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TIIVISTELMÄ 

Tässä työssä tarkastellaan kitaroiden efektilaitteiden toimintaa. Työ keskittyy enemmän 

analogisten efektien toimintaan, joilla sähkökitarasta saatavaa signaalia voidaan 

muokata, mutta digitaalisia vaihtoehtoja käydään myös teorian kannalta läpi. Lopussa 

tarkastellaan muutamaa efektipedaalia tarkemmin.  

Tutkittavat efektit ovat wah-wah, distortion, overdrive, phaser, flanger, chorus, delay 

ja reverb. Efektejä tutkitaan signaalin näkökulmasta:  millainen on efektin tekemä 

muokkaus signaaliin, miten muokkaus tapahtuu ja mikä on elektroninen piiri, joka 

mahdollistaa kyseisen muokkauksen. Efektilaitteita tarkastellaan LTspice XVII -

simulointiohjelman avulla. 
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ABSTRACT 

In this thesis the function of guitars’ effect devices is examined. This thesis focuses more  

on the analogue effects, that are used to modify the signal that comes from an electric 

guitar, but digital alternatives are also studied in theory’s perspective. Lastly, a few effects 

pedals are examined in more detail. 

The studied effects are wah-wah, distortion, overdrive, phaser, flanger, chorus, delay, 

and reverb. The effects are inspected from the signal’s perspective: what is the 

modification made by the effect, how the modification occurs and what is the electric 

circuit that performs the modification. The effects units are explored with the help of 

LTspice XVII simulation program. 
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LYHENTEIDEN JA TERMIEN SELITYKSET 

A/D-muunnin analogia-digitaalimuunnin. Laite, joka muuttaa jatkuvan analogisen signaalin  

  diskreettiarvoja saavaksi digitaaliseksi signaaliksi. 

All pass suodatin, joka päästää kaikki taajuudet läpi, mutta tekee vaihe-eroja 
taajuuksien välille. 

Ambient ympäröivä, tunnelmallinen. Efektien yhteydessä tarkoitetaan tunnelmaa 

luovia ja/tai monelta suunnalta kuuluvia efektejä. 
BBD Bucket Brigade Device. Analoginen piiri, joka koostuu tuhansis ta 

kondensaattoreista ja saa aikaan viiveen. 

Chorus  Efekti, jossa on kopio tai kopiota signaalista yhdistettynä alkuperäiseen 
signaaliin. Kopioitua signaalia viivästetään ja sävelkorkeutta muutetaan.  

Clipping leikkaus, leikkaaminen. Diodien ja säröefektien yhteydessä käytetty termi, 

jolla viitataan signaalin rajoittamiseen. 
Delay viive. Efekti, jossa signaalista otetaan kopio ja kopiota viivästetään ja 

syötetään takaisin tuloon, jolloin voidaan toistaa tuotettua ääntä. 

Distortion säröefekti, joka estää signaalin pääsyn puhtaana läpi rajoittain huippu- ja 
minimikohtia diodipiirien avulla. 

DSP digitaalinen signaaliprosessori. Suoritin, joka on tehty digitaaliseen  

signaalinkäsittelyyn.  
EQ ekvalisaattori, taajuuskorjain. 

Flanger efekti, jossa signaalista otetaan kopio ja kopiota viivästetään ja viivet tä 

muutetaan sekä kytketään takaisin tuloon. 
Fuzz säröefekti, joka aiheuttaa saturaatiota ja jossa ylä-äänet hallitsevat soundia. 

FX loop efekti silmukka. Vahvistimessa oleva osa esivahvistimen ja päätevahvist imen 

välissä, johon voidaan kytkeä efektilaitteita. 
Gain  vahvistus, signaalin tulotason säätäminen (vahvistimissa esivahvistin osassa). 

LFO matalan taajuuden oskillaattori, low frequency oscillator. Oskillaattori eli laite,  

 joka tuottaa säännöllisen signaalin matalalla taajuudella, yleensä alle 20Hz. 
Noise gate  laite, joka rajoittaa ylimääräisiä kohinoita signaalissa kynnystaajuuden 

mukaan. 

Overdrive säröefekti, joka lisää gainia, jotta signaali säröytyy helpommin. 
Phaser efekti, joka vaiheistaa signaalia ottamalla kopion alkuperäisestä ja 

muokkaamalla sitä. 

Pitch shift(er) efekti, jossa muokataan signaalin sävelkorkeutta, ”sävelkorkeuden säätäjä”. 
Reverb efekti, joka pyrkii saamaan tilan tuntua, kaikuefekti.   

Soundi  ääni, äänenväri, sointi.  

Stompbox jalalla operoitava pedaali.  
Wah-wah efekti, joka korostaa tiettyä taajuutta 

WDF wave digital filter. Digitaalinen suodatin, joka perustuu fyysisiin  

 mallinnusperiaatteisiin.  



 

1 JOHDANTO 

Sähkökitaralla sekä vahvistimella voi muokata signaalia ja kitarasta syntyvää ääntä. Monesti se 

ei kuitenkaan riitä, vaan artistit haluavat käyttää erilaisia efektilaitteita muokkaamaan signaalia 

entisestään. Tässä työssä tutkitaan, millaisia erilaisia analogisia ja digitaalisia efektilaitteita on, 
joilla sähkökitarasta saatavaa signaalia voidaan muokata halutunlaiseksi, miten efektilaitteet 

muokkaavat signaalia ja miten muokkaukset ovat toteutettu elektronisen piirin osalta. Efekteistä 

puhuttaessa käytetään niistä englanninkielisiä nimityksiä, koska niistä ei ole vakiintune ita 
suomenkielisiä nimiä vaan Suomessakin käytetään efekteistä englanninkielisiä nimiä. 

