
U přenosky s pohyblivým magnetem MM (Moving Mag-
net cartrige) i s pohyblivou cívkou MC (Moving Coil cartri-
ge) je výstupní napětí úměrné rychlosti pohybu hrotu. To by
ovšem znamenalo, že při nízkých kmitočtech by se musela
podstatně zvětšit šířka drážky, aby se
stranová rychlost hrotu nezmenšila a při
velmi vysokých kmitočtech by výchyl-
ka splývala se strukturou materiálu.
Pokud by se opravdu použil způsob
záznamu s konstantní rychlostí, neveš-
lo by se na LP desku více než pět minut
hudby. Proto se používá záznam, který
má frekvenčně nezávislou velikost vý-
chylky (šířky drážky). Pak je ale rych-
lost přímo úměrná kmitočtu a k dosa-
žení frekvenčně nezávislého přenosu je
zapotřebí použít korekční zesilovač je-
hož zesílení bude nepřímo úměrné kmi-
točtu.

Aby to nebylo tak jednoduché, je
u středních kmitočtů, na kterých nejvíce
záleží (500 – 2122 Hz), použito zázna-
mu s konstantní rychlostí a proměnnou
šířkou drážky. Výjimku tvoří i pásmo nej-
nižších kmitočtů pod 50 Hz, které jsou
opět zaznamenány konstantní rychlostí.
Je to určitá forma preemfáze (předzdů-
raznění) nízkých kmitočtů, které jsou pak
při reprodukci zrcadlově potlačeny (de-
emfáze) včetně rušivých hluků (vibrace
talíře, motoru, rezonance přenoskového
raménka ap.). Charakteristika korekční-
ho zesilovače musí přesně zrcadlově ko-
pírovat charakteristiku záznamu na desku, která je určena
křivkou R.I.A.A. (ČSN 36 8401) a je dána třemi časovými
konstantami: 3180 µs (50 Hz), 318 µs (500 Hz), 75 µs (2122
Hz). Často se korekce R.I.A.A. doplňuje další horní propustí
s velmi nízkým dělícím kmitočtem, který zajistí potlačení hlu-
kových podakustických kmitočtů.

Ideální R.I.A.A. charakteristiku lze velmi snadno sestro-
jit pomocí přenosové funkce, do které se dosadí zlomové
kmitočty (314,5; 3 145 a 13 333 rad/s):

Po roznásobení a dosazení H(s) = 1 (tj. 0 dB) při referenč-
ním kmitočtu 1 kHz (s = 6 283,2 rad/s) se určí konstanta k =
13 728. Výsledný tvar reprodukční přenosové funkce lze po-
užít pro simulaci ideální korekční charakteristiky např. pro-
gramem Electronics Workbench
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V časopisu STEREO 2/99 je uveden srovnávací test korekčních předzesilovačů k dynamickým gramofonovým

přenoskám. Zaujalo mě, že cena v principu velmi jednoduchého zesilovače může dosáhnout až 23 700 Kč. V článku
se dále tvrdí, že gramofonová deska zažívá sympatickou renesanci mimo jiné i proto, že mechanický záznam
poskytuje poměrně hodně prostoru pro ovlivňování výsledné kvality reprodukce. Rozhodl jsem se proto tento
prostor využít a navrhnout extrémně levný a přitom kvalitní předzesilovač.

(H(s) = k .
13 727 . (s + 3 145)

1s2 + 13 648s + 4 192 872
).

Obr. 1 - Simulace R.I.A.A. charakteristiky

Při simulaci se ukázala čtyřprocentní chyba (0,3 dB) při
kmitočtu 1 kHz, a tak byla přenosová konstanta zmenšena
na k = 13 198. Záznamová charakteristika je v obrázku na-
značena pouze asymptoticky, kdežto reprodukční charak-

teristika je vykreslena přesně. Pro případnou kontrolu cha-
rakteristiky korekčního předzesilovače měřením, byl přenos
zpracován i tabulkově.

