fuzz
Face by³ uøywany przez Jimi
Hendrixa w†wielu jego utwo-
rach.

Charakterystyczna okr¹g-
³a obudowa kry³a w†sobie je-
dynie dwa tranzystory germa-
nowe (PNP), kilka rezystorÛw
i†kondensatorÛw oraz dwa
potencjometry, gniazda i†wy-
³¹cznik. Poniewaø tranzysto-

ry germanowe s¹ obecnie nie-
osi¹galne w†sprzedaøy, zde-
cydowa³em siÍ wykonaÊ
wspÛ³czesn¹ wersjÍ FF
w†oparciu o†tranzystory krze-
mowe NPN. Z†teoretycznego
punktu widzenia zamiana ta
nie powinna mieÊ wp³ywu na
brzmienie, jednak w†prakty-
ce objawia siÍ to wiÍkszym
eksponowaniem czÍstotliwoú-
ci z†zakresu wyøszego úrod-
ka. Aby zachowaÊ choÊ pozo-
ry ìstaroøytnegoî pochodze-
nia uk³adu, na wyjúciu
umieúci³em starutki, ale

wci¹ø dostÍpny w†sprzedaøy
ìsrebrny kapturekî - BC107.

W†prezentowanej wersji
zrezygnowa³em z†regulato-
rÛw zniekszta³cenia i†pozio-
mu sygna³u wyjúciowego, jed-
nak na rys. 1a znajdziecie
modyfikacje pozwalaj¹ce na
ich wykorzystanie. Uk³ad jest
tak prosty, øe na dobr¹ spra-
wÍ moøna go zmontowaÊ
w†postaci ìpaj¹kaî z†nogami
uczepionymi koÒcÛwek po-
tencjometrÛw, st¹d teø zre-
zygnowa³em z†budowania do-
datkowego uk³adu.

Przyjrzyjmy siÍ teraz
schematowi z†rys. 1. Mamy
do czynienia z†prostym
wzmacniaczem umoøliwiaj¹-
cym uzyskanie duøego
wzmocnienia dziÍki wyko-
rzystaniu sprzÍøenia napiÍ-
ciowego, doúÊ charakterys-
tycznego dla wczesnych uk³a-
dÛw tranzystorowych. Swe
specyficzne brzmienie za-
wdziÍcza on niesymetryczne-
mu ciÍciu wierzcho³kÛw syg-
na³u w†momencie wprowa-
dzenia uk³adu w†stan prze-
sterowania. Wprawdzie uk³ad
montuje siÍ w†piÍÊ minut,
jednak przed tym radzi³bym
pomierzyÊ wspÛ³czynniki
wzmocnienia tranzystorÛw,
ktÛre w†nim zamontujemy.
Jeúli preferujesz delikatniej-
sze przesterowania wykorzys-
taj tranzystory ze wspÛ³czyn-
nikiem wzmocnienia 70-100.
Gdy zaleøy ci na ostrych, ro-

ckowych riffach nie wahaj siÍ
wlutowaÊ tranzystorÛw ze
wspÛ³czynnikiem przekra-
czaj¹cym 500.

Kiedy juø zmontu-
jesz uk³ad i†nasy-
cisz siÍ uzyska-
nym brzmie-

niem, z†pewnoúci¹ stwier-
dzisz, øe warto by by³o przy
nim nieco pomajsterkowaÊ.
Uk³ad jest pod tym wzglÍdem
wyj¹tkowo wdziÍczny, gdyø
z†podziwu godn¹ cierpliwoú-
ci¹ znosi wszelkie, najdzik-
sze nawet pomys³y budowni-
czego (wyj¹tkiem jest zamia-
na wejúcia z†wyjúciem i†od-
wrÛcenie biegunÛw zasila-
nia...). Aby zwiÍkszyÊ stopieÒ
wysterowania tranzystora T2
warto poeksperymentowaÊ
z†proporcjami w†dzielniku
R3/R4 i†wielkoúci¹ rezystan-
cji R5. Zmiana pojemnoúci C1
i†C2 ma znacz¹cy wp³yw na
najniøsz¹ czÍstotliwoúÊ prze-
noszon¹ przez uk³ad - czym
wiÍksza, tym lepszych basÛw
moøemy spodziewaÊ siÍ na
wyjúciu. Oczywiúcie bez
przesady, pojemnoúÊ 1µF
uwaøam za praktycznie naj-
wiÍksz¹, jak¹ moøna wyko-
rzystaÊ dla gitary, a†4,7µF dla
gitary basowej.

Na rys. 2†przedstawiono
schemat montaøowy najpros-
tszej wersji fuzza.

