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Modifieringsförslag till Moody Tremolo v3.0 
 

Här följer ett par förslag på tillägg och modifieringar som du kan göra på din Moody 

Tremolo v3.0 (MT). Pedalen fick några nya komponentvärden april 2015 och vi kallar den 

versionen för v3.1. Den uppdaterades ytterligare en gång sep 16, v3.2. Det här dokumentet 

riktar sig i första hand till dig som vill uppdatera en 3.0 till en 3.1 och till dig som vill 

bekanta dig närmare med kretsen. 3.0 till 3.1-uppdateringen innebär att pedalens rattar fick 

större omfång, större djup och både snabbare och långsammare tremolohastighet. 3.1 till 3.2-

uppdateringen innebär större omfång, att nedan nämnda antipop-motstånd har en plats på 

kortet.  

 

Artikeln beskriver också moddar och tillägg som kan göras på alla 3-versioner. Färg på 

sladdar och beteckningar på komponenter är i stort sett desamma men kopplingen på bypass-

switchen skiljer sig, läs mer under 1.2. Det ska inte vara några problem att följa med i texten 

oavsett vilken krets du byggt. 

 

Denna ingress korrigerades feb 2017 men texten nedan är skriven april 15. 

 

1. Uppdatera MT v3.0 till MT v3.1 och kortfattat ”så funkar det” 

1.1 Oscillatorkretsen 

1.2 Förstärkarkretsen 

2. Modifieringsförslag till MT v3.0, v3.1, v3.2  

2.1 Boosta signalen 

2.2 Trimma in rätt boost-nivå 

2.3 Lägg till en volymkontroll 

2.4 Anti-pop motstånd 

2.5 Utöka speed-kontrollen ytterligare 

2.6 Två speed-kontroller med fast/slow-switch 
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1. Uppdatera MT 3.0 till MT 3.1 

Moody Tremolo, både v3.0 och v3.1, beskrivs av kopplingsschemat i bild 1. Listorna under 

schemat visar värdena till v3.0 (vänster kolumn) och värdena till v3.1 (höger). Komponenter 

som har ändrats har röd text. 
 

 

 

 

 

R1, R5, R6 = 1 M  

R2 = 1 k  

R3 = 68 Ω  

R4, R8= 2k2  

R7 = 15 k  

R9 = 470 Ω  

C1 = 10 nF  

C2, C4 = 100 nF 

C3 = 22 uF  

C5, C6, C7 = 1 uF  

D1 = LED 

T1, T2 = BF245B 

T3 = BC547B  

P1 = 50 k (Speed,"C50k") 

P2 = 10 k (Depth, "B10k") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1, R5, R6 = 3M3 

R2, R8 = 1k 

R3, R9 = 68 Ω  

R4 = 2k2  

R7 = 22k  

 

C1 = 10 nF 

C2, C4 = 100 nF  

C3 = 22 uF  

C5, C6, C7 = 680nF 

D1 = LED 

T1, T2 = BF245B 

T3 = BC549C 

P1 = 100 k (Speed, "C100k") 

P2 = 10 k (Depth, "B10k")       

Bild 1. Kopplingsschema och komponentvärden till MT. ”Gamla” värden i vänster spalt, 

”nya” i höger. De som har bytts ut är skriva med röd text. 

 

Man kan säga att MT är uppbyggd av två block. En förstärkare och en oscillator. Förstärkaren 

består av transistorerna T1 och T2 och komponenterna omkring dem. Oscillatorn består av T3 

och komponenterna omkring den. En oscillator är en krets som hamnar i självsvängning och, 

trots att pedalen matas med likriktad ström från ett batteri eller en adapter, vibrerar periodiskt 

omkring ett medelvärde. Oscillatorn kopplas ihop med förstärkaren via kondensatorn C4 och 

vibrationerna påverkar förstärkningen periodiskt – tremoloeffekt! 

 

För att öka djupet i svängningarna verkar det rimligt att försöka få T3 att svänga med så stor 

amplitud som möjligt. Det kan åstadkommas genom att öka matningsspänningen till pedalen. 

För att öka djupet i pedalen, använd en 12v adapter istället för 9v! 
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1.1 Oscillatorkretsen 

Ett annat sätt att öka djupet är att titta på komponentvärdena och tweaka. Det verkar rimligt 

att vi får största möjliga sving i oscillatorn om vilospänningen vid T3’s kollektor är lika med 

halva matningsspänningen. Då kan svängningarna gå upp och ned med stor amplitud utan att 

”slå i taket” eller bottna. Om man ökar R6 till 3M3 så kommer man närmare detta läge än om 

R6 = 1M, som tidigare.  

