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I. Általános leírás
A stúdiótechnikában használt magnetofonok erősítőivel  szemben a legmagasabb követelményeket támasztjuk. A bemeneti oldalon kiemelkedően jó műszaki paraméterek mellett kell a stúdió házakban szokásos vonalakat fogadni. A megfelelő zavarmentesség elérése céljából szimmetrikus, földfüggetlen - esetenként transzformátoros - bemeneteket kell alkalmazni. Az utóbbi időben megkövetelik a normál szintnél jelentősen nagyobb szintek torzítás nélküli fogadását is.
A fenti igényeket elégíti ki az STM-90 INPUT egysége.
Az INPUT kártya a következőket tartalmazza:
- két azonos értékű vonal bemenet (A és B), transzformátoros vagy elektronikusan szimmetrikus, földfüggetlen változatban
- két azonos értékű (A és B),transzformátoros mikrofon bemenet 
- fantom tápegység, kondenzátor mikrofonok részére
- a mechanika vezérléséhez szükséges pörgettyű 

STM-90 INPUT
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II. Műszaki adatok
Vonalerősítő.
EL változat
Hangfrekvenciás bemenet:                   ( földfüggetlen, elektronikusan szimmetrikus )
Közösmódusú elnyomás:                      >50dB
Névleges bemeneti szint:                   +0 dBu (0,775 V)
Maximális bemeneti szint:                  +27,4 dBu (18 V)
Bemeneti impedancia:                        20 kOhm
Névleges kimeneti szint:                   +0 dBu (0,775V)
Maximális kimeneti szint:                  +21 dBu (9 V)
Frekvenciamenet:                       10Hz-40kHz-ig ˝0.5dB
Harmonikus torzítás:                             <0.1%
   (20 Hz - 20kHz-ig frekvencia tartományban)
DIM IM torzitás                                  <0.1%
   (20 Hz - 20kHz-ig frekvencia tartományban)
IM torzitás                                      <0.1%
   (20 Hz - 20kHz-ig frekvencia tartományban)
Jel-zaj viszony
    IEC 268-3-as publikáció szerinti 
    (22,5 Hz- 22,5 kHz) szűrővel mérve
     a névleges kimeneti szinthez viszonyíva:      80 dB
Áthallási csillapítás 
     az A és B rendszer között
     31,5 Hz- 16 kHz sávban:                       >60 dB

TR változat
Vonal bemenet:            ( földfüggetlen, transzformátoros szimmetrikus )
Közösmódusú elnyomás:                      >50dB
Névleges bemeneti szint:                   +0 dBu (0,775 V)
Maximális bemeneti szint:                  +27,4 dBu (18 V)
Frekvenciamenet:                       10Hz-40kHz-ig ˝0.5dB
Harmonikus torzítás:                             <0.1%
   (20 Hz - 20kHz-ig frekvencia tartományban)
DIM IM torzitás                                  <0.1%
   (20 Hz - 20kHz-ig frekvencia tartományban)
IM torzitás                                      <0.1%
   (20 Hz - 20kHz-ig frekvencia tartományban)
Jel-zaj viszony
    IEC 268-3-as publikáció szerinti 
    (22,5 Hz- 22,5 kHz) szűrővel mérve
     a névleges kimeneti szinthez viszonyítva:      80 dB
Áthallási csillapítás 
     az A és B rendszer között
     31,5 Hz- 16 kHz sávban:                       >60 dB







Mikrofon erősítő
Bemenet:                   ( földfüggetlen, elektronikusan szimmetrikus )
Közösmódusú elnyomás                        >50dB
Névleges bemeneti szint:                   -72 dBu (0,2mV)
Maximális bemeneti szint:                  -32dBu (20mV)
Bemeneti impedancia:                        >1kOhm
Frekvenciamenet:                       40Hz-20kHz-ig -3dB
Harmonikus torzítás:                             <0.1%
   (100 Hz - 10kHz-ig frekvencia tartományban)
DIM IM torzitás                                  <0.1%
IM torzitás                                      <0.1%
Jel-zaj viszony
    IEC 268-3-as publikáció szerinti 
    (22,5 Hz- 22,5 kHz) szűrővel mérve
     a névleges kimeneti szinthez viszonyítva :>50dB
                                  (Rg=200ohm)
Áthallási csillapítás 
     az A és B rendszer között
     31,5 Hz- 16 kHz sávban:                       >60 dB
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III. Működési leírás
A kártya öt fő részegységre tagolható (lásd a blokkvázlatokat). Tartalmaz két azonos felépítésű vonal bemenetet, amelyek transzformátoros, vagy elektronikusan szimmetrikus kiképzésűek lehetnek. A kártya tartalmazhat továbbá két azonos értékű mikrofon bemenetet, ebben az esetben megtalálható a kártyán a fantom tápegység is. A vonal ill. mikrofon bemenetek jele a TEST LINE vonal jelével együtt az összegző erősítőre kapcsolódik. A másik lehetséges változatnál hiányoznak a mikrofonerősítők és a fantom táp, ezzel szemben helyet foglalhat a kártyán a mechanika vezérléséhez szükséges pörgettyű, és a hozzá tartozó pörgettyű táp.
