
Przedwzmacniacz zbalansowany Pre IC XLR

Przedstawiam następną wersję przedwzmacniacza na bazie  pre/bufora opisywanego
już na moich stronkach.

Jest to konstrukcja zbalansowana od początku do końca zawierająca niezależne tory
wzmocnienia i regulacji. W porównaniu z większością rozwiązań, gdzie w zasadzie
urządzenia zbudowane są w ten sposób, że sygnał desymetryzuje się na wejściu, następnie
wzmacnia w torze niesymetrycznym i symetryzuje na wyjściu, tutaj znajdują się cztery
jednakowe kanały wzmocnienia oraz cztery niezależne regulatory wzmocnienia.

Takie rozwiązanie jest o tyle trudniejsze bo narzuca już w założeniu dużą precyzję i
powtarzalność wykonania torów wzmacniacza.

Sama aplikacja nie jest w tym przypadku jakaś skomplikowana, wykorzystałem
opisywane w innym miejscu bufory IC z ustawionym wzmocnieniem ok. 4 razy. Na wstępie
zastosowany jest selektor wejść (http://www.mrelektronik.pl/042.pdf), dalej czterokanałowa
24-poz. drabinka rezystorowa jako potencjometr (http://www.mrelektronik.pl/027.pdf).

  Powodzenie budowy takiej aplikacji tkwi jak to zwykle bywa w szczegółach.
Dokładność wykonania potencjometru, cztery sekcje muszą być wystarczająco współbieżne
(zastosowano precyzyjne rezystory z zakresu 0,1-0,5%.)

Płytki wzmacniaczy też obsadzone są rezystorami 1%, ważna tutaj niezmiernie jest
współbieżność wzmocnienia wszystkich kanałów, przynajmniej w zakresie częstego
użytkowania.

Zasilanie podzielone zostało na dwa symetryczne stabilizowane -/+ 12V tory, oraz
niezależne dwa transformatory dla każdego toru.

Całość umieszczono w zaadaptowanej obudowie aluminiowej z gniazdami XLR firmy
Neutrik.

Dalej kilka fotek z budowy i uruchomienia preampa



Obudowa aluminiowa, płyta czołowa 6mm. Wymiary zewnętrzne 330 x 207 x 79 mm.





Dedale wykorzystane do budowy przedwzmacniacza.



Jeden z ważniejszych elementów urządzenia, który wymaga dość szczególnej uwagi przy
konstruowaniu . Z obserwacji jest mało prawdopodobne by udało kupić się w rozsądnej
cenie potencjometr czterosekcyjny o małym rozrzucie parametrów. Pomiar przypadkowo
wybranych kilkunastu sztuk różnych firm zdyskwalifikował je na wstępie.
Dlatego zastosowany tutaj regulator jest własnej konstrukcji na bazie przełącznika 24
pozycyjnego ( import z Chin). Konstrukcja wystarczająco wytrzymała i pewna.
Drabinka wykonana jest ze starannie dobranych rezystorów SMD o tolerancji 0,1-0,5%
Całość zamknięta jest w masywnej metalowej obudowie, nadającej stabilność mechaniczną
i ekranowanie układu.



Po złożeniu i sprawdzeniu mechanicznym oraz pomiarach statycznych wykonałem kilka
pomiarów tego urządzenia. Poniżej fotki z pomiarów i niektóre wyniki.