Efektien järjestyksellä kitarasta vahvistimeen on merkitystä, koska jokainen efekti tekee 

oman muokkauksensa signaaliin, joten esimerkiksi viiveen laittaminen ennen säröä voi 
kuulostaa vääränlaiselta. Efektien kytkemisen yhteydessä voi siis miettiä, onko järkevämpää 

laittaa tietty efekti ennen vai jälkeen muiden efektien. Yleensä efektit kytketään kuvan 1 

mukaisesti. Lähimmäksi kitaraa laitetaan hyödylliset pedaalit, jotka eivät varsinaisesti ole 
efektejä, kuten vaikka viritin. Näiden jälkeen tulee wah-wah- ja volume-pedaalit [1]. Syynä 

wah-pedaalin laittamiselle alkuun on se, että efekti kuulostaa yhtenäisemmältä entä esimerkik s i 

säröpedaalien jälkeen, koska wah-efekti liikuttaa signaalissa taajuuspiikkiä, joten särön jälkeen 
kytkettynä vahvistettaisiin kapeaa säröytynyttä signaalikaistaa, joka tuottaisi terävän ja 

mahdollisesti epämiellyttävän kuuloisen äänen [1]. On siis efektien toiminnan kannalta 

järkevämpää kytkeä wah-pedaali alkuun ennen muita efektejä. Tämän jälkeen tulee pitch shift 
-pedaalit eli sävelkorkeuden muuttajat, koska puhtaan signaalin sävelkorkeutta on helpompi 

muuttaa. Vasta näiden jälkeen signaaliketjussa on distortion ja overdrive. Säröefektien jälkeen 

on vuorossa moduloivat efektit, jotka sisältävät phaserin, flangerin ja choruksen sekä vastaavat 
efektit. Nämä efektit toimivat paremmin särön jälkeen. Viimeisenä ketjussa on aikaa 

muokkaavat efektit kuten delay ja reverb. EQ eli taajuuskorjain, noise gate ja fuzz voidaan 

kytkeä minne vain signaaliketjussa riippuen siitä, mitä halutaan saada aikaan. Noise gate 
rajoittaa ylimääräisiä kohinoita signaalissa ja fuzz aiheuttaa saturaatiota. [1] 

 

 
Kuva 1. Efektien signaaliketju. 

 

Säröefektien jälkeen tulevat pedaalit voidaan kytkeä myös vahvistimen FX loopiin eli 

suomeksi efektisilmukkaan. FX loop on vahvistimen esivahvistimen jälkeen, mutta ennen 
pääteastetta, joten säröjen jälkeen tulevat efektit on luonnollista kytkeä silmukkaan, koska  
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vahvistimella tehtävä särö tapahtuu esivahvistimessa [2]. Kuvassa 2 on signaaliketju, miten 

efektit voidaan myös kytkeä käyttäen FX loopia hyväksi. Send on vahvistimen ulostulo, mihin 

ensimmäinen efekti kytketään ja return on sisääntulo takaisin vahvistimeen. 
 

 
Kuva 2. Efektien signaaliketju FX loopin kanssa. 
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2 ERILAISET EFEKTILAITTEET 

Sähkökitarasta tulevaa signaalia muokataan käyttämällä erilaisia efektilaitte ita 

kitaravahvistimen lisäksi. On olemassa monia analogisia sekä digitaalisia efektilaitte ita 

muokkauksien tekemiseen ja näitä efektilaitteita kutsutaan yleensä pedaaleiksi. Pedaaleilla 
muokataan signaalin taajuutta sekä sointia, ja analogisilla laitteilla tämä tapahtuu elektronisen 

piirin avulla ja digitaalisilla pedaaleilla signaali digitoidaan ja sen jälkeen muokataan erilais in 

algoritmein [3]. 
 

 
2.1 Analogiset pedaalit 

Analogisia pedaaleja on monia erilaisia. Yleisimpiä ovat ehkä wah-wah-pedaali, distortion- eli 

suomeksi säröpedaali sekä overdrive-pedaali. Overdrive on myös eräänlainen säröpedaali.  
Näiden lisäksi on olemassa muun muassa fuzz ja pitch shifter (suom. ”sävelkorkeuden säätäjä”) 

-nimisiä efektilaitteita sekä kompressoreita, limittereitä ja ekvalisaattori- eli eq-pedaaleita. 

Kitaroiden efektilaitteita löytyy siis monia erilaisia. Tässä työssä tarkastellaan muutamaa 
efektiä erikseen sekä paneudutaan niiden toimintaan. 

 

 
2.1.1 Wah-Wah 

Wah-Wah tai lyhyemmin pelkkä wah on onomatopoeettinen eli ääntä muistuttava sana. Itse 
efekti siis kuulostaa siltä, miten se kirjoitetaan ja sanotaan [ääniviite [4]]. Wah-Wah-efekti 

korostaa tiettyä taajuutta ja keinuvan polkimen avulla voidaan käydä äänialue läpi [3]. Tämä 

tapahtuu resonanssi-kaistanpäästösuodattimen tai ylikytketyn alipäästösuodattimen avulla, 
joiden resonanssikeskitaajuus muuttuu polkimen asennon muuttuessa [5][6]. Kuvassa 3 

mallinnetaan tätä ilmiötä. 

