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A stúdió magnetofonok hangfrekvenciás kimeneteivel szemben a professzionális hangtechnikában szokásos magas követelményeket támasztjuk. A kiemelkedő paramétereket kis értékű, komplex terhelő impedancia és a normál szintnél jelentősen nagyobb kimeneti szint mellett is teljesíteni kell. A megfelelően kis zavarszint eléréséhez szimmetrikus kimenetekre van szükség, amelyek kialakíthatók transzformátorokkal, illetve megfelelő elektronikus kapcsolással. Felmerülhet még igény a közvetlen behallgatásra, amelyhez a magnetofont beépített teljesítmény erősítővel kell ellátni. 
A felsorolt feladatok ellátására készült az STM-90 AUX egysége.
Az AUX kártya az alábbiakat tartalmazza:
- elektronikus némító áramkör a kártyán lévő vonalkimenetek csendesítésére
- két azonos értékű kimenet (bal és jobb), transzformátoros vagy elektronikusan szimmetrikus, földfüggetlen változatban
- opcionálisan beültethető teljesítmény erősítők (bal és jobb) a kívülről csatlakoztatható hangszórókhoz
- a belső hangszóró teljesítmény fokozatát meghajtó kimenet (POWER LINE II.)
- választó kapcsoló a teljesítmény fokozatot meghajtó vonalakhoz (külső hangszórók - belső hangszóró) a teljesítmény erősítős változatban
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Vonalerősítő
Hangfrekvenciás bemenet:         aszimmetrikus,földreferens
Névleges bemeneti szint:                   +0 dBu (0,775 V)
Maximális bemeneti szint:                     +21 dBu (9 V)
Bemeneti impedancia:                                20 kOhm
Némító bemenet:               kb. 40mA megszakítására aktív
EL változat 
Vonal kimenet:                földfüggetlen, elektronikusan szimmetrikus
Névleges kimeneti szint: 
- Szimmetrikus terhelésnél                  +6 dBu (1,55 V)
- Aszimmetrikus terhelésnél                 +6 dBu (1,55 V)
Maximális kimeneti szint:
- Szimmetrikus >1 kOhm terhelés esetén       +27 dBu (18 V)
- Szimmetrikus >200 Ohm terhelés esetén    +26 dBu (15,5 V)
- Aszimmetrikus >1 kOhm terhelés esetén       +21 dBu (9 V)
- Aszimmetrikus >200 Ohm terhelés esetén    +20 dBu (7,75V)
Kimeneti impedancia:                                <20 Ohm
Frekvenciamenet:                        10Hz-40kHz, +0,-1dB
Harmonikus torzítás:(20Hz-20kHz frekvencia tartományban)
Névleges kimeneti szintnél szimmetrikus és aszimmetrikus  terhelésnél, Zt= >200 Ohm                                 <0,03% Zt= >200 Ohm X <0,1uF                        <0,05%
Maximális kimeneti szintnél szimmetrikus és aszimmetrikus terhelésnél, Zt= >200 Ohm X <0,1uF                         <0,2%
Intermodulációs torzítás (DIN szabvány szerinti 250 Hz-es színuszos jelre szuperponált, negyed amplitudójú 8 kHz-es színuszos jel 8kHz +- 30Hz-700Hz sávban mért modulációs termékei)   maximális kimeneti szintnél, Zt= >200 Ohm X <0,1uF                       < 0,05%
Dinamikus intermodulációs torzítás (3,15 kHz-es, 30 kHz-re sávkorlátozott négyszög-jelre ültetett, negyed amplitudójú 15 kHz-es színusz jel 750 Hz és 2,4 kHz sávban mért modulációs termékei. Ez a négyszögjel 4. és 5. harmonikusa és a 15 kHz-es színusz modulációs termékeinek mérését jelenti.)  maximális kimeneti szintnél, Zt= >200 Ohm X <0,1uF                       < 0,05%
Jel-zaj viszony IEC 268-3-as publikáció szerinti  (22,5Hz-22,5kHz) szűrővel mérve, a névleges kimeneti szinthez viszonyíva:     >80 dB
Áthallási csillapítás  a bal és jobb csatorna között  a 31,5Hz-16kHz sávban:                       >60 dB
TR változat
Vonal kimenet:              földfüggetlen, transzformátoros szimmetrikus
Névleges kimeneti szint:                    +6 dBu (1,55 V)
