
Підсилювач відтворення "Eldorado TS-01" 
 

Підсилювач відтворення магнітних записів для магнітофонів та касетних дек "Eldorado TS-
01" це попередній підсилювач для підсилення та корекції сигналу з магнітних головок 
котушечних магнітофонів і касетних дек. В режимі підсилення сигналу з магнітних головок 

магнітофонів в "Eldorado TS-01" передбачена можливість працювати в стандартах IEC, 
NAB/AES для швидкостей 9.53, 19.05, 38.1 та 76.2 см/сек, в режимі підсилення сигналу з 
магнітних головок касетних дек передбачена можливість роботи з касетами Type I, Type II-

IV. 
 
Основне підсилення у "Eldorado TS-01" виконане на електронних лампах, додатково 

використовується напівпровідниковий малошумлячий попередній підсилювач з можливістю 
вручну вибирати коефіцієнт підсилення.  
 

"Eldorado TS-01" конструктивно виконано в одному корпусі, що робить більш зручним його 
використання в домашніх умовах. 
Функціональні можливості "Eldorado TS-01" можна зрозуміти після знайомства з органами 

керування на мал. 1 та в табл. 1. 
 

Передня панель підсилювачу відтворення "Eldorado TS-01" 
                                                                                                                    Малюнок 1 

 
 

Органи керування "Eldorado TS-01" та їх функціональне призначення 

                                                                                                                     Таблиця 1 

 Орган керування і режими роботи Функціональне призначення 

1 Кнопка "POWER" Включено/виключено 

2 Перемикач "MODE" 
- IEC, AES/NAB 

 
- Type I, Type II-IV 

 
Підсилювач відтворення 

магнітофону 
Підсилювач відтворення 

касетної деки (CD) 

3 Кнопка "PREAMP GAIN" 14 дБ чи 28 дБ 

4 Перемикач "EQUALIZATION" 

- 9,53 см/сек (3,75 д/сек) 
- 19,05 см/сек (7,5 д/сек) 
- 38,1 см/сек (15 д/сек) 

- 76,2 см/сек (30д/сек) 

 

Корекція швидкостей в 
стандартах IEC, NAB/AES в 

режимі підсилювачу 

відтворення магнітофону 

5 Перемикач "INPUT SELECTOR" 
- 0 

- 1-3 

 
Входи не підключені 

Сигнальні входи 

6 Перемикач "INPUT CAPACITANCE C1" 0 - 450 (крок 50 пФ) 

7 Перемикач "INPUT CAPACITANCE C2" 0 - 4500 (крок 500 пФ) 

8 Кнопка "MUTE" Коротке замикання виходів 

 



В "Eldorado TS-01" у всіх режимах використовується пасивна корекція, яка дає більш 
натуральне звучання в порівнянні з корекцією в зворотньому зв'язку, яка 
використовувалась і використовується у всіх магнітофонах та апаратах для відтворення 

магнітного запису з часів золотої ери магнітного запису. 
 

Прилад дає можливість використовуати практично будь-яку магнітну головку для чого 
призначені оперативної підстройки вхідної ємності та підлаштування ланцюгів корекції. 
 

Підсилювач відтворення "Eldorado TS-01" має 3 входи для підключення магнітних головок. 
Потрібний вхід вибирається за допомогою вхідного селектору. Комутація проводиться 
спеціалізованими малосигнальними реле. Такими ж реле проводиться комутація корекції 

при зміні режимів роботи.  
Пристрій має один RCA та один XLR виходи. 
Технічні характеристики пристрою приведені в табл. 2. 

 
Технічні характеристики багатофункціонального коректору "Eldorado MF-01" 
                                                                                                                     Таблиця 2 

 Технічні характеристики Норма 

1 Діапазон робочих частот, Гц 10...25 000 

2 Максимальна вихідна напруга, В 40 

4 Коефіцієнт підсилення в режимах IEC, NAB/AES на частоті 400 Гц 

- в режимах IEC (19, 38, 76) та AES (76), дБ 
- в режимах IEC (9) та NAB (9, 19, 38), дБ 

 

56 
70  

5 Коефіцієнт підсилення в режимі TypeI, TypeII-IV 70 

6 Вхідний опір, кОм 47 

7 Коефіцієнт спотворень при Uвих = 0,775 В, % 0,1 

8 Відношення сигнал,шум при Uвих = 0,775 В, дБ 
- IEC (9), NAB/AES (9, 19, 38), TypeI, TypeII-IV 
- в режимі IEC (19, 38, 76), NAB/AES (76) 