 

 
Kuva 3. Wah-Wah-efektin taajuusvastekuvaaja. 

https://youtu.be/IZBlqcbpmxY?t=10
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Efekti voidaan toteuttaa keloihin perustuvalla Vox:n piirillä, usean takaisinkytkennän 

(multiple feedback) operaatiovahvistimen aktiivisella suodatinpiirillä, kaksois-T piirillä (twin-
T circuit) tai ”tilamuuttujan” tyylisellä piirillä. Ensimmäinen wah-efektin piiri oli Vox:n piiri, 
jossa resonanssitaajuus tehdään transistorin ja kiinteän kondensaattorin sekä kiinteän kelan 
avulla. Transistori toteuttaa kiinteän kondensaattorin kanssa elektronisesti säädettävän 
kondensaattorin, jolloin kiinteän kelan avulla piiriin syntyy säädettävä LC-suodatin ja efekti 
saadaan aikaan. Operaatiovahvistimen avulla toteutettu wah-wah efekti tehdään RC-piirin ja 
säädettävän vastuksen avulla. RC-piirit simuloivat LC-suodattimen toisen asteen vastetta, ja 
säädettävän vastuksen avulla saadaan keskitaajuuden muutos. [6] 

Kaksois-T-piirin nimitys tulee piirin ulkonäöstä: piirissä on T-kirjaimen muotoon kytkettyjä 
komponentteja kaksi kappaletta, jossa toisessa on kaksi vastusta sarjassa ja kondensaattori 
maata vaste ja toisessa kaksi kondensaattoria sarjassa ja vastus maata vasten. Koska T:t ovat 
melkein samoja, piirin nimi on kaksois-T. Kaksois-T-piiri on kaistanestosuodatin ja jotta 
saadaan kaistanpäästösuodatin aikaan, kaksois-T-piiri on negatiivisesti takaisinkytke tty 
vahvistimeen (toteutettu esimerkiksi transistoreilla). Tällöin negatiivinen takaisinkytkentä 
invertoi kaistaneston kaistanpäästöksi. Kuvassa 4 on mallinnettu, miltä kaksois-T-piir illä 
toteutetun wah-efektin piirikaavio näyttää ja kaksois-T osa on punaisen laatikon sisällä. [6] 

Tunnetuin Wah-Wah-pedaali on Dunlopin Cry Baby. Luvussa kolme tutkitaan tarkemmin, 
miten efekti on toteutettu kyseisessä pedaalissa ja tarkemmin vielä Cry Baby GCB95:ssä. 

 

 
Kuva 4. Esimerkki kaksois-T-piirillä toteutusta wah-efektistä. 
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2.1.2 Distortion ja overdrive 

Distortion ja overdrive ovat molemmat säröefektejä. Tästä huolimatta ne ovat kuitenkin hyvin 
erilaisia. Distortion tarkoittaa nimensä mukaisesti säröä ja vääristymistä ja overdrive suoraan 

suomennettuna tarkoittaa yliohjausta. Distortion-efektiä [ääniviite [7]] käytetään säröttämään 

puhdasta signaalia ja overdrive-efektiä [ääniviite [8]] käytetään lisäämään gainia (suomeksi 
vahvistus) eli vahvistamaan signaalia, joka menee kitaravahvistimelle, jotta vahvistimessa 

signaali voi helpommin säröytyä [9]. Overdrive toimii siis niin sanottuna ”boostina” eli 

vahvistuksena signaalille. (Tämä on kuitenkin eri asia kuin vahvistimessa oleva pre-amp eli 
esivahvistin, joka vahvistaa sisään menevän signaalin, jotta se on tarpeeksi vahva muille 

vahvistimessa tehtäville muokkauksille.) 

Saadakseen säröefektin aikaan, pedaaleissa oleva piiri leikkaa kitarasta tullutta sinisignaa lia 
estäen sen pääsyn puhtaana läpi eli efekti rajoittaa signaalin huippu- ja minimikohtia. Tästä 

aiheutuu särösoundi. Huippu- ja minimikohtia voi rajoittaa ”kovalla leikkauksella” (eng. hard 

clipping) tai ”pehmeällä leikkauksella” (eng. soft clipping). Yksinkertainen esimerkki näistä on 
kytkeä kaksi rinnakkain olevaa diodia, joista toinen estosuuntaan kytketty ja toinen 

myötäsuuntaan kytketty, operaatiovahvistimen takaisinkytkentään tai operaatiovahvist imen 

jälkeen maata vasten. [10],[11] Operaatiovahvistimen jälkeen kytketyt clipping diodit tekevät 
kovan leikkauksen ja takaisinkytkentä silmukkaan kytketyt diodit pehmeän leikkauksen.  

Overdrive-efektissä käytetään soft clippingiä hyväksi ja distortion-efektissä monesti hard 

clippingiä. [11][11] Kuvassa 5 on esimerkki signaalin leikkaantumisesta ja kuvassa 6 esimerkki 
diodi-piireistä. 

 

 
 

     Kuva 5. Pehmeä ja kova diodileikkaus alkuperäiseen signaaliin nähden. 

 

 

https://youtu.be/pkqjqOa7two?t=307
https://youtu.be/40i3_JH6FYw?t=51
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Kuva 6. Yksinkertaiset clipping-efektin tuottavat piirit. 

 

Säröefektiä voidaan luoda myös pelkillä operaatiovahvistimilla diodien lisäksi, mutta diodeja 
käytetään pehmentämään pelkällä operaatiovahvistimella saatua säröä. Myös transistore illa 

voidaan aiheuttaa säröä [10],[12]. Näiden lisäksi piireissä on monesti mukana erilais ia 

suodattimia. 
Tunnetuin overdrive-pedaali on Ibanezin Tube Screamer ja distortion-pedaaleista eniten 

vastaantullut on Bossin DS-1. Luvussa kolme tarkastellaan toisen piirikaaviota sekä mitä 

signaalille tapahtuu tutkitun piirin sisällä. 
 

