Marantz SA8400 SACD/CD-speler
Inleiding
Op 4-3’19 heb ik op ebay voor 160 euro een SA8400 van ‘stooli’ uit Paderborn (?) (stooli-HiFi@gmx.de)
op de kop getikt. Er deugt het een en ander niet aan natuurlijk. Dat kan niet anders voor die prijs:

Marantz SA8400 SACD/CD-Player, Farbe gold.
Das Gerät ist gebraucht, optischer Zustand siehe Fotos.
Technisch nur als reines Laufwerk voll funktionsfähig. CDs und SACDs werden fehlerfrei
abgespielt.
Die Tonausgabe über die digitalen Ausgänge funktioniert einwandfrei (natürlich nur CD, nicht
SACD). Es erfolgt aber keine Tonausgabe über die analogen Ausgänge und den Kopfhöreranschluss!
Lieferumfang: SACD/CD-Player, ohne jegliches Zubehör.
Verkauf als Bastlergerät. Keine Rücknahme/Gewährleistung!
Gelukkig heb ik een service manual zodat het wel gek moet gaan, wil ik hem niet aan de gang krijgen.

Vooronderzoek
‘Farbe gold’ staat er in de beschrijving dus ziet hij
er zo uit:

Dat kon slechter. Waarschijnlijk is dat de fraaiste
uitvoering. Van binnen netjes opgebouwd:
In de goudkleurige doosjes zitten (delen van) versterkers in plaats van op amps. Er wordt gesproken over ‘HDAM’, (Hyper Dynamic Amplifier Module)
what ever that may bee.
Hopelijk zit ’de fout’ in het ‘MAIN BLOCK’. Als die op het ‘SERVO BLOCK’ in de DSD/CD IC736 DATA SWITCH zit,
zijn we in de aap gelogeerd: die verzorgt de DAC CONTROL and PCM/DSD DATA.

Het bovenstaande blokschema staat in de Service Manual:
https://by-rutgers.nl/PDFiles/Marantz%20SA8400f1n_SERVICE_MANUAL.pdf op blz.7-8.
De CS4397 is de DAC voor het PCM/DSD-gebeuren. We zullen eerst eens kijken of de voedingsspanningen er wel zijn in het ‘DAC PART’. Vervolgens de in- en uitgangssignalen op de DAC. Met de service
manual er bij moet dat lukken. Moet de CS4397 van mode omschakelen of krijgt hij altijd PCM aangeboden? Dat is zo volgens zijn specs.: https://by-rutgers.nl/PDFiles/CS4397_F1.pdf

Feiten verzamelen door metingen
Spanningen op het MAIN PCB (PP16) POWER & DAC:
We kunnen beginnen op de voedingstrafo. Daar staat 2x13; 2x11,8; 1x4,3 en 1x7,3 volt op (kijk in de
manual).
Flat cable JF02/WF05: ‘+5B’ op pootje 1 en 2
Flat cable JF01/WF04: ‘12M’ op pootje 1 en ‘P8M’ op pootje 2 en 3
Flat cable JF01/WF04: ‘+5A’ op pootje 24 en 25
‘3VDA’ op pootje 5 van de CS4397
‘5,6VA’ op pootje 22 van de CS4397
‘Vref’ 5,5 of 3,5 volt afhankelijk van de mode CD/SACD op de bases van QD21 en QD22.
+ en – 12 volt op de ‘031G HDAM SHILED’ versterkers.
+ en – 12 volt op resp. pin 4 en 2 van J901 naar PHONE PWB
De ‘+5VD’ naar de QT01 (74HC04 in het koperen doosje) zal er toch moeten zijn, anders zou de S/PDIFuitgang niet werken bij CD-weergave.

Dit schema is hier nauwelijks leesbaar maar staat in de Service Manual op bl.9-10 waar het schier
eindeloos ‘opgerekt’ kan worden zonder aan scherpte te verliezen.

Aflevering door DHL, eerste inspectie
Waar kwam het ding nou vandaan op woensdag 6-3’19?
Oliver Stockhardt, Stephanusstr. 8a, 33098 Paderborn, Deutschland. Tel.: +49-52516835832 in
Kooperation mit ebay.
Het is inderdaad de ‘gouden uitvoering’ en ziet er schitterend uit!
De kap is er op zijn minst af geweest want een van de parker schroefjes was kennelijk kwijt. Die is vervangen door een van de acht (ook één in het midden, was ook weg) schroeven (M3!) waarmee de
hoofdprint op de bodem vast zit. Het zou kunnen dat de print er ook uit geweest is, gezien de sporen aan
de flat cables.