Pomiary atenuatora

LP S1/ mV S2/ mV S3/ mV S4/ mV dB
Uwagi

0 2,4 2,5 2,5 2,4 -68
1 3,1 3,2 3,2 3,3 -65,4
2 6,1 6,2 6,2 6,2 -59,9
3 11,0 10,9 10,9 11,0 -54,8
4 16,9 16,9 16,8 16,9 -51,0
5 25,5 25,5 25,5 25,5 -47,4
6 36,2 36,3 36,6 36,4 -44,4
7 51,4 51,6 51,7 51,6 -41,3
8 70,4 70,5 70,9 70,7 -38,6
9 98,3 98,5 98,9 98,5 -35,7
10 139,9 140,0 140,0 140,1 -32,6
11 199,7 200,0 200,0 200,0 -29,6
12 285,6 285,9 285,9 285,5 -26,5
13 412,3 411,0 411,6 412,0 -23,2
14 567,0 566,0 567,0 566,0 -20,6
15 794,0 793,0 794,0 793,0 -17,6
16 1133 1132 1133 1133 -14,5
17 1622 1621 1624 1623 -11,4
18 2024 2022 2024 2025 -9,5
19 2511 2510 2513 2512 -7,6
20 3200 3199 3201 3202 -5,5
21 4060 4060 4060 4061 -3,4
22 4940 4950 4940 4940 -1,7
23 6000 6000 6000 6000 0

Pomiar przy 1kHz, napięcie AC=6V rms = 0 dB   Wyniki dają pewną orientację o
rozrzutach parametrów w poszczególnych sekcjach i pozycjach.



Atenuator potraktowany też został sygnałem prostokątnym i poniżej kilka
obrazków jego odpowiedzi na zadane pytania.

Przebieg sinusoidalny 1kHz, 800mVrms

Przebieg prostokątny 20Hz



Przebieg prostokątny 100 Hz

Przebieg prostokątny 1kHz



Przebieg prostokątny 10 kHz

Przebieg prostokątny 20 kHz



Przebieg prostokątny 40 kHz

W dalszej części kilka zrzutów z pomiarów zastosowanych buforów.



Pomiary płytek buforów.



Pomiar THD+N analizatorem



Pasmo w zakresie 20Hz do 20 kHz jest płaskie



Testy za pomocą generatora i oscyloskopu

Przebieg prostokątny 20 Hz

Przebieg prostokątny 100 Hz



Przebieg prostokątny 1 kHz

Przebieg prostokątny 10 kHz



Przebieg prostokątny 20 kHz

Przebieg prostokątny 50 kHz



Przebieg prostokątny 100 kHz

Widmo zdjęte analizatorem z kartą EMU0202



Pasmo zdjęte analizatorem z kartą EMU0202

Uzyskane wyniki pomiarów dają nadzieje, że urządzenie będzie miało charakter neutralny,
dość wierny w przekazie.
Spotkałem się już z takimi wcześniej, były to preampy, Gryphon Belcanto oraz Gryphon
Elektra. Jeżeli uda się zbliżyć trochę to będzie ok.
Dalsze prace na następnych stronach.



Dalsze prace montażowe.

Mocowanie płytek na podstawie z blachy aluminiowej



Połączenia sygnałowe wykanano przewodem srebrzonym w teflonie.
Łączenia zasilania i pomocnicze wykonano przewodem miedzianym i w większości
prowadzone są pod spodem płyty montażowej co dodatkowo separuje je od części
sygnałowej





Kilka pomiarów po ostatecznych łączeniach

Sprawdzenie zbalansowania kanałów przy różnych częstotliwościach





Pomiar THD+N analizatorem.



Pomiar zrównaważenia wzmocnienia kanałów L – R w całym zakresie
regulacji atenuatora.
Tabela przedstawia napięcia na wyjściach  L i R preampa przy podanym na
wejścia napięciu 1Vrms, 1kHz

skok Kan. L
[V/mV]

Kan. R
[V/mV]

Uwagi

23 4,04 4,05
22 3,139 3,148
21 2,517 2,520
20 1,965 1,970
19 1,547 1,550
18 1,257 1,259
17 1,017 1,019
16 723,2 723,6
15 514,6 514,5
14 372,0 371,8
13 274,4 274,4
12 191,9 191,9
11 135,1 135,0
10 95,0 94,96
9 66,92 66,88
8 48,13 48,02
7 35,21 35,17
6 24,90 24,81
5 17,46 17,44
4 11,56 11,55
3 7,491 7,485
2 4,161 4,161
1 2,080 2,080
0 0 0




