
BUFOR  AUDIO  IC

Przedstawiony niżej układ pomyślany został jako swego rodzaju kondycjoner sygnału
analogowego audio z CD. Dzięki znakomitym parametrom zastosowanych układów,
dość wysokiej impedancji wejściowej a niskiej wyjściowej udało się uzyskać cel.
Układ bazuje na katalogowej aplikacji i dzięki swojej prostocie był wielokrotnie
powielany z niewielkimi modyfikacjami, ale zawsze towarzyszą mu pozytywne opinie.Z
własnych obserwacji zauważam po zastosowaniu poprawę dołu jak i góry pasma,
uwidacznianie się szczegółów, które wcześniej nie zawsze były rozpoznawalne.
Niewątpliwie wpływ na to ma równomierność charakterystyki i wydajność tego układu
jako źródła sygnału. Jednocześnie mam wrażenie, że układ jest transparentny, nie wnośi
jakiegoś szczególnego własnego charakteru.
Jakość zastosowanych interkonektów staje się kłopotem niższego rzędu, układ radzi
sobie z różnego typu kablami. Idealnym jednak rozwiązaniem, szczególnie przy
dłuższych kabelkach jest zastosowanie przewodu 50 ohm zterminowanego  po stronie
odbiornika rezystorem 50 ohm.
Wymiary płytki 45x65mm.

Widok różne wykonania
rezystory zawsze metalizowane różnych producentów





Do montażu zastosowano wyłącznie metalizowane rezystory, kondensatory blokujące
Wima i Panasonic. W torze sygnałowym jest tylko jeden kondensator firmy Wima.
Wyjście bufora ma sprzężenie bezpośrednie DC

Również dostępne są wersje płytek obsadzone rezystorami markowymi np. Dale





Zasilanie płytki przewidziano z analogowego zasilacza +/- 12 do 15V urządzenia , w
którym montujemy układ, pod warunkiem istnienia zapasu mocy. Układ pobiera w
sposób ciągły do 100mA prądu i należy to przewidzieć.

Nowe płytki bufora

Weszły do montażu nowe płytki bufora. Sama aplikacja nie uległa zmianie, układ w
takiej postaci sprawdził się jakościowo. Niewielkiej korekcie poddano ścieżki płytki co
umożliwia łatwiejsze eksperymenty ze wzmacniaczami wstępnymi. Wymiary pozostały
bez zmian.





Poniżej parę pomiarów wykonywanych standartowo przy uruchamianiu.

pomiar THD+N dla 100Hz



pomiar pasma minilyzerem

Ponieważ zakres pomiarowy Minilyzera ograniczony od góry jest do 20kHz zrobiłem
pomiar przenoszenia metodą techniczną.
pomiar pasma metodą generator miernik dBu
pasmo do 50kHz jest płaskie



Płytki w układzie podstawowym ( jako bufor ) ustawiane są na wzmocnienie ok. x1, w
razie potrzeby jednak jest możliwość zamówienia wersji o określonym wzmocnieniu od 1
do 10 razy.
Dzięki takiemu podejściu można rozpatrywać zastosowanie bufora jako przedwzmaka
czy wzmaka słuchawkowego.

Ponieważ wciągnęła mnie trochę ta zabawa zrobiłem pomiary sygnałów wej/wyj.

wejście A wyjście B dla sinusa

wejście A
wyjście B



odpowiedź na sygnał prostokątny

Niżej wersja demonstracyjna bufora, ułatwiająca eksperymenty  np. z Opampami





Moduł wydaje się może przynieść widoczne efekty we współpracy z budżetowym
sprzętem CD, gdzie część analogowa jest traktowana sztampowo i nazbyt
oszczędnościowo.
Chcę już na koniec tego działu wskazać na inne możliwości bufora.
Ponieważ, mam nadzieję nieźle wyszły próby odsłuchowe realizowane przez moich
wyczulonych kolegów audiofili, zasygnalizuję narazie próbę zastosowania bufora w
NOS-DAC-u, czy w innych konstrukcjach pre itp.


