MINIPROJEKTY

Przedwzmacniacz gramofonowy MM RIAA
AVT
1693

„Czarny krÈĝek” powraca
do ïask ib coraz czÚĂciej
wb domowych systemach audio
goĂci gramofon. Niestety,
nie wszystkie wspóïczesne
wzmacniacze wyposaĝone sÈ
wb wejĂcie wspóïpracujÈce
zb dynamicznÈ wkïadkÈ
gramofonowÈ. Przedstawiony
ukïad peïni funkcjÚ
przedwzmacniacza do wkïadki
zb ruchomym magnesem MM
ib wspóïpracuje zb wejĂciem
liniowym kaĝdego wzmacniacza
audio.
WiÚkszoĂÊ gramofonów dobrej klasy jest
wyposaĝona we wkïadkÚ magnetycznÈ. Uzyskiwany zb niej sygnaï ma maïÈ amplitudÚ,
rzÚdu pojedynczych miliwoltów. Ponadto,
odczytany sygnaï jest proporcjonalny do
prÚdkoĂci ruchu igïy poruszajÈcej siÚ wbrowELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2012
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ku pïyty. Oznacza to, ĝe im wyĝsza czÚstotliwoĂÊ, tym jest wiÚkszy sygnaï zb wkïadki.
Dlatego musi on byÊ silnie wzmocniony,

ab wzmacniacz powinien mieÊ charakterystykÚ czÚstotliwoĂciowÈ, która przywróci
prawidïowe proporcje sygnaïów ob niskich
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W ofercie AVT*
AVT-1693 A
Wykaz elementów:
Rezystory: (SMD 1206, 1%)
R1L, R1R: 47 kV
R4L, R4R: 16 kV
R5L, R5R, R9L, R9R: 200 kV
R6L, R6R, R8L, R8R: 390 V
Kondensatory:
C1…C4: 100 nF (SMD 1206)
C1L, C1R: 100 pF (SMD 1206)
C2L, C2R: 470 nF (kondensator foliowy R=5 mm,
1%)
C3L, C3R: 15 nF (kondensator foliowy R=5 mm,
1%)
C4L, C4R: 4,7 nF (kondensator foliowy R=5 mm,
1%)
CE1, CE2, CE1L, CE1R: 100 mF/25 V
CE3, CE4: 1000 mF/25 V
CE2L, CE2R: 22 mF/25 V
Póïprzewodniki:
BR1:mostek prostowniczy DF06S (SMD)
U1: LME49720 (DIP8)
U2: LM78L12 (SO8)
U3: LM79L12 (SO8)
Inne:
J1: gniazdo USB B do druku
TR: transformator 230/2×12 VAC, 4 VA
(w obudowie wtyczkowej)
J1L, J1R, J2L, J2R: gniazdo RCA CC134
czerwone/czarne
Dodatkowe materiaãy na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory pãytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów
oznaczonych w Wykazie elementów kolorem
czerwonym
Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artykuãy sĎ w caãoħci dostēpne na CD)

AVT-1023 Przedwzmacniacz gramofonowy
o charakterystyce RIAA (EP 11/1994)
AVT-2680 Przedwzmacniacz gramofonowy RIAA
(EdW 10/2003)

Rysunek 1. Schemat ideowy przedwzmacniacza gramofonowego zbkorekcjÈ RIAA
ib wysokich czÚstotliwoĂciach. Taki przedwzmacniacz silnie uwypukla niskie czÚ-

stotliwoĂci, ab znacznie sïabiej wysokie. Nie
moĝna jednak zrobiÊ tego dowolnie, wedïug
wïasnego uznania. Dlatego od 1953b r. pïyty
winylowe sÈ nagrywane wb taki sposób, aby
przy odtwarzania prawidïowo wspóïpracowaïy ze wzmacniaczem ob charakterystyce
ustalonej przez amerykañskie stowarzysze-