 
- 74 
- 70 

9 Індуктивність магнітної головки, що може використовуватися, мГн 10...600 

10 Відхилення АЧХ від стандартної (без підстройки), дБ 

- в режимі МС, IEC (9), NAB/AES (9, 19, 38), TypeI, TypeII-IV 
- в режимі IEC (19, 38, 76), NAB/AES (76) (f = 200...20 000 Гц) 
- в режимі IEC (19, 38, 76), NAB/AES (76) (f = 20...100 Гц) 

 

±0,2 
±0,2 
±1 

11 Регулювання постійної часу ВЧ корекції в режимах IEC, NAB/AES, 
TypeI, TypeII-IV, % 

 
+50 

12 Потужність споживання, Вт 60 

13 Габаритні розміри, мм 430х390х80 

14 Вага, кг 9 

 

Особливості роботи з магнітними записами. 
 
По мірі зносу від тертя магнітної стрічки по робочій поверхні магнітної головки зазвичай 

зменшується рівень високих частот при відтворенні магнітного запису. Компенсувати це 
можна збільшенням величини постійної часу високочастотної корекції. Відповідні 
регулятори "Time Constant" в багатофункціональному коректорі "Eldorado TS-01" 

знаходяться на задній панелі пристрою. Номінальне значення постійних часу корекції в 
режимах IEC, NAB/AES, TypeI, TypeII-IV які забезпечуються в початкових настройках при 
продажу приведені в табл. 3. Вигляд задньої панелі на мал. 2. 

 



Номінальні значення постійних часу корекції в режимах IEC, NAB/AES, TypeI, 
TypeII-IV 

                                                                                                                     Таблиця 3 

Стандарт запису Швидкість магнітної 
стрічки, см/сек 

(дюйм/сек) 

Постійні часу НЧ 
та ВЧ корекцій, 

мксек 

Постійні часу корекції в режмі підсилювачу 
відтворення магнітних записів (НЧ, ВЧ), мкс 

- IEC  
 
 

 
 

- NAB/AES  
 
 

 
 
- TypeI 

 
- TypeII-IV 

 
 

9,53 (3,75) 
19,05 (7,5) 
38,1 (15) 

76,2 (30) 
 

9,53 (3,75) 
19,05 (7,5) 
38,1 (15) 

76,2 (30) 
 

 
 

3180, 90 
33 000, 70 
33 000, 35 

33 000, 35 
 

3180, 90 
3180, 50 
3180, 50 

33 000, 17.5 
 

3180, 120 

 
3180, 70 

 

Задня панель багатофункціонального коректору "Eldorado TS-01" 
                                                                                                                    Малюнок 2 

 
 
Слід зазначити, що в стандартах IEC для швидкостей 19.05, 38.1, 76.2 см/сек та AES для 

швидкості 76.2 см/сек значення постійної часу низькочастотної корекції визначено як ∞ 
мксек, тобто вона нормується від 0 Гц. З практичної точки зору за звуковим діапазоном 
точне відтворення АЧХ значно ускладнює прилад (потрібно вводити додатковий каскад 

підсилення), тому замість ∞ мксек вибрана величина 33 000 мксек (в деяких джерелах 

рекомендується цю величину вибирати 9 000 мксек), що дає точність відтворення АЧХ в 

діапазоні 20...100 Гц менше ±1 дБ.  
 
Перемикач "Ground" на задній панелі підключає чи відключае середній (земляний) 

контакт роз'єму живлення до корпусу коректора. Інколи це впливає на характер 
загального звучання. 
 

Користування підсилювачем відтворення "Eldorado TS-01 
 
Підсилювач відтворення магнітних записів для магнітофонів та касетних дек "Eldorado TS-

01" складний побутовий прилад який вимагає спеціальних знань для користування. 
Прилад являє собою високочутливий підсилювач низької частоти, тому при розміщенні і 
експлуатації його в комплексі з іншою аудіоаппаратурою є декілька особливостей: 

 1. Особливу увагу треба приділяти якості з'єднання металевого копусу  "Eldorado TS-01" з 
металевими деталями магнітофону та касетної деки. Багато магнітофонів та касетних дек 
не мають для цього спеціального контакту, тому треба обов'язково зробити його 



спеціально. З'єднання треба робити окремим проводом. Погане з'єднання може призвести 
до високого рівня шуму на виході приладу. 
Підключення до "Eldorado TS-01" до магнітофону та касетної деки показане мал. 2. 

