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The Tremolo
1 Inleiding
The Tremolo is, zoals de naam al zegt, een tremolo
effect.
Deze versie is gebaseerd op de zogenaamde EA
Tremolo welke zijn naam dankt aan het Australische
tijdschrift ‘Electronics Australia’. In dit blad werd in
november 1968 een artikel gepubliceerd dat geschreven
was door Anthony Leo met als titel ‘A Guitar Preamp
with fully solid-state Vibrato’. (Ten onrechte werd het
een Vibrato effect genoemd, het is een Tremolo).
In tegenstelling tot het originele EA-ontwerp bevat The
Tremolo ook nog een JFET voorversterker die ook
zonder de Tremolo te gebruiken is (dmv de Boost Only
schakelaar). Verder is ook nog een status led
toegevoegd en een ‘rate’ led, deze knippert op het
tempo van de Tremolo.
Dit effect is wel bedoeld voor een gevorderde bouwer.

Hiernaast het origineel.

2 Componenten
Het printje is kant-en-klaar in de webwinkel verkrijgbaar, de overige componenten natuurlijk ook.
Stuklijst
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Aluminium behuizing type BB
Zelfklevende voetjes voor onder de behuizing
printje „The Tremolo“
3PDT Voetschakelaar
SPDT tuimelschakelaar (de Boost Only schakelaar)
Potmeter 25K Log voor Volume (Opdruk A25K)
Potmeter 100K Reverse Log voor Speed (Opdruk C100K)
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Potmeter 250K Lin voor Depth (Opdruk B250K)
transistorvoet inline 20 pins (we hebben 4x 3pins nodig voor de Jfets en transistors)
LED houders voor een 5mm led
Blauwe 5mm Led (rate led)
(Fel) rode 5mm Led (status led)
Mono Jack bus (output)
Stereo Jack bus (input)
geïsoleerde DC-Bus
Batterijclip voor een 9V batterij
Miniatuur-afstandhouders 15mm voor het printje
Transistors type 2N5088 (Q1, Q3)
JFET type 2N5457 (Q4)
JFET type J201 (Q2)
1M weerstanden (R1, R15, R16)
560K weerstand (R2)
150K weerstand (R3)
4,7K weerstand (R4)
180 Ohm weerstand (R5)
1,2K weerstand (R6)
120K weerstand (R7)
10K weerstanden (R8, R17)
2,2M weerstand (R9)
15K weerstand (R10)
1K weerstand (R11)
1,5K weerstand (R18)
68K weerstand (R19)
0,22uF Foliecondensator MKT (C1)
0,47uF Foliecondensators MKT (C2,C4)
22uF Elco (C3)
1uF Foliecondensator MKT (C5,C6,C7)
47nF Foliecondensators MKT (C8)
10uF Elco (C9)
100µF Elco (C10)
1N4001 diode (D1)

Opmerking: In het bouwpakket worden de waarden van de meeste componenten aangegeven.
Op de Elco’s staat de waarde gedrukt, op de MKT condensators ook, hieronder ter verduidelijking
de waarden van de Film Condensators

47nF

0.22uF

0.47uF

1uF

3 De componenten op de print solderen.
Volg bij het solderen van de componenten op het printje de lay-out. Dit is een vrij uitgebreid
project, het is dus heel belangrijk om secuur te werken, controleer steeds voor het solderen de
waarde van het component en de plaats op de print aan de hand van de layout, schema en
stuklijst.
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De beste werkwijze bij dit project is om de print van laag naar hoog op te bouwen.
 Als eerste kunnen dus de weerstanden en de diode worden geplaatst. (Weerstanden met
nummer R12, R13 en R14 zijn er niet, dit zijn eigenlijk de potmeters)
 Daarna kunnen de 4 transistor voetjes worden geplaatst.
 Vervolgens kunnen de elco’s worden geplaatst.
 Als laatste kunnen de filmcondensators worden geplaatst. (deze passen, maar het kan zijn
dat je wat extra moet duwen om ze op hun plaats te ‘klikken’ omdat ze op bepaalde
plaatsen tussen de weerstanden komen)
Let bij de diode (D1) op de richting van de grijze ring! Deze geeft de kant van de Kathode aan (dat
is als het ware de min-zijde van de diode).
Let bij de Elco’s (C3, C9 en C10) op dat deze een positieve kant en een negatieve kant hebben.
Aan de zijkant wordt de negatieve kant aangegeven door een grijze baan met daarin mintekens.
Ook is het ene aansluitpootje langer dan het andere, het langste pootje is de positieve kant. Op
het printje staat deze positieve kant aangegeven met een plus-tekentje. Plaats de elco’s dus met
de lange pootjes in het gaatje waar het plus-tekentje bij staat.
The Tremolo – print layout

Q1=2N5088
Q2=J201
Q3=2N5088
Q4=2N5457

Weerstanden en diode

transistorvoetjes
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Elco’s

Als laatste de film condensators

Ook aan de achterkant proberen we netjes te werken.
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4 Printje bedraden
We kunnen de bedrading aan het printje gaan solderen. In dit stadium kunnen we de draden nog
vrij lang laten (+/- 25cm), later kunnen ze nog worden ingekort. (zie ook layout bedrading)
Als u draad gebruikt van 0,14mm² zou u eerst de gestripte draden kunnen vertinnen, bij draad van
0,25mm² is dat niet nodig.
Bij dit werk is een derde hand handig alhoewel niet noodzakelijk.
Volume pot (V3)