A működési leírásnál a mellékelt INP.SCH kapcsolási rajzokra hivatkozunk.
A. Vonal bemenet
A vonal bemenet kétféle kivitelben készülhet. A működés magyarázatát a transzformátoros változat ismertetésével kezdjük. Az áramkör egy olyan műveleti erősítős, invertáló kapcsoláson alapul (IC1A,IC101A), ahol a neminvertáló bemenetre visszavezetjük a kimeneti jelet, egy ellenálláson keresztül (R3,R103), ellentétes fázissal (IC1B,IC101B fázisfordítók). Az erősítő visszacsatoló hálózatát az R1,R2 ill. R101,R102 ellenállások egészítik ki. Az adott alkatrészértékek mellett a kapcsolás -6dB-t erősít, azaz 1.55V-os szimmetrikus bemenő feszültség hatására 0.775V nagyságú aszimmetrikus, földreferens jel jelenik meg a fokozat kimenetén. A galvanikus leválasztásról TR1 és TR101 transzformátorok gondoskodnak. A kapcsolást tanulmányozva láthatjuk, hogy IC1A ill. IC101A mindkét bemenete gyakorlatilag azonos potenciálon van, a bemeneti transzformátorok ilyen módon "rövidrezártan" működnek, ami rendkívül előnyös a nagyfrekvenciás átvitel és a torzítások szempontjából.
Az áramkör a transzformátorok nélkül is működik, a tisztán elektronikus bemenetű változatban csatoló kondenzátorok gondoskodnak az egyenfeszültségű leválasztásról.
B. Mikrofon bemenet
A mikrofon bemenetek transzformátoros kiképzésűek. A bejövő jel először a bemeneti XLR csatlakozó mellet elhelyezett szűrőre kerül. A bejövő vonalat TR2 ill. TR102 transzformátor választja le, ezek megfelelő áttétellel rendelkeznek a minél jobb jel-zaj viszony elérése érdekében. A transzformátor után kiszajú műveleti erősítővel (OP 27) felépített erősítőfokozatot találunk. Ezt követi egy 25kOhm-os kettős szintszabályzó potenciométer (P1). A szintszabályzó után újabb erősítés következik (IC3B,IC103B), majd az összegző erősítőre kerül a jel.
C. Összegző erősítő
A kártya vonal-, mikrofon ill. TEST LINE bemenetére érkező jel csatornánként egy NE5532-es műveleti erősítővel kialakított invertáló összegző fokozatra kerül (IC3A,IC103A). A fokozat erősítése egységnyi, kimenete úgy van kiképezve, hogy komplex terhelésekre is kifogástalanul dolgozzon.
D. Fantom táp
Amennyiben a mikrofon bemenetre kondenzátor mikrofont csatlakoztatunk, szükség lehet annak egyenfeszültségű táplálására. Ezt a feladatot látja el a T1,T2 tranzisztorokkal felépített fantom táp. Az egység voltaképpen egy Zener-diódás referenciával dolgozó stabilizátor kapcsolás, amelynek kimenő feszültsége 48V-nál van megfogva. A fantom táp az előlapon elhelyezett K1 kapcsolóval ki-be kapcsolható, a bekapcsolt állapotot D2 LED jelzi. A mikrofonok táplálása 10kOhm-os ellenállásokon keresztül történik (R10,R11,R110,R111).
