
Przedwzmacniacz gramofonowy RIAA

Kierowany chęcią zbudowania przedwzmacniacza do gramofonu zainteresowałem się 
konstrukcją dość wiekową opracowaną przez firmę Kenwood. Rozwiązanie zainspirowało mnie, 
ponieważ wykonane było na tranzystorach co pozwalało sądzić, że będę miał większy wpływ na 
efekt końcowy niż w konstrukcji mocno zintegrowanej.

Dodatkowo wzmianka o tym rozwiązaniu w świetnej książce „Domowe systemy audio” 
autora Marka Leśniewicza  przeważyła.

O ile podstawowy schemat nie został poddany większym zmianom to już zastosowane 
elementy tak. Przede wszystkim by poprawić parametry całości, szczególnie termiczne i szumowe, 
zastosowałem w pierwszym stopniu różnicowym podwójny FET z rzadkiej już serii 2N5452 lub 
podobny. Drugi stopień to również para różnicowa bipolarna. Zastosowałem tutaj tranzystor o 
oznaczeniu TD101, jakieś oznaczenie przemysłowe zapewne.

Kolejne stopnie to nisko szumne tranzystory BCY56 i BCY79.  To też starsze elementy. 
Zapyta ktoś po co takie egzotyki w układzie. Uzasadnienie miałem dość proste, są to na 200% 
oryginały. Ominąłem więc temat wszechobecnych podróbek i związanych z tym zagadek.

Nie będę zagłębiał się w szczegóły układowe oraz możliwość adaptacji innych elementów. 
Dobrze i przejrzyście przedstawił to autor wyżej wymienionej lektury.

Przedwzmacniacz przewidziany jest do współpracy z wkładkami MM. Dla zwiększenia 
uniwersalności przewidziałem możliwość pewnego dopasowania rezystancyjno pojemnościowego 
za pomocą dip-switchy. W dalszej części pokażę kombinacje łączeń oraz kilka pomiarów.

W zamyśle mam przystosowanie preampa do współpracy z wkładkami MC poprzez 
wyposażenie go w wejściowy transformator dopasowujący, który będzie znajdował się we wspólnej
obudowie lub jako niezależny blok. 

Dalej kilka fotek z budowy:



Wykorzystałem takie obudowy z profilu aluminiowego bo mam ich trochę.

 



PCB opracowane specjalnie na tę okoliczność



Montaż ręczny z prawa, lewa itd.



Dorobiona płytka zasilacza, która będzie we wspólnej obudowie. Sam transformator 
zdecydowałem przenieść na zewnątrz w formie wtyczkowej. Unikanie kłopotów, niektórzy wiedzą 
jakich.



Dopasowanie rezystancyjne                                                   Dopasowanie pojemnościowe

A B C D Rwyp. Ca Cb Cwyp.

off off off off 100k off off 15p

off off off on 82k on off 48p

off off on off 47k off on 97p

off on off off 33k on on 132p

on off off off 24k

Podana wyżej kombinacja dopasowania wkładki jest zupełnie średnia, taka przyszła mi do 
głowy, można oczywiście to zmienić w zależności od potrzeby.

Dalej fotki złożonego przedwzmacniacza







Dalej kilka ilustracji z wykonanych pomiarów:

Widmo sygnału 1kHz

THD+N  zniekształcenia nieliniowe + szumy



Pasmo przenoszenia, krzywa RIAA

Ogólne parametry mierzone metodą techniczną:

–  wzmocnienie całego toru przy 1kHz   -   40dB      10mVwej = 1000mV wyj.
–  clipping sygnału przy 140mV na wejściu przy 11,6V na wyj.
–  S/N  około 70dB pomiar nie ważony  

Przedwzmacniacz charakteryzuje się niezłą dynamiką, niskimi szumami, dobrze 
podkreślonym dołem pasma, generalnie przyjemnie się go słucha. Mimo pewnego wysiłku 
włożonego w uruchomienie opłaca się zdecydowanie.

Z uwag jakie się nasuwają na przyszłość to popracowanie jeszcze nad blokiem zasilania, który
niewątpliwie powinien znajdować się w wydzielonym boksie.


