
DAC – NOS na TDA1543

NOS  DAC na układzie 1543 jest to bodajże najczęściej realizowana konstrukcja, której różne
warianty i opisy można spotkać na forum internetowym.
Zrealizowany tutaj projekt miał za zadanie potwierdzenie czy zaprzeczenie obiegowym
opiniom towarzyszącym temu rozwiązaniu. Pierwsze rozwiązanie oparliśmy na płytce
bazowej Petera Daniela, może dlatego też gdyż nie wyróżnia się niczym szczególnym od
typowych aplikacji.
W dalszej części stosowana już będzie płytka daca własnej konstrukcji, którą staraliśmy się
zunifikować pod kątem łatwego tuningu, eksperymentów czy rozbudowy przez przeciętnego
hobbystę.
Opisywana konstrukcja pozwala sprawdzić w praktyce reclocking na temat którego krążą
sprzeczne opinie jak też wpływ stopnia wyjściowego w postaci bufora półprzewodnikowego
lub lampowego.
Zaletą NOS daca jest pasywna konwersja I/V, ale niekiedy może stanowić problem pod
postacią dużego wpływu kabli i reszty toru audio.
Pojawiają się liczne pomysły z wykorzystaniem lamp jako stopnia wyjściowego, np.
DHTROB używa ciekawej lampy 12bH4, którą poleca Peter Trudient z Tribiute audio jako
ciekawą triodę o niewielkim wzmocnieniu. Thorsten Loesh, dla wielu GURU DIY audio
pokazuje na swojej stronie układ wykorzystujący lampę ECC88.
Zamierzamy korzystać z tych doświadczeń i ewentualnie wnosić własne uwagi.

Generalnie planujemy w najbliższym czasie konfiguracje DACa:
- układ podstawowy ( obudowa, płytka Daca, zasilacz)
- układ z reclockingiem (obudowa, pł. DACa, jeden z naszych clocków, zasilacz)
- układ z reclockingiem + bufor półprzewodnikowy ( obudowa, DAC, zegar, bufor
półprzew.,zasil.)
- układ z reclockingiem + bufor lampowy ( obudowa, DAC, zegar, bufor lampowy, zasilacz)

Dla wersji podstawowej planowane jest też zasilanie akumulatorowe DACa, zasilacz będzie
występował wyłącznie jako ładowarka akumulatora żelowego.



Części składowe, płytka DAC Petera, zasilacz symetryczny, bufor, transformator

Obudowa typu ARMEL
do budowy stosujemy paczki tej firmy w dwóch typoszeregach.



Przymiarka przed montażem

Montaż



Tylna ścianka
gniazda wyjściowe m. cz. bezpośrednio z DACa i z bufora

Przeróbka płytki Petera celem reclockingu
wstawiony nasz zegar serii II



Widok na zmontowanego DACa

Fragment układów wyjściowych.
Możliwe pobieranie sygnału z DACa lub z bufora



Nowy projekt.

Płytki i potrzebne elementy do montażu

Zbliżenie na płytkę drukowaną DACa



Płytki zmontowane

Płytka zmontowana.  Od lewej z dołu:
gniazdo zasilania
gniazdo clocka
jumpery reclockingu
CS8412 lub CS8414
trafko separacyjne
przekaźnik RCA/OPT



Elementy przydatne do modyfikacji:
zegar MK II     http://www.mrelektronik.pl/994/6801.html
zegar wersja I  http://www.mrelektronik.pl/994/6801.html
bufor audio      http://www.mrelektronik.pl/994/11364.html

Przykład osadzenia zegara wersja I



j.w.

Przykład osadzenia zegara MK II



Konstrukcja DACa umożliwia eksperymenty z reclockingiem poprzez osadzanie w gnieździe
płytki zegara oraz przełączenia jumperów x 3szt. Nie potrzeba używać specjalistycznego
sprzętu lutowniczego.

Opis wyprowadzeń płytki DAC