 
2.1.3 Phaser ja flanger 

Phaser- ja flanger-efektit käyttävät signaalista useampaa versiota saadakseen efektinsä aikaan. 

Phaser [ääniviite [13]] tulee englannin kielen sanasta ”phase”, joka tarkoittaa vaihetta eli 
phaser-efektissä sisään menneestä signaalista otetaan kopio, muutetaan sen vaihetta ja 

https://youtu.be/0T_L4qYRi7s?t=45
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lopputuloksena saadaan signaalien sekoitus, joista toinen on puhdas signaali ja toinen 

vaiheistettu [14]. Kahden signaalin välille jää siis vaihe-ero eli signaalien huippu- ja 

minimikohdat ovat eri kohdissa toisiinsa nähden. Flanger-efekti [ääniviite [15][15]] puolestaan 
käyttää myös kahta versiota samasta signaalista, mutta kopioitua signaalia viivästetään ja 

viiveen määrää muutetaan [14]. Viiveaika on yleensä hyvin lyhyt, ja kopioitu signaali kytketään 

takaisin lähtöön tiuhalla tahdilla [14]. Flanger-efektin soundia sanotaan monesti myös 
suihkukoneen ääneksi (eng. jet plane effect), koska efekti muistuttaa suihkukoneen ääntä. 

Phaserissa käytetään all pass -suodatinta sekä matalantaajuuden oskillaattoria (eng. low 

frequency oscillator, LFO) tekemään vaiheistettu signaali. All pass -suodatin nimensä 
mukaisesti päästää kaikki taajuudet läpi, mutta tekee vaihe-eroja eri taajuuksien välille. 

Käytännössä efektin taajuusvasteessa on notkoja (eng. notch), joiden avulla efekti saadaan 

aikaan liikuttamalla notkoja taajuusvastetta pitkin. Tämä aiheuttaa sen, että puhtaan signaa lin 
taajuudet, joihin notkot osuvat, kumoutuvat ja aikaan saadaan phaserille tyypillinen ääni. 

Kytkemällä eri asteisia all pass -suodattimia peräkkäin voidaan vaikuttaa notkojen määrään, 

esimerkiksi kaksi peräkkäin kytkettyä ensimmäisen asteen suodatinta saavat aikaan yhden 
notkon. [14][16] Kuvassa 7 on esimerkki phaserin taajuusvasteesta, jossa on vain kaksi notkoa.  

Taajuusakseli on logaritminen. 

 

 
Kuva 7. Phaser-efektin taajuusvaste. 

 

Flangerin viivästetty signaali sekoitettuna puhtaaseen signaaliin tarkoittaa käytännössä 
kampasuodatinta, koska siinä signaaliin lisätään viivästetty versio itsestään [16]. 

Kampasuodattimen nimitys tulee taajuusvasteen kuvaajasta, koska siinä on paljon notkoja eli 

kuvaaja muistuttaa kampaa. Kuvassa 8 on mallinnettu flangerin taajuusvastekuvaajaa ja myös 
tässäkin taajuusakseli on logaritminen. Käytännössä flanger-efektin viivästetty signaali tehdään 

käyttämällä Bucket Brigade Device -piiriä (BBD), jossa sisään menevästä signaalista otetaan 

näytteitä ja syötetään tuhansien kondensaattorien läpi [17]. 

https://youtu.be/NAqQvs_WXs8?t=33
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Kuten phaserin taajuusvasteessa, myös flanger-efektin taajuusvasteesta löytyy notkoja. 

Näiden kahden efektin taajuusvasteiden ero on siinä, että phaserissa notkot ovat tasaisin välein 

ja niitä on vähemmän, kun taas flangerissa notkot ovat harmonisesti kytköksissä toisiinsa ja 
peräkkäisten notkojen taajuusero on sama. [16] 

Luvussa 3 tutkitaan phaser-efektin MXR Phase 90 -pedaalia, ja hyvä esimerkki flanger-

pedaalista on Boss BF-2 Flanger. 
 

 

 
Kuva 8. Flanger-efektin taajuusvastekuvaaja. 

 
 

2.1.4 “Ambient” eli chorus, delay ja reverb 

Ambient-efektit luovat soittoon ja ääneen tunnelmaa sekä tekevät soundista syvemmän 

tuntuisen ja niin sanotusti ympäröivän ja moniulotteisen oloisen. Esimerkiksi stereoäänissä 

ambient-efektit pääsevät hyvin esille, sillä kaikua ja viivettä voidaan laittaa monesta eri 
suunnasta kuulumaan sekä lähempää että kauempaa.  

Chorus [ääniviite [18]] toimii samalla periaatteella kuin phaser ja flanger ja onkin erittäin 

lähellä flanger-efektiä. Choruksessa on myös kopio tai kopioita alkuperäisestä signaalista ja 
aivan kuten flangerissa, kopiota viivästetään ja viiveen määrää muutetaan. Viiveen lisäksi 

muutetaan kopioidun signaalin sävelkorkeutta ja se tapahtuu matalataajuuden oskillaatto r in 

avulla [14]. Choruksessa ei kuitenkaan käytetä takaisinkytkentää. Monesti efektistä puhuttaessa 
mainitaan sana kuoro, koska efektissä on monta eri taajuista ja sävyistä signaalia soittamassa 

samaa kohtaa aivan niin kuin kuorossakin kappaletta laulaa moni eri ääninen ihminen ja usein 

eri taajuudella. 
Delay [ääniviite [19]] tarkoittaa viivettä ja siinä alkuperäisestä signaalista otetaan kopio ja 

kopiota viivästetään sekä syötetään takaisin tuloon, jolloin voidaan toistaa tuotettua ääntä 