Maximális kimeneti szint:
  - >1 kOhm terhelés esetén                  +27 dBu (18 V)
  - >200 Ohm terhelés esetén               +26 dBu (15,5 V)
Kimeneti impedancia:                                <25 Ohm
Frekvenciamenet:  Zt= >200 Ohm                    10Hz-40kHz, +0,-1dB   Zt= >200 Ohm X <0,1uF           20Hz-20kHz,  +- 1dB
Harmonikus torzítás: 
Névleges kimeneti szintnél  szimmetrikus és aszimmetrikus   terhelésnél, a 31,5Hz-20kHz sávban  Zt= >200 Ohm X <0,1uF                         <0,1%  a 63Hz-20kHz sávban  Zt= >200 Ohm                                 <0,03%  Zt= >200 Ohm X <0,1uF                         <0,1%
Maximális kimeneti szintnél  szimmetrikus és aszimmetrikus terhelésnél, a 31,5Hz-20kHz sávban  Zt= >200 Ohm X <0,1uF                         <0,2%
Intermodulációs torzítás (DIN szabvány szerinti 250 Hz-es színuszos jelre szuperponált, negyed amplitudójú 8 kHz-es színuszos jel 8kHz +- 30Hz-700Hz sávban mért modulációs termékei)   maximális kimeneti szintnél, Zt= >200 Ohm X <0,1uF                       < 0,05%
Dinamikus intermodulációs torzítás (3,15 kHz-es, 30 kHz-re sávkorlátozott négyszög-jelre ültetett, negyed amplitudójú 15 kHz-es színusz jel 750 Hz és 2,4 kHz sávban mért modulációs termékei. Ez a négyszögjel 4. és 5. harmonikusa és a 15 kHz-es színusz modulációs termékeinek mérését jelenti.)  maximális kimeneti szintnél, Zt= >200 Ohm X <0,1uF                       < 0,05%
Jel-zaj viszony IEC 268-3-as publikáció szerinti  (22,5Hz-22,5kHz) szűrővel mérve, a névleges kimeneti szinthez viszonyíva:     >80 dB
Áthallási csillapítás  a bal és jobb csatorna között  a 31,5Hz-16kHz sávban:                       >60 dB
Teljesítmény erősítő:
Bemenet:                        aszimmetrikus, földreferens
Hangszóró kimenet:              aszimmetrikus, földreferens
Névleges bemeneti szint:                      0dBu (0.775V)
Névleges kimeneti szint (Zt = 8 Ohm):         0dBu (0.775V)
Maximális kimeneti szint (Zt = 8 Ohm):          4V effektív
Kimeneti impedancia:                              < 0.2 Ohm
Frekvenciamenet:                         20Hz-20kHz +0,-2dB
Harmonikus torzítás 20Hz-20kHz, Zt= >8 Ohm, Uki <= 4V eff.         :                     < 0,1%
Intermodulációs torzítás (DIN szabvány szerinti 250 Hz-es színuszos jelre szuperponált, negyed amplitudójú 8 kHz-es színuszos jel 8kHz +- 30Hz-700Hz sávban mért modulációs termékei)   Zt = >8 Ohm, Uki <= 4V eff.:                 < 0,1%
Dinamikus intermodulációs torzítás (3,15 kHz-es, 30 kHz-re sávkorlátozott négyszög-jelre ültetett, negyed amplitudójú 15 kHz-es színusz jel 750 Hz és 2,4 kHz sávban mért modulációs termékei. Ez a négyszögjel 4. és 5. harmonikusa és a 15 kHz-es színusz modulációs termékeinek mérését jelenti.)  Zt = >8 Ohm, Uki <= 4V eff.:                 < 0,1%
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A kártya négyféle részegységből épül fel (lásd a blokkvázlatokat). Tartalmaz két azonos felépítésű vonalerősítőt, egy elektronikus mute áramkört, egy tápegységet a mute áramkör CMOS alkatrészei számára, valamint opcionálisan két teljesítmény erősítőt (BLOKKVÁZLAT I.). A másik lehetséges változatban a teljesítmény erősítők elmaradnak (BLOKKVÁZLAT II.). A vonalkimenetek mindkét esetben lehetnek transzformátoros ill. elektronikusan szimmetrikus megoldásúak.
A működés tárgyalásánál az AUXelte (teljesitmény erősítős, elektronikusan szimmetrikus vonalkimenetű változat), az AUXel (u.a., de teljesítmény erősítők nélkül) ill. az AUXtrte (mint az AUXelte, de transzformátoros vonalkimenetekkel) kapcsolási rajzokra hivatkozunk.