Diody do boju!
Drugi projekt (rys. 3) wzo-

rowa³em na jednym z†pierw-
szych efektÛw firmy Electro
Harmonix, a†mianowicie Muff
Fuzz. Jak wiÍkszoúÊ urz¹dzeÒ
tego typu powstaj¹cych w†la-
tach szeúÊdziesi¹tych, tak
i†Muff Fuzz wykorzystywa³
podobne rozwi¹zanie uk³ado-
we jak Fuzz Face, czyli dwu-
stopniowy wzmacniacz ze
sprzÍøeniem napiÍciowym.
Tu jednak zdecydowano siÍ
na dodatkowe obcinanie syg-

nych efektÛw doprowadzi³y
do sytuacji, øe przesterowuje
siÍ nie tylko gitarÍ. SugerujÍ
sprÛbowaÊ tego z†basem, in-
strumentem klawiszowym,
wokalem, a†nawet gotowym
juø materia³em muzycznym.
Efekty mog¹ byÊ zaskakuj¹ce!

Opracowane przeze mnie
uk³ady wykorzystuj¹ tranzys-
tory, gdyø jak twierdzi jeden
mÛj znajomy gitarzysta -
ìscalaki brzmi¹ kiepskoî. Je-
go sprawa, ma pe³ne prawo
tak s¹dziÊ. Cztery poniøsze
projekty ³¹czy jedno - s¹ ba-
nalnie proste, moøna je wy-
konaÊ miÍdzy drugim úniada-
niem a†obiadem, zaú miÍdzy
podwieczorkiem a†kolacj¹
uruchomiÊ i†wyprÛbowaÊ
w†praktyce.

Rys. 2.

WYKAZ ELEMENTÓW
Fuzz Face

Rezystory
R1, R7: 15kΩ
R2: 68kΩ
R3: 270Ω
R4: 10kΩ
R5: 2,7kΩ
R6: 100Ω
Kondensatory
C1: 220nF
C2: 470nF
C3: 10µF/16V
C4: 47µF/25V
Półprzewodniki
T1: BC239C
T2: BC107B
Różne
bateria 9V 6F22
dwa gniazda jack 1/4”
przełącznik bistabilny typu
isostat
P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1245.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Fuzz Face +

Rezystory
R1, R2: 10kΩ
R3: 100kΩ
R4: 33kΩ
R5: 1kΩ
R6: 1MΩ
R7: potencjometr obrotowy
1kΩ/A
R8, R9: potencjometr
obrotowy 10kΩ/A
Kondensatory
C1, C2, C3: 2,2µF/25V
C4, C5: 22µF/25V
C6: 100nF
C7: 100pF
C8: 47nF
Półprzewodniki
T1, T2: BC546B
T3: BF245C
Różne
bateria 9V 6F22
dwa gniazda jack 1/4”
przełącznik bistabilny typu
isostat

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1247.

Rys. 5.

na³u za pomoc¹ dwÛch diod
w³¹czonych przeciwstawnie
na wyjúciu uk³adu. Brak dziel-
nika w†kolektorze T2 oraz
uk³adu bootstrap w†emiterze
tegoø tranzystora spowodowa-
³y, øe sam stopieÒ wzmocnie-
nia pracuje ìczyúciejî niø
w†Fuzz Face, wiÍkszoúÊ pracy
nad zniekszta³caniem sygna³u
powierzaj¹c diodom D1 i†D2.
DziÍki temu brzmienie uk³a-
du bardziej przypomina efekt
overdrive niø typowy fuzz.
Wierzcho³ki s¹ mocniej obci-
nane przy silniejszym uderze-
niu w†struny (przesterowanie
cz³onu wzmacniacza plus
efekt dzia³ania obu diod),
a†znacznie s³abiej przy deli-
katnym graniu (tylko przeste-
rowanie wzmacniacza). Na
moje ucho, uk³ad ten swoim
dzia³aniem bardzo dobrze sy-
muluje przesterowanie
wzmacniacza lampowego,
i†choÊ nie oddaje w†pe³ni jego
moøliwoúci dynamicznych, to
z†powodzeniem moøe s³uøyÊ
do wzbogacenia brzmienia
ìzimnegoî wzmacniacza tran-
zystorowego.

Ten i†poprzedni uk³ad
charakteryzuj¹ siÍ bardzo ma-
³¹ impedancj¹ wejúciow¹
sprawiaj¹c¹, øe obci¹øa on
wyjúcie z†gitary (wyposaøonej

najczÍúciej w†przetworniki
elektromagnetyczne o†znacz-
nie wyøszej impedancji), po-
woduj¹c w†efekcie uzyskanie
nieco st³umionego, plastiko-
wego brzmienia. Nie naleøy

siÍ tym jednak przejmowaÊ,
gdyø jest to wpisane w†spe-
cyfikÍ tego typu efektÛw i†jest
czÍúci¹ sk³adow¹ ich charak-
terystycznej barwy.