DC Bus

Leds (L1=Rode Led
L2=Blauwe Led)
Depth Pot (DE1 DE2 DE3)

Speed pot (S1)

Naar 3PDT
(IN)

Blauwe led
kathode(L2A)

Input Jack
DC Bus

Naar 3PDT

Output Jack

Naar volume pot
Wanneer de draden zijn gesoldeerd is het mogelijk om het effect alvast te gaan testen.
Mocht er iets fout zijn dan is het nu gemakkelijker om de fout op te sporen dan wanneer het
geheel in een behuizing is geplaatst.
We kunnen daarvoor eerst de Jfets en transistors in de voetjes plaatsen conform de print layout
op pagina 3.
Voor het testen hebben we de DC Bus, de voetschakelaar, de tuimelschakelaar en de leds niet
persé nodig. Het is de bedoeling om te kijken of de Tremolo op zich werkt, als deze werkt is de
kans dat er met de overige onderdelen iets mis is niet zo heel groot.
Wel hebben we even de batterijclip nodig. Bij het testen van een effect is het goed om dit nog niet
met een adapter maar alleen met een (volle) batterij te doen.
Strip eerst de uiteinden van de draden die naar de potmeters gaan ruim af, draai de draden aan
de oogjes van de potmeters. Strip ook het uiteinde van de rode draad die naar de DC bus moet
af.
Strip vervolgens de groene draad en drie van de vijf zwarte draden.
De overgebleven niet gestripte draden (een zwarte en de rode en grijze draden voor de Leds)
kunnen we zolang bij elkaar binden.
We kunnen ook een stukje blauw en een stukje zwart draad aan beide uiteinden afstrippen.
De groene draad kan worden vastgedraaid aan de tip aansluiting van de stereo Jackbus. Twee
zwarte draden kunnen aan de massa aansluitingen van de Jack bussen.
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De overgebleven zwarte gestripte draad kan aan de zwarte draad van de batterijclip worden
gedraaid en de rode draad van de batterijclip kan aan de rode (+9V) draad worden vastgedraaid.
Het stukje blauwe draad gaat van het middelste aansluitoogje van de volume potmeter naar de tip
aansluiting van de Mono Jackbus. Het stukje zwarte draad komt tussen
de speed en volume potmeters.
Let bij de speed potmeter op dat oogje 1 en 2 van de potmeter met elkaar zijn verbonden.
The Tremolo – test bedrading

Depth

Speed

Volume

Mono = output

Stereo = input
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5 De behuizing
Wanneer “The Tremolo“ in de testaansluiting functioneert dan kunnen we aan de behuizing gaan
werken.
Hierbij een boorplan voor een BB behuizing.
Boorplan behuizing type BB
20 mm

Ø 7mm

20 mm

Ø 7mm

30 mm

Ø 8mm

Ø 7mm

20 mm

30 mm

Ø 6mm

15 mm

Ø 8mm

Ø 12mm

30 mm

45mm (midden)
Knoppen

Ø 13mm

11 mm
midden
Voetschakelaar

16 mm

Zijkanten
32mm
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6 Alles in de behuizing inbouwen
Wanneer de behuizing geboord is en het printje is klaar dan kan het geheel in de behuizing
worden ingebouwd.
The Tremolo - bedrading
Let op bij het aansluiten van de DC bus:
Eerst de draden door de bevestigingsmoer
steken, dan van binnen uit door het gat in
behuizing en dan aan de bus solderen.
Boost Only
Switch

Depth
250K Lin

Speed
100K Rev Log

Volume
25K Log

Rate Led
rode
draad
aan
langste
pootje
van de
LED !

Sleeve

Sleeve

Ring
Tip
Tip
Stereo Jack is
Input

Mono Jack is
Output
Status Led

rode
draad
aan
langste
pootje
van de
LED !

Bij het inbouwen in de behuizing kunt u het beste eerst de 100K Rev Log (C100K) speedpotmeter
monteren omdat deze onder de DC bus gaat vallen. Let op dat oogje 1 en 2 worden
doorverbonden en dat aan oogje 3 twee zwarte draden moeten komen, de zwarte draad naar de
tuimelschakelaar kan alvast worden vast gesoldeerd. Let bij de potmeters op dat van binnenuit
gezien de volgorde van de potmeters is: Volume, Speed, Depth (van links naar rechts).
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Daarna is de DC bus aan de beurt, eerst de rode draad
Blauwe led (rate) Rode Led (power)
van de batterijclip, dan de rode en zwarte draden naar
Depth
Volume
Speed
het printje, de zwarte draad van de batterijclip mag
ook al aan de ring aansluiting van de inputjack worden
gesoldeerd.
Vervolgens kunnen we aan de 250K Lin Depth potmeter
(B250K) gaan werken. Let op de extra oranje draad bij het
middelste pootje die naar de tuimelschakelaar gaat, deze
kunnen we ook aansluiten. De tuimelschakelaar staat op
pagina 8 in de stand waarbij de tremolo hoorbaar is. Dus niet
in de Boost-only stand.
Vervolgens kan de Volume potmeter worden aangesloten, let
weer op dat er twee zwarte draden aangesloten zijn.
Vervolgens kunnen de beide leds worden aangesloten.
Daarna de Stereo en Mono jackbussen en tenslotte de
STEREO
MONO
voetschakelaar.

Dan nog de voetjes onder de behuizing en drie knoppen
monteren en we zijn ‘ready to rock’

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die in het forum stellen.
Veel plezier met The Tremolo !
Het

NEWTONE team
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