 
          Підключення "Eldorado TS-01" до магнітофону та касетної деки 

                                                                                                   Малюнок 2 

          
 
 2. "Eldorado TS-01" працює з дуже малими вхідними напругами (номінальний рівень 

вихідної напруги з магнітної головки може бути менше 100 мкВ), тому прилад може 
реагувати на близько розташовані біля його вхідних роз'ємів силові кабелі або силові 
трансформатори інших пристроїв. Розміщуйте коректор подалі від них. 

 3. В робочому положенні для "Eldorado TS -01" потрібно передбачити 5-10 см вільного 
простору зверху для охолодження, лампи мають властивість грітися в робочому стані. 

 
Для більшості магнітних головок потрібно провести компенсацію втрат на високих 
частотах. Для цього паралельно магнітній головці підключають конденсатор що 

складається з ємності кабелю, вхідної ємності коректора та додаткових ємностей, що 
підключаються перемикачами "Input capacitance C1" та "Input capacitance C2". 
Індуктивність магнітної головки та ємність конденсатора утворюють резонансний контур з 

частотою 

                                                 
де f - частота, Гц, 
    L - індуктивність магнітної головки, Гн, 
    С - Скаб. + Свхід. + С1 + С2, Ф. 

Ємність кабеля і вхідна ємність коректора (Скаб. + Свхід.) можна приблизно оцінити як 
100-250 пФ. 

Резонансу частоту вибирають рівною або трохи вищою верхньої частоти робочого 
діапазону магнітофону або касетної деки. Уточнене налаштування потрібно зробити за 
допомогою вимірювальних стрічок (касет) або на слух за якістю звучання на високих 

частотах у знайомих записах. 
 
В процесі експлуатації технічні характеристики магнітних головок міняються і це приводить 

до погіршення відтворення записів на високих частотах. Для компенсації цього ефекту на 



задній панелі коректора є регулятори постійних часу високочастотної корекції. В режимах 
IEC, NAB/AES, Type I, Type II - IV, залежно від стандарту запису та швидкості відтворення 
використовуються постійні часу корекції: 

-17.5 - 17.5 мксек для AES 76.2 см / сек (30 дюйм / сек); 
- 35 -    35 мксек для IEC 38.1 and 76.2 см / сек (15 and 30 дюйм / сек); 

- 50 -    50 мксек для NAB 19.05 and 38.1 см / сек (7.5 and 15 дюйм / сек); 
- 70-R - 70 мксек для IEC 19.05 см / сек (7.5 дюйм / сек); 
- 70-C - 70 мксек для Type II-IV; 

- 90 -    90 мксек для IEC and NAB 9.53 см / сек (3.75 дюйм / сек); 
- 120 -  120 мксек для Type I; 
Початкові значення постійних часу корекції, які налаштовуються виробником, відповідають 

нормам в табл. 3. Збільшення постійних часу корекції приводить до збільшення рівня 
високих частот. Для цього потрібно відповідні регулятори постійних часу корекції обертати 
за годинниковою стрілкою. 

 
Особливості конструкції. 

 

В момент включення вихідні сигнали "Eldorado TS-01"  блокуються, тобто сигнальні 
контакти вихідних роз'ємів на 1 - 2 хвилини підключаються до земляного проводу. Це 
попереджує попадання сигналів від перехідних процесів, які можуть бути при включенні 

приладу, на вхід підсилювача і далі в акустику. Крім того, в процесі роботи в режимі "Mute" 
таким же чином блокуються вихідні сигнали що дає можливість проводити перекомутацію 

джерел сигналу без небезпеки пошкодити акустику. 
 
Живлення "Eldorado TS-01"  здійснюється від двох тороїдальних трансформаторів: 

анодного і розжарювального. Анодний трансформатор є джерелом високої напруги для 
анодних ланцюгів живлення ламп. Розжарювальний трансформатор живить ланки 
розжарення ламп приладу, попередній підсилювач та реле комутації. 

Живлення реле та попереднього підсилювача стабілізовані, всі інші джерела живлення 
нестабілізовані, що дуже благотворно відбивається на якості звучання. Реле живляться від 
стабілізатора напруги, попередній підсилювач від стабілізатора струму. 

 
Первинні обмотки силових трансформаторів підключаються до мережі змінного струму 
через фільтр, який усуває вплив підвищених спотворень напруги мережі при їх наявності. 

Для живлення ланцюгів розжарення ламп використовуються обмежувачі струму, які 
обмежують струм на холодні ланки розжарення ламп в момент включення коректору. 
Такий прийом значно подовжує термін служби ламп, ціна на які іноді буває дуже не 

гуманною. 
 

 
 
Sound Design Atelier 

 
 
 

 

Tape Stage "Eldorado TS-01" 
 

 
 