https://youtu.be/zmN7fK3fKUE?t=49
https://youtu.be/9LWRgA597O4?t=48
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monta kertaa asetuksista riippuen [20]. Viive voidaan tehdä samalla tavalla kuin flanger-

efektissä eli BBD-piirin avulla [20]. BBD-piirillä tuotettujen delay-efektien viiveessä täytyy 

ottaa huomioon BBD-piirin näytteistystaajuus Nyquistin teoreeman mukaisesti, koska liian 
pienellä näytteistystaajuudella signaali voi laskostua eli vääristyä. Pitkällä viiveajalla on myös 

merkitystä, sillä BBD-piiri ei pysty tuottamaan enää tarkkaa viivettä alkuperäisestä signaalis ta, 

jos aika on turhan pitkä. Bucket Brigade Device -piirin kondensaattoreissa menee signaa lin 
informaatiota hukkaan ja pitkällä viiveajalla hukkaan mennyt tieto korostuu ja viiväste tty 

signaali alkaa säröytymään ja vääristymään [20]. 

Reverb [ääniviite [21]] tarkoittaa suomeksi kaikua ja efektissä pyritään saamaan aikaan tilan 
tuntua. Efekti siis kuulostaa siltä, miltä esimerkiksi suuressa salissa puhe kuulostaa: mukaan 

tulee kaikua. Monesti reverb-pedaali on digitaalinen, koska se on helpommin toteutettavissa 

digitaalisesti kuin analogisesti [22]. Analogisesti toteutettuna reverb voidaan tehdä usein BBD-
piirin avulla tai mekaanisesti esimerkiksi jousen (spring reverb) tai lautasen (plate reverb) 

avulla [22]. BBD-piirin avulla toteutettu reverb toimii samankaltaisesti kuin delay. 

Jousen avulla tuotettu reverb-efekti saadaan aikaan värisyttämällä jousta. Jousen toisessa 
päässä on muunnin, joka muuttaa tulevan äänisignaalin jousen värähtelyiksi ja loppupäässä on 

toinen muunnin, joka muuttaa syntyneet värähtelyt takaisin ääneksi. Jousen värinät toimivat siis 

kaikuefektinä ja lähtösignaali saadaan kuulostamaan tulosignaalilta reverbin kanssa. Tällä 
tavalla tuotetun reverbin sanotaan olevan metallinen ja kimmoisa, mutta myös epäluonnollinen.  

Lautasen avulla tuotettu reverb toimii samalla periaatteella, mutta jousen sijasta värähtelevänä 

osana on ohut metallilevy. [22] 
Ennen vanhaan reverb-efekti toteutettiin laittamalla kaiutin jonkin avoimen tilan reunustaan 

ja mikrofoni toiseen päähän. Tällöin mikrofoni ottaisi äänitykseen mukaan myös seinistä 

heijastuneet signaalit alkuperäisen signaalin lisäksi. Näitä tilan avulla tehtäviä reverbejä on 
useita erilaisia riippuen valitusta tilasta, koska tilan laajuus vaikuttaa siihen, miltä reverb 

kuulostaa. On olemassa esimerkiksi huone, sali ja katedraali reverbejä. [22] 

Luvussa kolme otetaan esille ambient-pedaaleista reverb-efektin toteuttava Gamechanger 
Audio LIGHT Pedal, joka toimii oikean jousen avulla. Muita hyviä ambient-efektien pedaaleja 

on Bossin CE-2 chorus-pedaali ja MXR:n Carbon Copy delay-pedaali. 

 
 

2.2 Digitaaliset vaihtoehdot 

Analogisista pedaaleista löytyy myös digitaalisia versioita. Edellä mainitsemani efektit 

pystytään siis tuottamaan myös digitaalisesti algoritmien avulla. Ero analogisten ja digitaalis ten 

efektilaitteiden välillä on itse signaali ja signaalinkäsittely, sillä analogisissa pedaaleissa 
signaali on jatkuvaa ja sitä käsitellään sellaisenaan, kun taas digitaalisissa pedaaleissa 

sähkökitaran tuottama jatkuva signaali muutetaan ensin digitaaliseksi A/D-muuntimen eli 

analogia-digitaalimuuntimen (eng. analog-to-digital converter, ADC) avulla, jolloin signaa li 
muuttuu diskreetiksi eli sillä on vain tiettyjä arvoja ja se on äärellinen [23]. Tämä tarkoittaa 

sitä, että kaikkea analogisen signaalin jatkuvaa informaatiota ei saada talteen, mutta 

näytteistystaajuus on yleensä sen verran korkea, että merkittävää informaatiota ei kadoteta 
muunnoksen aikana. Digitaalinen pedaali myös tuottaa efektin aina samalla tavalla, miten se on 

ohjelmoitu se tekemään, mutta analogisessa pedaalissa efekti ei ikinä ole tismalleen 

samanlainen kielten kulumisen ja komponenttien takia [23]. Analogisen efektin eroavaisuuks ia 
ei kuitenkaan ihmiskorvalla yleensä huomaa, mutta tämä on joillekin musiikin harrastajille ja 

muusikoille yksi merkittävä tekijä analogisen ja digitaalisen maailman välillä: miten saadaan 

https://youtu.be/TZG2K0J_A3c?t=62
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analogisen laitteen elävyys ja ”epätäydellisyys” kuulumaan täydellisessä digitaalisessa 

maailmassa? 