E. Pörgettyű táp
A mechanika vezérlésére szolgáló pörgettyű voltaképpen egy digitális jeladó. Az eszközben lévő elektronika +5V stabil tápfeszültséget igényel, ezt IC4 stabilizátor szolgáltatja.
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IV. Kivitel
Az egység egy nyomtatott áramköri panelen helyezkedik el, amihez két további kisebb panel csatlakozhat: a mikrofonbemenetek XLR csatlakozóit és a bemeneti szűrők alkatrészeit hordozó panel, illetve az, amely a fantom táp jelző LED-jét és az ahhoz tartozó soros ellenállást tartalmazza.
Egyértelmű eljárást a kártyák beültetésére a beültetési segédletekben találunk.
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V. Mérési ajánlás
Előre bocsájtjuk, hogy 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 PRECIZION System One hangfrekvenciás mérőrendszer
- 10 - 20 MHz-es oszcilloszkop
- Brüel & Kjaer Type 2606 vagy 2636 mérőerősítő
- kettős tápegység, +-15 V, 0,2 A, áramkorláttal és áram mérési lehetőséggel.
A mérés lebonyolítása:
Adjunk +15 V feszültséget A4, C4 pontokra, -15 V feszültséget A28, C28 pontokra és 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 37mA áramot vesz fel mindkét tápoldalon. Amennyiben az áramfelvételek rendben vannak kapcsoljunk az System One (továbbiakban S1) bemenetét az A6, C12 kimeneti pontokra, a kimenetét pedig a kártya A16,C16 pontjára. Ezek után a megfelelő testprogramok behívásával mérjük a következőket:
Vonalerősítők mérése.
- frekvenciamenet 10Hz-200kHz-ig, Ube=0dBu, +20dBu bemeneti szintnél,
- harmonikus torzítás 20Hz-20kHz-ig, Ube=0dBu, és +27,4dBu bemeneti szintnél.
- dinamikus intermodulációs torzitás (DIM) a bemeneti feszültség függvényében  Ube=0dBu-+30dBu.
- intermodulációs torzitás (IM) a bemeneti feszültség függvényében Ube=-10dBu-+30dBu.
- fázismenet a frekvencia függvényében be- és kimenet valamint A és B csatorna között, 10Hz-200kHz frekvencia tartományban, Ube=+6dBu bemeneti szintnél.
- jel-zaj viszony mérése Urelativ=+6dBu, 22,5Hz-22,5kHz frekvencia sávban, lineárisan, Rg=25hm esetén.
- áthallási csillapítás mérése a két csatorna küzött, 31,5Hz-16kHZ frekvencia sávban, A csatornáról B-re, illetve B-ről A-ra.
Mikrofon erősítő mérése.
- kapcsoljuk a System One (továbbiakban S1) kimenetét a mikrofon bemenetekre. Ezek után a megfelelő testprogramok behívásával mérjük a következőket:
- frekvenciamenet 10Hz-50kHz-ig, Ube=-72dBu bemeneti szintnél, felcsavart potméternél.
- frekvenciamenet 10Hz-200kHz-ig, Ube=-72dBu bemeneti szintnél, felcsavart potméternél.
- Harmonikus torzítás 40Hz-20kHz-ig, Ube=-32dBu bemeneti szintnél, beállított potméternél(Uki=0dBu).
- dinamikus intermodulációs torzitás (DIM) a bemeneti feszültség függvényében  Ube=-50dBu--30dBu.
- intermodulációs torzitás (IM) a bemeneti feszültség függvényében Ube=-50dBu--30dBu.
- jel-zaj viszony mérése Urelativ=+0dBu, 22,5Hz-22,5kHz frekvencia sávban, lineárisan, Rg=20Ohm esetén.
- fázismenet a frekvencia függvényében be- és kimenet valamint A és B csatorna között, 40Hz-20kHz frekvencia tartományban, Ube=-72dBu bemeneti szintnél.
- áthallási csillapítás mérése a két csatorna között, 31,5Hz-16kHZ frekvencia sávban.
