
Przedwzmacniacz lampowy na motywach SL-1 

Przestawiam pobieżnie wykonany przedwzmacniacz lampowy bazujący na 
motywach Conwergenta SL-1. O ile oryginał uważam za niekwestionowane dzieło sztuki
to ta amatorska konstrukcja też potrafi zaskoczyć całkiem przyzwoitymi osiągami.

Urządzenie wykonałem dla kolegi, który miał konkretne uwagi konfiguracyjne co 
skutkuje poniższymi założeniami:

 wzmacniacz, część liniowa lampowa o wzmocnieniu ok x10
 wyposażenie w blok przedwzmacniacza phono o ponadprzeciętnych parametrach
 wyposażenie w moduł selektora przekaźnikowego x 5 wejść RCA
 wyposażenie w moduł zdalnego sterowania pilotem
 powinien posiadać wyjścia RCA oraz XLR
 dobrze jak będzie możliwość ręcznego zadawania funkcji (awaryjnie)
 obudowa metalowa 2U panel przedni czarny wzór skromny (dość ascetyczny)

W dalszej części kilka fotek jak udawało mi się realizować powyższe.

 
Do realizacji wybrałem dostępną gdzieś na portalach pcb SL-1, która sprawia wrażenie 
solidnie wykonanej płytki



Jakieś drobiazgi, które musiałem zgromadzić w międzyczasie

Zastosowałem obudowę typu Pesante 2U czarna front alu 10mm z firmy modushop.pl



Fragment tylnej ścianki urządzenia, widoczna wspomniana klawiatura awaryjna, gniazda oraz
główny wyłacznik sieciowy

cd. obsadzone są już gniazda RCA



Płyta czołowa, posiada podfrezowanie ponieważ ma tam się znajdować podświetlenie gałki 
regulatora volume

Walka z płytą czołową, to dopiero emocje

zainstalowana płytka z diodami LED do podświetlania



Trafo sieciowe robione na zamówienie w firmie Badel Świdnica. Solidne wykonanie firma 
godna polecenia.

Między czasie obsadziła się elementami pcb wzmacniacza liniowego. Póżniej w czasie 
uruchamiania niektóre elementy zostały zmienione



Inne płytki dołączały sukcesywnie do zbioru

Tutaj już próby jakiegoś sensownego rozmieszczenia wszystkiego na płycie montażowej



Powoli zaczynamy szycie tego wszystkiego

ciąg dalszy łaczeniówki



Lampy powinny być pomierzone i dobrane

Prezentacja poszczególnych bloków. Wyżej selektor wejść na przekaźnikach, sterowany z 
bloku sterownika na zdjęciu niższym. Jest to sterownik mojej konstrukcji opisany dokładniej 
tutaj   http://www.mrelektronik.pl/107.pdf

http://www.mrelektronik.pl/107.pdf


Opis wyżej
   

  
   To moduł preampa gramofonowego do wkładek MM. Również moje wykonanie a 
dokładniejszy opis tutaj  http://www.mrelektronik.pl/106.pdf

http://www.mrelektronik.pl/106.pdf


Płytka konwertera RCA/XLR. To jakiś gotowiec,  ale sprawdziłem dokładnie czy będzie 
dobrze spełniał powierzone zadanie

Zmotoryzowany Alps niebieski. Przed montażem koniecznie powinien być sprawdzony na 
współbieżność rezystancji



  Zespół zasilaczy i stabilizatorów żarzenia, anodowych, stab. do phono. Zastosowano tzw. 
dławik elektroniczny na mosfecie oraz układ opóźnionego załączania napięcia anodowego

    



Przedwzmacniacz liniowy już w towarzystwie innych płytek

    Widok na zasilacz standby, przyciski do sterowania ręcznego, filter zasilania oraz pod tą 
białą osłoną główny przekaźnik załączający



    Rzut na ogólny montaż, jeszcze bez płyty czołowej

Dobór elementów, wstępne pomiary modułów, pomiary modułów



Pomiary parametrów metodą generatora i analizatora. Wyniki podane w dalszej części.

   Jak wyżej



  Pomiary analizatorem, wyniki podane w dalszej części. 

Widok czoła w trybie standby oraz praca.



W dalszej części przedstawiam zrzuty z niektórych pomiarów zrobionych w moim domowym
„laboratorium”. 

Wybrane z większego pakietu pomiary kartą EMU 0202 oraz różnymi aplikacjami 



   





Wyżej kilka obrazów z pomiarów analizatorem nie wymagających specjalnego komentarza. 
Dla zorientowanych odczyt z nastaw i skali jest wystarczający.

Na następnej stronie zamieszczam scan z pomiarów technicznych. Akceptowalne różnice w 
wynikach pomiarów są tłumaczone dami pomiaru, algorytmami obliczania wyników, klasą 
zastosowanych przyrządów itp. Nie mniej jednak pozwala to ocenić w jakim poruszamy się 
obszarze.