 

Större komponentvärden i oscillatorkretsen innebär långsammare svängningar. Nu när R6 = 

3M3 kan spannet på speed tyckas vara förflyttat till ”för slött”. För att kompensera sänker vi 

kondensatorerna C5, C6, C7 från 1 uF till 680nF. 

 

Man tycker att en transistor med större förstärkningsfaktor skulle vara mer instabil i en 

oscillatorkrets än en med lägre förstärkningsfaktor. För den sakens skull sätter vi en BC549C 

som T3 istället för BC547B. 

 

Det visar sig att det går bra att använda en 100k pot som hastighetskontroll nu utan att 

svängningarna upphör i något ändläge. Vi sätter P1 = 100k istället för 50k. Check! Speed-

omfång utökat! 

 

Som nämnts precis, större komponentvärden i oscillatorkretsen innebär långsammare 

svängningar. När P1 är inställd på 100k så har vi som lägst tremolofrekvens. P1 sitter i serie 

med R8 så att spannet på speedkontrollen motsvaras av resistansen P1 + R8. Det visar sig att 

det går att utöka lite åt mot snabbare trem också. Man kan sänka R8 några hundra ohm utan 

att oscillationerna upphör när P1 är ställd på noll. Vi sätter R8 = 1k istället för 1k5. För att 

finjustera ökar vi även R7 till 22k. 

 

 

1.2 Förstärkarkretsen 

Förstärkningen i förstärkarkretsen beror på hur stort motståndet är mellan C3 och jord. Om 

man plockar bort T2 från kortet och pluggar in så får man en pedal som sänker signalen lite 

grann (och som inte ger någon tremolo-effekt). Om man låter T2 vara bortkopplad och jordar 

C3 så får man en pedal som förstärker lite (men fortfarande utan trem). Resistanser mellan de 

här ytterligheterna, kortslutning och bortkopplad, innebär utvolym allt mellan lätt boost och 

dämpning. 

 

T2 är en fälteffekttransistor och den fungerar som ett spänningsstyrt motstånd. Oscillatorn får 

spänningen att variera vid två av T2’ans ben. Då varierar motståndet mellan dess tredje ben 

och jord, det vill säga mellan C3 och jord. Det i sin tur ger oss att förstärkningen varierar 

mellan lätt boost och dämpning, det vill säga en tremolo-effekt. 

 

R5 är kopplad parallellt med T2. Vi ökar även R5 för att inte riskera att T3 svängningar ”går 

förlorade”, att de påverkar T2 fullt ut. 

 

Den sista ändringen, R9 = 68Ω, beror på att LED’en D1 ska släckas i bypass även om man 

matar pedalen med större spänningar än 9V. Som framgår av schemat sitter R9 tillsammans 

med en av polerna på fotomkopplaren S1 parallellt med D1. När S1 ställs i bypass-läge går 

strömmen genom R9 istället och D1 släcks. Det har visat sig att om man matar pedalen med 

större spänningar än 9V så dimmas bara D1’s sken med R9 = 470 Ω som tidigare. Vi sätter ett 

lägre värde på R9, 68 Ω till exempel, för att släcka D1 även om större matningsspänningar 

används. 
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Kopplingen på bypass-switchen är också omgjord. Det är fortfaranande äkta bypass men 

kopplingen ser lite annorlunda ut. Den enda anledningen till att den ändrades är att den ska 

överensstämma med andra Moody-pedaler. Om du hottar upp ett äldre tremolo kan du bortse 

från detta! 

  

 

2.1 Boosta signalen 

Förstärkningen i pedalen beror på R2-värdet. Med R2 = 1k förstärker kretsen signalen en 

aning med 9V matning. När djup-ratten vrids upp så skiftar alltså utsignalen mellan dämpat 

och en aning högre än bypass. Man uppfattar en form av genomsnittsvolym som är i nivå med 

bypass. Det är anledningen till att R2 valts så att kretsen boostar en aning. Du kan få kretsen 

att boosta mer genom att öka R2. Testa R2 = 1k5 eller R2=2k2 eller R2=3k3. Förstärkningen 

ökar upp till en viss gräns. 

 

 

2.2 Trimma in rätt boost 

Du kan även ersätta R2 med en 5k pot och trimma in ett värde du tycker pedalen låter bäst 

med. Lyft ett av R2’ans ben. Fäst en sladd mellan det här R2-benet och ett lödöra på poten. 