Protože výstupní napětí přenosek je velmi malé (milivol-
ty), je zapotřebí pečlivě vybrat zesilovací prvky a zapojení
obvodu. Byl použit dvojitý audiozesilovač LM833 (22 Kč dle
katalogu GM), který výrobce National Semiconductor pří-
mo doporučuje pro konstrukci korekčních předzesilovačů
a aktivních výhybek. Vlastní šum obvodu je mimořádně níz-
ký (4,5 nV/Hz), rychlost přeběhu velká (7 V/µs), stejně jako
šířka pásma (15 MHz). Obvod se vyznačuje i mimořádně
nízkým harmonickým zkreslením, které v akustickém pás-
mu nepřekračuje dvě tisíciny procenta.

Protože vlastní šum obvodu je malý, je nutné dbát na to,
aby celkovou hodnotu šumu nezvětšil termální šum rezis-
torů. Rezistory připojené ke vstupu zesilovače proto musí
být malé. To vylučuje použití invertujícího zapojení operač-
ního ze- silovače, protože vstupní impedance je normová-
na na RVST = 47 kΩ. Výhodnější neinvertující zapojení ne-
umožňuje zase principiálně dodržet přesně korekční

H(s) = k .
(s + 3 145)

(s + 314,5) . (s + 13 333)



Obr. 4 - Simulace přenosových charakteristik korekčního zesilovače

Obr. 2 -  Charakteristiky druhého stupně zesilovače

Obr. 3 - Charakteristika prvního stupně zesilovače

charakteristiku s jedním zesilovačem. Proto je korekce roz-
dělena do dvou stupňů. První neinvertující stupeň tvoří pás-
mová propust se ziskem 40 dB. Spodní lomový kmitočet
slouží k potlačení hlukových podakustických kmitočtů
a horní kmitočet se shoduje s posledním lomovým kmito-
čtem charakteristiky (2 122 Hz). Druhý stupeň má konstant-
ní přenos do prvního dělícího kmitočtu (50 Hz), pak přenos
klesá a od prostředního kmitočtu (500 Hz) se opět nemění
a zesílení klesne na jedničku (0 dB). Maximální zisk druhé-
ho stupně je 20 dB, takže zesilovač bude při referenčním
kmitočtu zesilovat stokrát. Celkový zisk se tedy bude měnit
od 60 dB při 20 Hz do 20 dB při 20 kHz.

Návrh začneme jednodušším druhým stupněm. Pro pře-
nos neinvertujícího zesilovače pla-
tí AU = 1 + R2/R1. Druhý odpor je
nahrazen paralelní kombinací od-
poru s kondenzátorem. Při velmi
nízkých kmitočtech se kondenzá-
tor neuplatní a přenos bude dán
odpory. Zlom charakteristiky smě-
rem dolů určuje mezní kmitočet, při
kterém bude reaktance kondenzá-
toru stejně velká jako zpětnova-
zební odpor R2. Pokles se zastaví
v okamžiku dosažení minimálního
možného přenosu neinvertujícího
zesilovače, který je roven jedné.
Vztah pro přenos lze upravit do tva-
ru:

Pravé členy čitatele a jmeno-
vatele určují zlomové kmitočty
v radiánech. Protože kmitočet
500 Hz je desetkrát větší než
50 Hz, musí být odpory v poměru
devět ku jedné. Tím je určen

i maximální zisk druhého stupně
(20 dB). V řadě odporů lze vybrat
například kombinace 3k a 27k,
nebo 2k a 18k. I když hodnoty kon-
denzátorů 3 180 µs / 27 kΩ =
118 nF a 3 180 µs / 18 kΩ =
177 nF jsou v řadě E12 (120n
a 180n) v nabídce katalogu GM,
jsou u fóliových kondenzátorů vy-
nechány. Bude je proto zapotřebí
poskládat (68n a 47n, nebo 150n
a 22n). Výslednou kapacitu je
vhodné zkontrolovat měřením, pro-
tože tolerance kondenzátorů bývá
5 %. Zvolíme např. součástky 2k,
18k, 150n a 22n (CF3.../J).