A. Mute áramkör.
A mute áramkör a vonalerősítő bemenetére jutó jelet némítja a LIVE/MUTE vezérlőbemenet állapotának megfelelően. Az áramkör alapja egy TL071 (IC102,IC202) műveleti erősítővel felépített invertáló, egységnyi erősítésű fokozat. A némítást CD4066 IC-k (IC101,IC201) analóg kapcsolói végzik. A kapcsolók alaphelyzetben nyitottak, némításkor a föld felé zárják a bemenetről érkező jelet. A kapcsolóelemek úgy vannak elhelyezve a visszacsatoló kör bemeneti részén, hogy a maximális bemeneti jelszint mellett sem jut rájuk a megengedettnél nagyobb feszültség sem nyitott, sem zárt állapotban. A visszacsatoló körbe épített kondenzátorok (C102,C103,C202,C203) alakítják ki az egység előírt nagyfrekvenciás karakterisztikáját (12dB/oktáv meredekségű vágás, valós pólusú karakterisztika, 40kHz-nél -1dB). A visszacsatoló kör úgy van méretezve, hogy az átviteli karakterisztika gyakorlatilag független a meghajtó generátor impedanciájától.
B. CMOS tápegység.
A CMOS tápegység a kártyára érkező +15V,-15V feszültségből állít elő kb. +7V,-7V tápfeszültséget a CD4066 kapcsoló IC-k és a logikai illesztő áramkör (T1,T2) számára. Az eredeti tápfeszültséget az R301,R302,R303,R304 lánc osztja le a megfelelő mértékben, majd T301,T302 áteresztő tranzisztorok adják tovább. A kimeneti feszültség stabilitását javítja az R307 előterhelés.
C. Vonalerősítő.
A vonalerősítő kétféle kivitelben készülhet. Az elektronikusan szimmetrikus kimenetű vonalerősítő (lásd AUXelte ill. AUXel) egy fázisfordító és egy fázist nem fordító visszacsatolt erősítőből épül fel. A fázist nem fordító erősítő (IC103A,IC203A) erősítése 2, míg a fázisfordítóé (IC103B,IC203B) 1. A terhelés a két erősítő kimenete között helyezkedik el. A két kimenet között elhelyezkedő R119,R120,R132,R133 ill. R219,R220,R232,R233 pontos értékű ellenállásokon képzödő hibajel vezérli a két erősítő erősítését attól függően, hogy a kimenet terhelése a földhöz képest szimmetrikus  avagy nem. A kimenet az adott kimeneti feszütség tartományban úgy viselkedik mint egy transzformátoros szimmetrikus kimenet, azaz bármelyik kimeneti pont leföldelhető, a kimeneti szint nem változik. A kimenetek a földhöz 100 kOhm impedanciával csatlakoznak, gyakorlatilag földfüggetlenek.
A transzformátoros szimmetrikus kimenetű vonalerősítőben (AUXtrte) ugyancsak két erősítő van, egy fázisfordító és egy fázist nem fordító. A különbség az előző esethez képest annyi, hogy a fázist nem fordító erősítő erősítése is egységnyi. Természetesen a szimmetriát beállító áramköri részek (R119,R120,R132,R133,R219,R220,R232,R233,C116,C115,C216,C215) elmaradnak.
A vonalerősítők kimenete a tényleges kimeneti pontról egy jelfogón (J101,J201) keresztül a készülék kikapcsolt állapotában le van választva, így a kikapcsolt magnó a vonalat nem zárja rövidre. A jelfogó a készülék bekapcsolása után csak késleltetve kapcsolja az erősítőt a kimenetre, amikor a belső egyenszintek már stabilizálódtak, így a vonalra káros kattanások nem kerülhetnek.
D. Teljesítmény erősítő.
A teljesítmény erősítők külső hangszórók csatlakoztatására nyújtanak lehetőséget (AUXelte ill. AUXtrte). Az erősítők TDA2030 integrált áramkörökre épülnek (IC401,IC501), kimeneti rövidzár és termikus megfutás ellen védettek. A kimenetre visszajutó káros nagyfeszültségű tüskék ellen védenek D401,D402 ill. D501,D502 diódák. A fokozat nagyfrekvenciás átvitele a specifikációban meghatározottak szerint korlátozott.
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Az egység egy nyomtatott áramköri lapon helyezkedik el. A négyféle lehetséges kivitelű áramkör azonos NYÁK-on építhető fel úgy, hogy a NYÁK adott részei másképpen vannak beültetve. Egyértelmű eljárást a kártyák beültetésére a beültetési segédletekben adunk.
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Az erősítők semmilyen beállítást nem igényelnek. A mérés kimondottan a műszaki adatok ellenőrzésére szorítkozik.