Digitaaliset pedaalit voivat sisältää monta efektiä samassa kompaktiutensa ansioista. Enää 
ei tarvita erilaisia komponentteja tiettyyn järjestykseen saadakseen haluttu efekti aikaan vaan 

digitaalinen signaaliprosessori (DSP) käsittelee signaalin ja suorittaa ohjelman halutun efektin 

luomiseksi [23]. Monen ohjelman tekeminen prosessoriin mahdollistaa useamman efektin  
saamisen samalle pedaalille. 

Digitaaliset efektilaitteet voivat olla perinteisiä stompbox-pedaaleja eli jalalla operoitavia 

pieniä laatikoita tai jo itse vahvistin voi olla digitaalinen ja sisältää erilaisia efektejä. Näitä 
kutsutaan mallintaviksi vahvistimiksi. Nykyään ei välttämättä tarvita edes vahvistinta enää, 

koska erilaiset tietokonesovellukset ovat yleistyneet, ja näillä pystytään korvaamaan perinteiset 

vahvistimet sekä pedaalit. 
 

 
2.2.1 Mallintavat vahvistimet 

Mallintavat vahvistimet pystyvät simuloimaan useita erilaisia analogisia vahvistimia, 

perinteisiä stompbox-pedaaleja sekä itse efektejä. Hyvä esimerkki digitaalisesta vahvistimes ta 
on Fractal Audion Axe-Fx III -vahvistin, jossa pystytään mallintamaan useita erilais ia 

stompbox-pedaaleja sekä studioefektejä tai jopa itse ”suunnittelemaan uusia ennen 

kuulemattomia efektejä” [24]. Kuvassa 9 on laitekuva kyseisestä vahvistimesta. 
 

 
Kuva 9. Fractal Audio Axe-Fx III [24]. 

 

Mallintavat vahvistimet toimivat erilaisin algoritmein ja niissä voi olla ja joissakin onkin, 

analogisia piirejä, jotka tuottavat osan efekteistä. Nämä osittain analogisesti toimivat 
vahvistimet eivät siis täysin ole digitaalisia. Digitaalisissa vahvistimissa ydinkomponentt ina 

toimii DSP eli digitaalinen signaaliprosessori, joka mahdollistaa efektien tuottamisen. On 

monta erilaista tapaa lähestyä simulointia, mutta esimerkiksi Fractal Audio käyttää Axe-Fx 
II:ssa komponenttien mallinnusta ja piirikaavioita simuloinnissa ja käytännössä se tekee 

piirisimulaatioita reaaliajassa [25]. Kemper-vahvistinmerkin KPA (Kemper Profiling 

Amplifier) puolestaan mallintaa efektejä ja vahvistimia ”mustan laatikon” -mallinnuksella (eng. 
blackbox modeling) eli sisäistä rakennetta ei tarvitse tietää vaan sisään menevän ja ulostulevan 

signaalin suhde kertoo kaiken oleellisen [25] [26]. 

Muita tapoja, joilla vahvistimia ja efektejä voidaan simuloida, on muun muassa ”valkoisen 
laatikon” mallinnus (eng. white box modeling), differentiaalisten yhtälöiden approksimaatio 

(eng. approximation of differental equations), wave digital filters (WDF) sekä Volterran sarja 

(eng. Volterra series). Valkoisen laatikon mallinnuksessa järjestelmälle tuodaan diskretiso itu 
taajuusvaste perustuen järjestelmän lineaarisille vakiokertoimisille differentiaaliyhtälöille.  
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WDF:t ovat digitaalisia suodattimia, joiden parametrit kuvaavat suoraan fyysis iä 

ominaisuuksia, ja jokaisella piirin peruskomponentilla on olemassa digitaalinen versio, joten 

WDF:llä pystytään suoraan tekemään digitaalinen versio piiristä kytkemällä niitä samalla 
tavalla kuten analoginen piiri tehtäisiin. Volterra-sarjan puolestaan ajatellaan olevan 

epälineaarinen laajennus lineaarisen järjestelmän teoriasta. Siinä on epälineaarisia vaste-

matriiseja ja se on moniulotteinen konvoluutio, jossa systeemit karakterisoidaan kerneleiks i 
kutsutuilla funktioilla ja nämä kernelit vastaavat epälineaaristen termien moniulotte is ia 

impulssivasteita. [27] 

 
 

2.2.2 Tietokonesovellukset  

Nykymaailmassa erilaiset tietokonesovellukset ovat yleistyneet niiden helpon saatavuuden 

vuoksi. Enää ei tarvita isoa putkivahvistinta ja monta pedaalia viemään tilaa vaan riittää, kun 

omistaa sovelluksen tietokoneella ja kytkee kitaran tietokoneeseen kiinni. Sovellus 
mahdollistaa digitaalisen vahvistimen tavoin useiden erilaisten vahvistimien ja efektien 

saatavuuden.  

Tietokonesovellukset toimivat samalla tavalla kuin digitaaliset mallintavat vahvistime t: 
algoritmien avulla. Algoritmien avulla tuotetaan digitaalinen versio jäljittelemällä analogisen 

vahvistimen komponentteja ja sähköisiä piirejä, ja monet sovellukset jäljittelevät myös 

vahvistimen ulkonäköä tekemällä näytölle vahvistimen näköisen käyttöliittymän, jolloin 
asetuksia voi säätää ikään kuin oikeista nupeista ja näppäimistä. Haasteena on kuitenkin saada 

simuloitua analogisten vahvistimien epätäydellisyydet esimerkiksi putkivahvistimien putkista 

tulevat pienet vääristymät tai lämpenemisen seurauksena aiheutuvat häiriöt, jotta simulointi ei 
kuulostaisi niin kliiniseltä. [28] 