Protože u prvního stupně zvolí-
me upro- střed pásma zesílení 101,
lze jedničku ve vztahu pro zesíle-
ní zanedbat a řešit jednodušší
vztah: AU = R2/R1, kde místo dru-
hého odporu je paralelní spojení od-
poru s kondenzátorem a první od-
por je nahrazen sériovým spojením
odporu a kondenzátoru. Kromě vel-
mi nízkého kmitočtu, kdy je přenos
jedna, je zesílení přímo úměrné
kmitočtu až do prvního dělícího
kmitočtu fMEZI = 1/(2πR1C1). Pak je

přenos určen poměrem odporů. Od druhého mezního kmi-
točtu zkratuje kondenzátor druhý odpor a zisk klesá se str-
mostí dvacet decibelů na dekádu.

První odpor nemá být kvůli termickému šumu příliš vel-
ký a mezní kmitočet by měl být podstatně menší než je
nejnižší kmitočet nf pásma (20 Hz), aby se příliš neovlivni-
la fáze a přenos korekční charakteristiky. Z katalogu vybe-
reme tantalový kondenzátor 47M/6,3V (11 Kč). Například
pro zvolený spodní mezní kmito- čet 5 Hz vychází odpor 1/
(2π . 5 . 47µ), který je roven 677 Ω. Poslední časová kon-
stanta je 75 µs, a tak se jako rozumná jeví volba R2 = 75 kΩ,
C2 = 1 nF a R1 = 750 Ω. Poslední odpor, zapojený mezi ne-
invertující vstup a zem, určuje vstupní odpor zesilovače,

AU =          .
jω + (R1 + R2) / (R1R2C)

jω + R1 / (R1R2C)



který je pro MM přenosky normalizován na 47 kΩ a pro MC
přenosky je 100 Ω. Podobně jako u osciloskopů je možné
k němu paralelně připojit malou kapacitu pro kompenzaci
kapacity přívodů, což by se vyzkoušelo osciloskopem
v hotovém zapojení při přenosu obdélníkového signálu.

Použití subakustického filtru, který má potlačit mecha-
nické rezonance přenosky je sporné, protože jeho zapoje-
ním se nedodrží korekční charakteristika R.I.A.A. na nej-
nižších kmitočtech. Většinou se požaduje pokles
charakteristiky o 2 dB při 20 Hz. To lze snadno docílit zmen-
šením hodnoty tantalu a řád filtru je možné zvýšit doplně-
ním vstupního odporu na derivační článek.

V simulovaném obvodu byl použit subakustický filtr dru-
hého řádu tvořený derivačním článkem na vstupu s mez-
ním kmitočtem 5 Hz a vypínatelným kondenzátorem ve zpět-
né vazbě s mezním kmitočtem 14 Hz. Po zařazení filtru
klesne přenos o 1,9 dB na 20 Hz a o 37 dB na kmitočtu
1 Hz oproti klasické charakteristice R.I.A.A. Z důvodu snad-
ného přepínání vstupního odporu přenosky (MC, MM)

Obr. 5 - Simulace obvodu v programu Electronics Workbench

a omezení vlivu ofsetu byl nakonec derivační článek přesu-
nut mezi stupně zesilovače.

Poslední a velmi důležitou podmínkou správné funkce
zapojení je dokonalé odstínění od rušivých brumových na-
pětí a s tím spjatý požadavek na kvalitní stabilizaci a filtraci
napájecího napětí. Je třeba si uvědomit, že vstupní signál
se pohybuje řádově v milivoltech a zesílení kmitočtu 50 Hz
se blíží tisíci. Zesilovač je vhodné umístit do plechové kra-
bičky daleko od rušivého pole transformátoru. Při návrhu
desky s plošnými spoji je třeba se vyvarovat zemnících smy-
ček a země propojit pouze v jednom bodě na vstupu. Mezi
napájecí přívody dvojitého zesilovače LM833 a zem je vhod-
né zapojit v těsné blízkosti pouzdra malé blokovací kon-
denzátory. Inspirací pro řešení může být už zmíněný člá-
nek v časopisu STEREO, kde jsou fotografie odkrytovaných
profesionálních výrobků. Cena součástek navrhovaného
dvoukanálového zesilovače je opravdu malá (10 fóliových
kondenzátorů, 2 elektrolyty, 14 odporů, 2 integrovaní obvo-
dy, a dva přepínače).