A felhasználandó műszereket a paraméterek értéke meghatározza. Az alábbi műszereket ajánjuk:
- AUDIO PRECISION System One hangfrekvenciás mérőrendszer
- 10-20 MHz-es oszcilloszkóp
- Brüel & Kjaer Type 2606 vagy 2636 mérőerősítő
- kettős tápegység, +-15 V, 0.2 A áramkorláttal és árammérési lehetőséggel.
A mérés lebonyolítása:
Adjunk +15 V feszültséget A4, C4 pontokra, -15 V feszültséget A28, C28 pontokra. A14, C14 a közös nulla. A tápegység legyen 200 mA-re áramkorlátozva. Minden más csatlakozó pont legyen üres, szakadt. Bekapcsolás után a kártya a tápegységből 60-70 mA áramot vesz fel mindkét tápoldalon. A POWER MUTE pontot A12 földre kötve az áramfelvétel a + tápból megnő a két jelfogó áramával 110-120  mA-re. A LIVE/MUTE pontot (A18) földeljük le.
Vonalerősítők mérése:
Amennyiben az áramfelvételek rendben vannak, kapcsoljuk a System One (továbbiakban S1) bemenetét az A2,C2 kimeneti pontokra, a kimenetét pedig a kártya A22 pontjára. Ezek után a megfelelő tesztprogramok behívásával mérjük a következőket:
- frekvenciamenet 10Hz-200kHz-ig Ube=0dBu, 20Hz-50kHz-ig Ube=+21dBu bemeneti szintnél, Rt=100kOhm, 200 Ohm és 200 Ohm X 0,1ŠF terheléssel, valamint az elektronikusan szimmetrikus erősítők esetén, aszimmetrikus terhelésnél Ube=+15dBu bemeneti szintnél, Rt=100kOhm, 200 Ohm és 200 Ohm X 0,1ŠF terheléssel.
- harmonikus torzítás 20Hz-20kHz-ig, Ube=0dBu és +21dBu bemeneti szintnél, Rt=100kOhm, 200 Ohm, 200 Ohm X 0,1ŠF szimmetrikus terheléseknél, valamint az elektronikusan szimmetrikus erősítők esetén, aszimmetrikus terhelésnél Ube=+15dBu bemeneti szintnél.
- dinamikus intermodulációs torzitás (DIM) a bemeneti feszültség függvényében, Ube=0dBu - +22dBu, Rt=100kOhm, 200 Ohm, 200 Ohm X 0,1ŠF szimmetrikus terheléseknél.
-  intermodulációs torzitás (IM) a bemeneti feszültség függvényében, Ube=0dBu - +24dBu, Rt=100kOhm, 200 Ohm, 200 Ohm X 0,1ŠF szimmetrikus terheléseknél.
- fázismenet a frekvencia függvényében a be- és kimenet között, a 10Hz-100kHz frekvenciatartományban, Ube=0dBu bemeneti szintnél, Rt=100kOhm, 200 Ohm, 200 Ohm X 0,1ŠF szimmetrikus terheléseknél.
- jel-zaj viszony mérése a 22,5Hz-22,5kHz frekvenciasávban,  lineárisan, Rg=25 Ohm mellett, Uki relativ=+6dBu.
Miután ezzel végeztünk, a S1 bemenetét kössük az A16,C16 csatlakozópontokra, kimenetét a C24 jelűre majd ismételjük meg a fenti procedúrát.
Ezt követően csatlakoztassuk mindkét csatornát (A22,C24 bemenetek ill. A2,C2,A16,C16 kimenetek) a mérőrendszerhez:
- fáziseltérés a frekvencia függvényében a két csatorna között, 10Hz-100kHz frekvenciatartományban, Ube=0dBu bemeneti szintnél, 200 Ohm szimmetrikus terhelésnél.
- áthallási csillapítás mérése a két csatorna között, 31,5Hz-16kHz frekvenciasávban, bal csatornáról a jobbra, illetve a jobbról a balra.
Teljesítmény erősítők mérése:
Amennyiben a kártya a teljesítmény erősítőket is tartalmazza, azok mérését a következőképpen végezzük:
Csatlakoztassuk a S1 bemenetét az A26 kimenő pontra, kimenetét az A24-re. Kapcsoljuk K1 kapcsolót "külső" állásba. A megfelelő tesztprogramok segítségével mérjük a következőket:
- frekvenciamenet 0dBu kimeneti szintnél, a 10Hz-200kHz tartományban, Rt=100kOhm és 8 Ohm terhelés mellett.
- kimeneti impedancia 1kHz-en, 0dBu kimeneti szintnél
- harmonikus torzítás és zaj a 20Hz-20kHz sávban, 0dBu kimeneti szinten, Rt=100kOhm és 8 Ohm terhelés mellett.