Fäst en annan sladd mellan det tomma R2-hålet på kortet och ett annat lödöra på poten. Nu 

kan du variera resistansen mellan 1k och 1+5k och trimma in ett värde du gillar. Sedan är det 

bara att löda loss och mäta resistansen och sätta dit ett fast motstånd med detta värde på 

kortet. Modden visas i bild 2. Poten är inte att rekommendera som panelreglage eftersom det 

hörs ett skrapande ljud när man vrider på den.  

 

 
Bild 2. Vi sätter tillfälligt en pot i serie med 1k’aren på platsen R2. Trimmar in ett värde som 

är tilltalande, tar loss och mäter. Sedan sätts en vi en resistor med närliggande värde som R2. 

 

 

2.3 Volymkontroll i kretsen 

Ett bättre sätt att justera volymen, än det som beskrivs av trimpoten i 2.2, får du om du 

boostar volymen rätt så kraftigt (genom att välja ett rätt så stort R2 på kortet) och sedan 

hänger på en volympot P3, kopplad på klassiskt vis, vid kretsens utgång. 

Kopplingsanvisningar enligt manualen: 
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a) justera R2  

b) flytta den gröna sladden från hål 4 till stift 2 på P3 

c) fäst en gul sladd mellan stift 7 på S1 och stift 3 på P3 

d) fäst en svart sladd mellan stift 1 på P3 och jord på utjacket 

 

Bild 3 visar en volymkontroll som kommit på plats i pedalen. Placeringen och valet av 

sladdfärg är ju såklart upp till den som bygger. Om du använder samma typ av potar, som de 

som ingår i kittet, gör ett 7mm borrhål i lådan för volymratten. 

 

 
Bild 3. Signalen boostas med ett nytt R2-värde. Signalen kan dämpas ner till noll med hjälp 

av en volympot P3 som kopplas enligt bilden. 

 

 

2.4 Anti-pop motstånd 

Kretskortet borde ha en plats för ytterligare ett motstånd, nämligen ett mellan utgång och jord. 

Vi vill gärna att utgångskondensatorn C2 laddar ur genom någonting då effekten är ställd i 

bypass för att förhindra en likströmspuff när man slår till effekten. Om du gjort modden i 2.3 

så har du redan lagt till ett sådant motstånd, P3 kopplades ju precis så. Om du inte lagt till en 

volymkontroll, och om du störs av poppande ljud när du byter ljud, löd fast en 100k resistor 

mellan kretsens utgång och jord. Utgången hittar du vid kretskortets hål 4 och du kan ordna 

tillägget så som visas i bild 4.  
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Bild 4. Ett 100k motstånd mellan utgång och jord minskar poppande ljud när man byter ljud. 

 

 

2.5 Utöka speed-kontrollen ytterligare 
Svängningarna i den så kallade fasskiftesoscillatorn som finns i MT, upphör då resistansen P1 

+ R8 är något större än 150k. Om det hade funnits C150-potar att tillgå hade det alltså varit ett 

lämpligare val av speed-pot. Nästa värde i sortimentet är C250k men med en sådan upphör 

svängningarna i potens ena ändläge. Lösningen blir ett parallellkopplat motstånd för att ta ner 

250k till omkring 150k. Vi testar med ett motstånd på 390k. Det kan lödas direkt på poten 

eller i anslutningarna på kortet. I bild 5 använder vi ett 250k pot och ett 390k motstånd för att 

ta ner den totala resistansen till ca 150k. Det funkar bra! Testa även att parallellkoppla 470k, 

560k eller kanske till och med 680k för att se om din krets klarar av att ge tillräckligt starka 

oscillationer med ett större värde. 

 

 
 

Bild 5. Med en 250k pot som speed-kontroll och ett 390k-motstånd parallellkopplat med den, 

kan man utöka speed-kontrollens omfång mot långsammare svängningar. 

 

 

2.6 Två speed-kontroller och fast/slow-switch 

Det skulle kanske vara trevligt med två speedkontroller, P1 och P4, och en switch som man 

kan växla mellan de två med? Man kan ha den ena inställd på långsamt tremolo och den andra 

på snabbt. Man skulle dessutom kunna använda sig av en momentan switch som gör att 

tremolot stiger till det snabbare tremolot under tiden som knappen hålls intryckt. Det skulle då 

återgå till den förra trem-hastigheten när knappen släpps. En skiss på en sådan koppling visas 
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i bild 6. Det räcker med en enpolig switch för att göra det omnämnda bytet men skissen är 

ritad med en 3pdt. 

 

 

Bild 6. Vi lägger till en extra 

speedkontroll och en switch, 

momentan om så önskas, för att växla 

mellan två olika speed presets. 

 

Lycka till! 