Schemat montaøowy tej
wersji fuzza znajduje siÍ na
rys. 4.

Fuzia Twarz
z†udoskonaleniami

Trzecie projekt to doúÊ
daleko posuniÍte, jak na tego
typu urz¹dzenie, rozwiniÍcie
wzorcowego uk³adu Fuzz Fa-
ce (rys. 5).

Rezystor R1 w³¹czony sze-
regowo z†wejúciem niweluje
w†znacznym stopniu efekt ob-
ci¹øania przystawek gitaro-
wych nisk¹ impedancj¹ we-
júciow¹ uk³adu. W³¹czony
rÛwnolegle z†R3 kondensator
C8 zabezpiecza przed poja-
wieniem siÍ na wyjúciu szkod-
liwych oscylacji i†zbyt wyso-
kich czÍstotliwoúci. Rewolu-
cyjn¹ zmian¹ w†stosunku do
pierwowzoru jest jednak do-

WYKAZ ELEMENTÓW
Diody

Rezystory
R1, R3, R4: 100kΩ
R2: 10kΩ
R5: 2,7kΩ
R6: potencjometr obrotowy
100kΩ/A
Kondensatory
C1: 220nF
C2: 100nF
C3: 47µF/25V
Półprzewodniki
T1, T2: BC239C
D1, D2: 1N4148
Różne
bateria 9V 6F22
dwa gniazda jack 1/4”
przełącznik bistabilny typu
isostat

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1246.

Rys. 3.

Rys. 4.
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Rys. 6.

Rys. 7.

danie regulatora barwy düwiÍ-
ku i†bufora, ktÛrego zadaniem
jest zapewnienie poprawnej
pracy uk³adowi reguluj¹cemu
barwÍ i†jednoczeúnie niskiej
impedancji wyjúciowej ca³ego
urz¹dzenia. Zadanie to perfek-
cyjnie wykonuje tranzystor
FET, ktÛrego wielka impedan-
cja wejúciowa (bramka/ürÛd-
³o) nie obci¹øa doúÊ wraøli-
wego uk³adu regulatora bar-
wy (R9, C7) a†impedancja wy-

júciowa (dren/ürÛd³o) pozwa-
la na bezstratne przy³¹czenie
uk³adu do kaødego wzmacnia-
cza czy kolejnego cz³onu
w†³aÒcuchu urz¹dzeÒ.

Za regulacjÍ si³y g³osu od-
powiedzialny jest w³¹czony
w†kolektor T2 potencjometr
R8. To nietypowe rozwi¹za-
nie pozwoli³o na spolaryzo-
wanie tranzystora T2 i†jedno-
czeúnie na uzyskanie duøego
sygna³u niezbÍdnego do od-
powiedniego wysterowania
uk³adu regulacji barwy düwiÍ-
ku. W†tym samym czasie

uk³ad R7 i†C6 pozwala na
zmianÍ g³Íbokoúci sprzÍøenia
zwrotnego, a†tym samym na
zmianÍ stopnia wzmocnienia
wzmacniacza, co w†praktyce
oznacza wiÍkszy lub mniejszy
drive . Ustawianie barwy
düwiÍku sprowadza siÍ do
p³ynnie regulowanego poten-
cjometrem R9 w³¹czania rÛw-
nolegle z†sygna³em konden-
satora C7, ktÛry obcina wy-
sokie czÍstotliwoúci.

Opisywany uk³ad brzmi
doskonale, ³¹cz¹c w†sobie
wszelkie zalety barwy Fuzz
Face z†ìnowoczesnymiî roz-
wi¹zaniami, jak FET czy re-
gulacja barwy düwiÍku. Go-
r¹co polecam jego budowÍ
muzykom, ktÛrzy poszukuj¹
w³asnego oryginalnego
brzmienia. Konstrukcja ta
doskonale sprawdza siÍ takøe
jako przystawka w³¹czana
miÍdzy gitarÍ, a†gitarowy
wzmacniacz lampowy.

Na rys. 6 znajduje siÍ
schemat montaøowy tej wer-
sji fuzza.

Duuuuøy fuzz
Na koniec zostawi³em

prawdziw¹ gratkÍ - niemal
wiern¹ kopiÍ s³ynnego Big

Muff Pi firmy Electro Harmo-
nix, czyli jednego z†najbar-
dziej znanych efektÛw typu
fuzz (nie naleøy myliÊ ich
z†efektami typu distortion,
ale to juø zupe³nie inna baj-
ka).