Hyvä esimerkki tietokonesovelluksesta, joka mallintaa vahvistimia ja erilaisia efektilaitte ita 

on Positive Grid BIAS FX 2. Se on ohjelmisto, jossa versiosta riippuen pystyy jopa sataa 
erilaista efektiä ja vahvistinta mallintamaan. Efektit ovat ilmeisesti mallinne ttu 

komponenttitasolla tunnetuista pedaaleista [29]. Liitteessä 1 on luettelo erilaisista efekteistä, 

joita sovellus sisältää  [30]. 
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3 EFEKTILAITTEIDEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

Luvussa 2 tarkasteltiin eri efektien ja efektilaitteiden teoriaa signaalitasolla, ja tässä luvussa 
tutkitaan konkreettisesti, kuinka luvussa 2 mainitut efektilaitteet ovat toteutettu. Tarkemmin 
katsotaan analogista wah-wah-efektiä, distortionia, phaseria sekä reverbiä. Kyseisistä 
efekteistä, paitsi reverbistä, tehdään LTspice XVII -piirisimulaattoriohjelman avulla mallinnus 
ja katsotaan vastaako simuloitu tulos sitä, mitä sen teorian puolesta pitäisi olla. 
 

 
3.1 Dunlop Cry Baby GCB95 

Ensimmäiseksi tutkitaan wah-wah-efektin yhteydessä mainittua Cry Babya. Tarkemmin 
sanottuna tarkasteltavaksi otetaan Dunlopin tekemä Cry Baby GCB95. Kyseinen pedaali on 
moderni versio vuoden 1966 efektistä, jonka muun muassa Jimi Hendrix ja Eric Clapton ottivat 
käyttöön ja saivat aikaan rockin ikonisia soundeja [31]. Kuvasta 10 nähdään Cry Babyn 
ulkonäkö.
 

 
Kuva 10. Dunlop Cry Baby GCB95 [31]. 

 
Kuvassa 11 on mallinnettu Cry Babyn piirikaaviota [32]. Piirikaavio sisältää muun muassa 

vastuksia, kondensaattoreita ja transistoreita sekä yhden kelan ja potentiometrin, jota pedaalissa 
säädetään keinuvan polkimen avulla. Simuloidussa piirissä potentiometri on asetettu puoleen 
väliin. Kaikki transistorit eivät ole niitä, joita piiri oikeasti sisältää, mutta simuloinnissa 
käytettyjen transistoreiden parametrit ovat lähellä oikeassa piirissä käytettyjen transistore id en 
arvoja. Piirikaaviosta nähdään, että se on perinteinen Vox:n piiri, koska kaaviosta löytyy 
muutama transistori, kondensaattoreita sekä yksi kela, minkä avulla efekti tuotetaan. 

 
Kuva 11. Dunlop Cry Baby GCB95 piirikaavio. 
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Piiriin syötetään yhden voltin AC-jännitettä, ja simuloinnin tuloksena saadaan kuvan 12 

mukainen taajuusvaste. Taajuusvaste näyttää siltä niin kuin sen teorian mukaan pitäisik in. 
Ainoastaan vahvistus on negatiivinen, mutta se voi johtua siitä, että taajuuksia ei ole vahviste ttu 

halutulle tasolle. Kuvaajan lopussa näkyvä pieni nousu johtuu ensimmäisestä transistorista, 

koska se ei aivan vastaa piirissä oikeasti käytetty transistoria. Piikki on noin 555Hz taajuudella. 
Kuvassa 13 on mallinnettu efektiä potentiometrin eri asennoilla. 100 % viittaa 

potentiometrin ollessa loppuun asti käännetty ja 5 % potentiometrin ollessa vain vähän 

käännetty. Huippupiikki saa arvot noin 415 Hz:stä 1.4 kHz:iin. 
 

 
Kuva 12. Simuloidun wah-efektin taajuusvaste. 

 

 

 
Kuva 13. Wah-efekti potentiometrin eri asennoilla. 

 

 
3.2 Boss DS-1 Distortion 

Seuraavaksi tarkastellaan säröpedaalin toimintamaailmaa, kun tarkasteluun otetaan Bossin 

valmistama DS-1 distortion-pedaali. Distortion-pedaalin särön aiheuttava osa koostuu 



19 
 

operaatiovahvistimista, ja kuvan 14 piirikaavion mukaan nähdään sen sisältävän myös 
leikkaavia diodeja operaatiovahvistimien jälkeen [33]. Pedaalissa käytetään siis kovaa 
leikkausta eli hard clippingiä hyväksi säröefektin tuottamiseksi. Sisään syötetään 100 mV 
sinisignaalia ja lopputuloksena saadaan aikaan vahvistettu ja rajoitettu signaali. Kuvasta 15 
voidaan huomata, että ulostuleva signaali on vahvistettu, sillä sen maksimiarvo on suurempi 
kuin sisään menneen signaalin, mutta huippu- ja minimikohdat ovat huomattavasti pyöreämpiä 
ja loivempia, melkein tasaisia eli säröefekti on saatu aikaan. Ulostuleva signaali on myös 
hieman eri vaiheessa kuin syötetty signaali. 
 

 
Kuva 14. Boss DS-1 distortion-pedaalin piirikaavio. 

 

 
   Kuva 15. Sisäänmenevä (sininen) ja ulostuleva (punainen) signaali distortion-pedaalissa. 
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Piirissä on myös alussa transistoreita, jotka vahvistavat signaalia ja kaaviossa näkyvät v1 on 

4,5 V ja vp on 9 V. Operaatiovahvistimien ja diodien jälkeen on myös pari potentiometr iä, 
joiden avulla voidaan säätää keskiääniä sekä matalia tai korkeita ääniä [33]. Kuvassa 16 on 

Boss DS-1 -pedaalin laitekuva. 