MEGJEGYZÉS. A jel-zaj viszony mérés, illetve áthallási csillapítás mérés az S1 műszerrel csak akkor végezhető ha a mérendő kártya gondosan, elektrosztatikusan árnyékolt, mert az S1 monitor zavaró jelei a mérést megzavarják. Ajánlott B&K vagy szelektív műszerrel mérni.
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VI. Beültetési segédlet 
a vonal bemenetekhez és az összegző erősítőhöz
Az INPUT kártya úgy van megtervezve, hogy minden használatos változat ugyanazon az alap NYÁK lemezen építhető fel.
A vonal bemenetek és az összegző erősítők minden változatnál szerepelnek. Azok az alkatrészek, amelyek mindenképpen beültetésre kerülnek, a következők:
- R1-R9,R101-R109,R23,R123,R26,R126 ellenállások
- C1-C5,C101-C105,C22,C122,C20,C21 kondenzátorok
- IC1,IC101,IC3,IC103 integrált áramkörök
A vonalbemenetek lehetnek transzformátoros ill. elektronikusan szimmetrikus kialakításúak.
Transzformátoros változat esetén beültetendő még:
- TR1 és TR101 transzformátor
Elektronikusan szimmetrikus változat esetén beültetendő még:
- TR1 és TR101 transzformátor helyére azok 1 és 3 ill. 2 és 4 pontjait áthidaló 100 uF-os kondenzátorok: C25,C26,C125,C126

 1991.02.16. ║                POP-FON Elektroakusztikai GMK 
 VII. Beültetési segédlet 
a mikrofon bemenetekhez és a fantom táphoz
A mikrofonerősítős változatban a mikrofon bemenetekhez ill. az ehhez szervesen kapcsolódó fantom táphoz az alábbi alkatrészek tartoznak:
- a mikrofon csatlakozókat tartalmazó kispanelen: CS2,CS102 XLR csatlakozók, C1,C2,C3,C101,C102,C103 kondenzátorok, L1,L101 tekercsek
- a fantom táp kapcsolójára erősített kispanelen: D2 LED, R27 ellenállás
- K1 kapcsoló
- TR2,TR102 transzformátorok
- IC2,IC102 integrált áramkör
- R10-R17,R110-R117,R24,R25,R124,R125,R18-R22,R7,R107 ellenállások
- C9-C14,C109-C114,C15-C19 kondenzátorok
- D1 Zener dióda
- T1,T2 tranzisztor
- P1 potenciométer
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 VIII. Beültetési segédlet 
a pörgettyűs változat
A pörgettyűs változathoz az alábbi alkatrészek tartoznak:
- a pörgettyű
- IC4 stabilizátor IC
- C23,C24 kondenzátorok
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STM-90 studiómagnó (INPUT MODUL) (INP.SCH) teljes kapcsolási rajza
STM-90 studiómagnó (INPUT MODUL) (INPtr.SCH) transzformátoros szimmetrikus vonal erősítő kapcsolási rajza
STM-90 studiómagnó (INPUT MODUL) (INPtr.SCH) transzformátoros szimmetrikus vonal erősítő beültetési rajza
STM-90 studiómagnó (INPUT MODUL) (INPtr.SCH) transzformátoros szimmetrikus vonal erősítő anyagjegyzéke
STM-90 studiómagnó (INPUT MODUL) (INPtrp.SCH) transzformátoros szimmetrikus vonal erősítő+pörgettyű kapcsolási rajza
STM-90 studiómagnó (INPUT MODUL) (INPtrp.SCH) transzformátoros szimmetrikus vonal erősítő+pörgettyű beültetési rajza
STM-90 studiómagnó (INPUT MODUL) (INPtrp.SCH) transzformátoros szimmetrikus vonal erősítő+pörgettyű anyagjegyzéke
STM-90 stúdiómagnó (INPUT MODUL) (INPelm.SCH)#elektromosan szimmetrikus vonal erősitő+#mikrofon erősitő kapscolási rajza
STM-90 studiómagnó (INPUT MODUL) (INPelm.SCH)#elektromosan szimmetrikus vonal erősítő+#mikrofon erősitő beültetési rajza
STM-90 studiómagnó (INPUT MODUL) (INPelm.SCH)#elektromosan szimmetrikus vonal erősítő+#mikrofon erősitő anyagjegyzéke