Patrz¹c na schemat z†rys.
7 moøna zauwaøyÊ cztery
wyraüne bloki. StopieÒ we-
júciowy oparty na T1 wzmac-
nia sygna³, lecz jeszcze go
nie przesterowuje. Sygna³
z†suwaka R6 podawany jest
na pierwszy uk³ad znie-
kszta³caj¹cy z†tranzystorem

T2 i†diodami D1/D2 w†roli
g³Ûwnej. Jeúli potencjomet-
rem R6 ustawimy na tyle ma-
³y sygna³, øe diody D1 i†D2
nie spowoduj¹ obciÍcia jego
wierzcho³kÛw, wykona to
trzeci blok, czyli tranzystor
T3 wraz z†elementami mu to-
warzysz¹cymi. Jeúli jednak

R6 ustawiony
zostanie na
poziom mak-
symalny, to
nie doúÊ, øe
p r z e s t e r u j e
stopieÒ z†T2,
to jeszcze tak
zniekszta³co-
ny sygna³ zo-
stanie dodat-
kowo zdefor-
m o w a n y
przez stopieÒ
z† t ranzys to -
rem T3.

W†efekcie uzyskamy masyw-
ne przesterowanie - niemal
wzorzec brzmienia typu
fuzz. Rezystor ³¹cz¹cy jeden
koniec potencjometru R6
z†mas¹ ma za zadanie wyeli-
minowanie moøliwoúci ca³-
kowitego wyciszenia sygna-
³u przez ustawienie poten-
cjometru na minimum.

Czwarty cz³on uk³adu to
regulator barwy düwiÍku

Rys. 8.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Duży fuzz

Rezystory
R1, R17: 39kΩ
R2, R9, R13: 470kΩ
R3, R10, R18, R20: 100kΩ
R4, R14, R15: 100Ω
R5, R11, R16: 15kΩ
R7: 1kΩ
R8, R12: 8,2kΩ
R20: 390kΩ
R22: 10kΩ
R23: 2,2kΩ
R6, R18, R24: potencjometr
obrotowy 100kΩ/A
Kondensatory
C1, C3, C4, C7, C13: 1µF/
50V
C2, C6, C9: 470pF
C5, C8, C12: 100nF
C10: 10nF
C11: 4,7nF
Półprzewodniki
T1, T2, T3, T4: BC239C
D1, D2, D3, D4: 1N4148
Różne
bateria 9V 6F22
dwa gniazda jack 1/4”
przełącznik bistabilny typu
isostat

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1248.

Rys. 9.

i†stopieÒ wyjúciowy z†regula-
torem poziomu sygna³u. Bar-
wa düwiÍku, w†uproszczo-
nym uk³adzie mostkowym ³¹-
czonym w†szereg z†sygna³em,
dzia³a na zasadzie ìwiÍcej ba-
su lub wiÍcej gÛryî, i†jest to
rozwi¹zanie obecnie najczÍú-
ciej stosowane we wspÛ³czes-
nych efektach zniekszta³caj¹-
cych.

Jak juø wspomnia³em na
wstÍpie artyku³u, brzmienie
zniekszta³cone uzyskane za
pomoc¹ ìnormalnegoî prze-
sterowania z†udzia³em tran-
zystorÛw nieco rÛøni siÍ od
brzmienia z†wykorzystaniem
diod w³¹czonych rÛwnolegle
z†sygna³em (patrz konstruk-

cja numer dwa). Tutaj jednak
nast¹pi³o po³¹czenie obu
technik uzyskiwania znie-
kszta³cenia, w†efekcie czego
konstrukcja ta charakteryzuje
siÍ najbardziej uniwersalnym
brzmieniem spoúrÛd wszyst-
kich opisywanych. Moøna
eksperymentowaÊ z†doborem
pojemnoúci ³¹czonych szere-
gowo z†diodami D1, D2, D3
i†D4. W†celu dobrania innego
zakresu regulacji barwy
düwiÍku moøna w†szerokim
zakresie zmieniaÊ elementy
mostka. SugerujÍ wykorzys-
tanie tranzystorÛw z†grupy C,
a†w†przypadku tranzystora
T1 dobranie najmniej szumi¹-
cego egzemplarza.

Aby wszystkie opisane
uk³ady moøna by³o wykorzys-
taÊ w†praktyce naleøy do nich
do³¹czyÊ gniazda wejúciowe
i†wyjúciowe, bateriÍ 9-wolto-
w¹ i†prze³¹cznik tzw. sztyw-
nego ominiÍcia uk³adu (hard
bypass). SposÛb wzajemnego
po³¹czenia wszystkich tych
elementÛw znajduje siÍ na
rys. 9. Mi³ego fuzowania!
Tomasz Wróblewski, AVT

Uwaga! Pliki z†prÛbnymi
nagraniami wszystkich wersji
prezentowanych fuzzÛw do-
stÍpne s¹ w†postaci plikÛw
MP3 w†Internecie, pod adre-
sem: www.ep.com.pl/ftp/
others.html.