- harmonikus torzítás és zaj a 20Hz-20kHz sávban, 4V eff. kimeneti szinten, Rt=100kOhm és 8 Ohm terhelés mellett.
- intermodulációs torzítás a  0.1V-4V eff. be- és kimeneti feszültség tartományban, Rt=100kOhm és 8 Ohm terhelés mellett.
- dinamikus intermodulációs torzítás a  0.1V-4V eff. be- és kimeneti feszültség tartományban, Rt=100kOhm és 8 Ohm terhelés mellett.
- jel-zaj viszony mérése a 22,5Hz-22,5kHz frekvenciasávban,  lineárisan, Rg=25 Ohm mellett, Uki relativ=0dBu.
A fentiek után az S1 bemenetével C20, kimenetével C22 pontokra lépünk, a terhelést áthelyezzük C20-ra, majd a fenti méréseket megismételjük.
Csatlakoztassuk most mindkét csatornát a mérőrendszerhez:
- áthallási csillapítás mérése a két csatorna között, 31,5Hz-16kHz frekvenciasávban, bal csatornáról a jobbra, illetve a jobbról a balra.
MEGJEGYZÉS: A jel-zaj viszony mérés, illetve áthallási csillapítás mérés az S1 műszerrel csak akkor végezhető el, ha a mérendő kártya gondosan, elektrosztatikusan árnyékolt, mert az S1 monitor zavaró jelei a mérést megzavarják. Ajánlott B&K vagy szelektiv műszerrel mérni.
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VI. Beültetési segédlet 
a transzformátoros szimmetrikus vonal erősítőkhöz
A nyomtatott áramköri lap az AX.SCH kapcsolási rajzot realizálja. Ez a kapcsolási rajz tartalmazza mindkét vonalerősítő alkatelemeit. Tulajdonképpen működőképes is csak a kimeneti ellenállása kb 40 Ohm. Ebből a kapcsolási rajzból a transzformátoros szimmetrikus vonal erősítő úgy áll elő, hogy az alábbi alkatrészeket elhagyjuk, illetve átkötésekkel helyettesítjük (lásd az AUXtrte.SCH kapcsolási rajzot): 
- elhagyandó C112,C113,C212,C213 1000uF-os elkó, helyükre rövidzár kerül
- elhagyandó R118,R131,R218,R231 10ohm-os ellenállás, helyükre rövidzár kerül
- elhagyandó R109,R111,R119,R120,R132,R133,R121,R134, R209,R211,R219,R220,R232,R233,R221,R234 ellenállás és C115,C116,C111,C114,C215,C216,C211,C214 kondenzátor
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VII. Beültetési segédlet az elektronikusan szimmetrikus vonal erősítőhöz
A nyomtatott áramköri lap az AX.SCH kapcsolási rajzot realizálja. Ez a kapcsolási rajz tartalmazza mindkét vonalerősítő alkatelemeit. Tulajdonképpen működőképes is csak a kimeneti ellenállása kb 40 Ohm. Ebből a kapcsolási rajzból a transzformátoros szimmetrikus vonal erősítő úgy áll elő, hogy a transzformátorokat elhagyjuk, illetve átkötésekkel helyettesítjük (lásd az AUXelte.SCH ill. AUXel.SCH kapcsolási rajzot): 
- TR101,TR201 elmarad és a transzformátorok 1 és 3, illetve 2 és 4 csatlakozási pontjai közé rövidzár kerül.
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VIII. Beültetési segédlet a teljesítmény erősítős változathoz
A nyomtatott áramköri lap az AX.SCH kapcsolási rajzot realizálja. A teljesítmény erősítő fokozatok ezen kapcsolási rajz megfelelő részei alapján készülnek (vesd össze az AUXtrte.SCH ill. AUXelte.SCH rajzokkal).

STM-90 AUX
IX. Beültetési segédlet 
POP-FON Elektroakusztikai GMK                 1991.02.16.
IX. Beültetési segédlet a teljesítmény erősítő nélküli változathoz
A nyomtatott áramköri lap az AX.SCH kapcsolási rajzot realizálja. A teljesítmény erősítő alkatrészei jelen esetben elhagyandók, K1 kapcsoló átkötésekkel helyettesítendő:
- elhagyandó R401-R407 ill. R501-R507 ellenállás, C401-C407 ill. C501-C507 kondenzátor, D401,D402,D501,D502 dióda, IC401,IC501 integrált áramkör
- elhagyandó K1 kapcsoló, 2 és 1 ill. 5 és 4 pontjai közé rövidzárak építendők be.
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