Rysunek 2. Schemat montaĝowy przedwzmacniacza gramofonowego zbkorekcjÈ RIAA
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* Uwaga:
Zestawy AVT mogĎ wystēpowaĄ w nastēpujĎcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukãad. Tylko i wyãĎcznie. Bez
elementów dodatkowych.
AVT xxxx A pãytka drukowana PCB (lub pãytki drukowane, jeħli
w opisie wyraınie zaznaczono), bez elementów
dodatkowych.
AVT xxxx A+ pãytka drukowana i zaprogramowany ukãad (czyli
poãĎczenie wersji A i wersji UK) bez elementów
dodatkowych.
AVT xxxx B pãytka drukowana (lub pãytki) oraz komplet
elementów wymieniony w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli
elementy wlutowane w PCB. Naleĳy mieĄ na uwadze, ĳe o ile nie zaznaczono wyraınie w opisie,
zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów
dodatkowych, które nie zostaãy wymienione w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie czēsto spotykana wersja,
lecz jeħli wystēpuje, to niezbēdne oprogramowanie moĳna ħciĎgnĎĄ klikajĎc w link umieszczony
w opisie kitu)
Nie kaĳdy zestaw AVT wystēpuje we wszystkich wersjach! Kaĳda
wersja posiada zaãĎczony ten sam plik pdf! Podczas skãadania
zamówienia upewnij siē którĎ wersjē zamawiasz! (UK, A, A+,
B lub C)
http://sklep.avt.pl

nie RIAA (Recording Industries Association
of America).Wb1976br. europejska organizacja
IEC wprowadziïa modyÞkacjÚ, polegajÈcÈ na
obniĝeniu wzmocnienia dla (róĝnych zakïócajÈcych) przebiegów ob czÚstotliwoĂciach
poniĝej 20b Hz. ZmodyÞkowana charakterystyka nosi nazwÚ RIAA-IEC. Róĝni siÚ ona
od oryginalnej RIAA tylko wbzakresie najniĝszych tonów ibwbpraktyce ta róĝnica nie ma
ĝadnego znaczenia.
Przedwzmacniacz wykonano zb uĝyciem
wzmacniacza operacyjnego obwysokiej jakoĂci, przeznaczonego gïównie do aplikacji audio – LME49720 (TI). Schemat przedwzmacniacza korekcyjnego jest wzorowany na notach aplikacyjnych producenta. Pokazano
go na rysunkub1. Sygnaï wejĂciowy zbgniazd
J1L/R jest doprowadzony do wzmacniacza
U1, wb którego pÚtli sprzÚĝenia zwrotnego
realizowana jest korekcja RIAA (rezystor
R4L ib kondensator C4L oraz rezystor R5L
ib kondensator C3L). Ukïad jest zasilany ze
zintegrowanego zasilacza ±12b V opartego
obstabilizatory scalone U2 ibU3. Ze wzglÚdu
na chÚÊ zachowania niewielkich wymiarów
ib dla celu eliminowania zakïóceñ, transforELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2012
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mator zasilajÈcy (4b VA, 2×12b V) umieszczono wb obudowie zasilacza wtyczkowego
ibpodïÈczono do pïytki za pomocÈ kabla USB
zbwtykiem B.
Wb zaleĝnoĂci od zastosowanej wkïadki
MM, warto dopasowaÊ impedancjÚ wejĂciowÈ
do parametrów podanych przez producenta.
Obile rezystancja obciÈĝenia wkïadki MM wynosi przewaĝnie 47bkV (wyjÈtkiem sÈ wkïadki MC-HO zbruchomÈ cewkÈ, ale obwysokim
poziomie wyjĂciowym, wymagajÈce czasem
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Rwe=1b kV lub zbliĝonej), to pojemnoĂÊ obciÈĝenia zmienia siÚ wb szerokich granicach
100…470bpF ibwbtakim wypadku naleĝy skorygowaÊ wartoĂci kondensatorów C1L/C1R.
Przedwzmacniacz zmontowano na jednostronnej pïytce drukowanej. Rozmieszczenie elementów przedstawia rysunekb 2.
Sposób montaĝu jest typowy ib nie wymaga
opisu. Naleĝy tylko zadbaÊ obdokïadny dobór
elementów odpowiadajÈcych za ksztaïtowanie charakterystyki.

Poprawnie zmontowany ukïad nie wymaga uruchamiania. CaïoĂÊ mieĂci siÚ wbniewielkiej typowej aluminiowej obudowie.
Naleĝy pamiÚtaÊ ob wyprowadzeniu pola
masy zb pïytki przedwzmacniacza, np. pod
ĂrubÚ obudowy ib doïÈczeniu jej do masy
gramofonu. Wbprzeciwnym wypadku bÚdzie
sïyszalny przyděwiÚk sieciowy.

Adam TatuĂ, EP
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