 
Kuva 16. Boss DS-1 Distortion [34]. 

 
 

3.3 MXR Phase 90 

Phaser-efektin yhteydessä mainittu MXR Phase 90 -pedaali on hyvin yksinkerta inen 

ulkonäkönsä puolesta. Siinä on vain yksi säädettävä nuppi, millä efektiä säädetään ja kytkin, 

jolla efekti aktivoidaan, kuten kuvasta 17 voidaan huomata. 
 

 
Kuva 17. MXR Phase 90 [35]. 

 
Phase 90 -pedaalin piirikaavio näyttää kuvan 18 mukaiselta [36]. Kaavio koostuu 

perinteisistä komponenteista eli vastuksista ja keloista, mutta sieltä löytyy myös JFET-

transistoreita ja operaatiovahvistimia. Operaatiovahvistimien ja JFET-transistore iden 
muodostama kokonaisuus tekee vaiheensiirtoa, ja oikealla alhaalla oleva piiri on 

matalantaajuuden oskillaattori (LFO). Tässäkin simuloinnissa sisään syötetään 1 V:n AC-
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signaalia ja lopputuloksena saadaan aikaan kuvan 19 mukainen taajuusvaste. Kaikki 
simuloinnissa käytetyt komponentit, kuten JFET:it sekä operaatiovahvistimet eivät ole aivan 
niitä, joita oikea piiri sisältää, mutta simuloinnin mahdollistamiseksi tarpeeksi lähellä.  
Simuloinnin tuloksena saadaan aikaan taajuusvaste, joka sisältää kaksi notkoa. 

 
 
 

 
Kuva 18. Phase 90:n piirikaavio. 

 

 
Kuva 19. Simuloidun phaser-efektin taajuusvaste. 

 
 

3.4 Gamechanger Audio LIGHT Pedal 

Gamechanger Audio:n analoginen reverb-pedaali LIGHT on toteutettu oikean jousen avulla. 
Siinä on sisääntulossa muunnin, joka muuttaa kitarasta tulevan signaalin mekaaniseksi jousen 
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värähtelyksi ja vastaavasti ulostulossa on samankaltainen muunnin, joka muuttaa jousen 

värähtelyn takaisin analogiseksi signaaliksi, aivan kuten luvussa 2 todettiin. LIGHT-pedaali 

kuitenkin käyttää myös optisia infrapunasensoreita ottamaan jousen värähtelyjä vastaan, koska 
energian häviämisen takia sisään menevän signaalin aiheuttamat harmoniset värähtelyt hiipuvat 

jousissa niiden pituuden takia [37]. Infrapunasensoreilla saadaan siis laajempi alue taajuuksia 

ja harmonioita otettua efektiin mukaan. 
Pedaalissa on mahdollista saada kuusi erilaista reverb-efektiä aikaan muuttamalla sensoreita 

ja virittämällä jousia [37]. Kuvasta 20 nähdään, miltä pedaali näyttää. Siinä on kahdeksan 

nuppia ja pari kytkintä, joita säätämällä saadaan erin kuuloisia efektejä aikaan. Esimerkik s i 
drive-nupilla voidaan määrittää, kuinka paljon moduloitua signaalia halutaan mukaan ja dry-

nupilla säädetään moduloimattoman efektin äänenvoimakkuutta [37]. Laitesivulta [37] voi 

lukea lisää, mitä eri nupit tekevät. 
 

 
Kuva 20. Gamechanger Audio LIGHT Pedal [37]. 
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4 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli perehtyä erilaisiin kitaroiden efektilaitteisiin ja niiden toimintaan. 

Tarkastelussa oli muutama erilainen efekti, joiden teoriaa käytiin läpi ja lopuksi kyseiseen 

efektiin pohjautuvaa analogista pedaalia tarkasteltiin piirin ja simuloinnin kautta. 
Efektien peräkkäin kytkemiseen on raamit, kuinka ne kannattaa kytkeä. Jokainen efekti tekee 

oman muokkauksensa signaaliin, joten tietyt efektit kuulostavat paremmalta ennen tai jälkeen 

jonkun toisen efektin. Esimerkiksi moduloivat efektit, kuten flanger, kuulostaa paremmalta 
säröefektin jälkeen. Kuitenkin efektit voidaan kytkeä mihin järjestykseen tahansa riippuen siitä, 

millaista soundia halutaan saada aikaan. 

Tarkastelussa oli wah-wah-efekti, säröefektit distortion ja overdrive, moduloivia efektejä 
kuten phaser ja flanger sekä ambient-efektejä, joihin kuuluu chorus, delay ja reverb. Näiden 

efektien toimintaa tutkittiin signaalitasolla ja elektronisen piirin osalta. Tutkittiin, kuinka 

efektin tekemä muokkaus vaikuttaa signaaliin ja millaisia komponentteja vaaditaan efektin 
aikaansaamiseksi. Tarkastelussa oli myös digitaalisia vaihtoehtoja efektien toteuttamiselle ja 

tarkemmin tutkittiin mallintavia vahvistimia ja tietokonesovelluksia. 

Teorian tutkimisen jälkeen pohdittiin muutamaa valmista pedaalia ja niiden piirejä sekä 
simuloitiin piirisimulaattoriohjelman avulla kyseisten pedaalien piirikaaviot. Piirikaavio ista 

pystyi tämän jälkeen simuloimaan taajuusvastekuvaajia ja katsomaan, vastasiko simuloitu tulos 

sitä, miltä sen teorian nojalta tulisi näyttää. Tuloksena saatiinkin onnistune ita 
taajuusvastekuvaajia: mallinnettu tulos vastasi teoriaa. 
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