Service Mode
Op blz. 6 van de Service Manual staat een stroomdiagram om de embeded software te testen.
Dat gaat allemaal goed.
De Version of Backend (IC731) µ-COM is displayed “B/E V06.18”.
Volgende stap: “DRV V03.07”. Dat weten we dan ook weer.
Deze speler heeft niet de onhebbelijke gewoonte om direct te beginnen met spelen als je een CD inlegt
zoals de Philips CD624….

Controle werking Backend
Het meten van alle boven aangegeven spanningen is lastig daar de bovenzijde van de print de aardkant
is. De spanningen op de stabilisatoren zijn wel OK. We gaan dus actief meten: Koptelefoon aansluiten en
signaal uit de toongenerator toevoeren aan de koptelefoonprint geeft geluid. Hetzelfde geldt voor de
ingang van de hele lf-trein: voor rechts => C651, voor links => C601. Die zitten aan de DAC vast. De
versterker werkt!
Met een CD komt er geen geluid maar er komt wel S/PDIF op de digitale uitgang. Dat klopt dus met wat
de verkoper zegt. Het ziet er dus naar uit dat de DAC niet werkt.
Wanneer (zonder disk in de lade) op het front omgeschakeld wordt van ‘DC’ naar ‘SuperAudioCD’ blijft
het kale S/PDIF signaal op de digitale uitgang staan! Het echte omschakelen wordt daarna door het
draaien van de (SA)CD bepaald.

Controle (digitale) input op de DAC
De DAC zit aan de onderkant van de print! We zagen een gat in de bodem onder de DAC om te kunnen
meten! Er zitten verder géén onderdelen aan de onderkant. Er is geen gebruik gemaakt van SMD.
Er zit een dikke dubbele bodemplaat onder de speler die van buiten af gedemonteerd kan worden. Het
gezaagde gat wordt daarmee afgedekt.
Het signaal MODE1 op pootje 4 van JF02 verandert niet als omgeschakeld wordt van CD naar SACD op
het front. Dat gebeurt pas als mode op ‘SuperAudioCD’ wordt gezet (op het front) en vervolgens een
(hybride) SACD wordt geladen. MODE1 gaat dàn hoog (~3,3V). De CD-tekst op het display (als die aan
staat) verschijnt dan ook.
MUT1 op pootje 5 van JF02 gaat hoog als de CD (in beide modes!) gestopt wordt. Bij PAUZE niet.
Op de DAC (CS4397) meten via het gezaagde gat gaat prima. Het loopwerk blijft in elke stand werken!

In PCM-mode (CD)
Pootje op DAC:
1 => ¬RST = 3,2V = normal
¬Reset
2 => M4 (AD0/¬CS) = 3,2V = normal operation mode
3 => M3 (AD1/CDIN) = 0V
4 => M2 (SCL/CCLK) = 3,2V
5 => M0 (SDA/CDOUT) = 3,2V
6 => DGND = 0V
Digital Ground
7 => VD = 3,2 V
Digital Power
8 => VD = 3,2V
Digital Power
9 => DGND = 0V
Digital Ground
10 => MCLK = 3,2VDC
Master Clock
11 => SCLK = okay
Serial Clock
12 => LRCK = okay
Left/Right Clock
13 => SDATA = okay
Serial Data
14 => M1 (GND) = 0V
15 => ¬MUTE = 3,2V = normal
Soft Mute
16 => C/¬H = 3,2V
Control port mode enabled
17 => ¬MUTEC = 0V = ge-mute!
Mute Control

In DSD-mode (SACD)
Pootje op DAC:
1 => ¬RST = 3,2V
¬Reset
2 => M4 (AD0/¬CS) = 3,2V = normal operation mode
3 => M3 (AD1/CDIN) = 0V
4 => M2 (SCL/CCLK) = 3,2V
5 => M0 (SDA/CDOUT) = 3,2V
6 => DGND = 0V
Digital Ground
7 => VD = 3,2 V
Digital Power
8 => VD = 3,2V
Digital Power
9 => DGND = 0V
Digital Ground
10 => MCLK = 2,5VDC
Master Clock
11 => DSD_SCLK okay
DSD Serial Clock
12 => CLKMODE = 3,2V = 6x/3x Master Clock Mode
13 => DSD_L okay
Left Channal Data-in
14 => DSD_R okay
Right Channal Data-in
15 => ¬MUTE = 3,2V
Soft Mute
16 => C/¬H = 3,2V
Control port mode enabled
17 => ¬MUTEC = 0V
Mute Control

In beide modes komt de MASTER CLOCK (MCLK, pin 10) niet door! In het schema komt het via een
blokje LD01 wat een jumper met twee ferrietstaafjes blijkt te zijn!?! Het ingangssignaal daarvóór heet

SYCL dat via pootje 9 op JF02 van het loopwerk komt. Die moet, volgens het blokschema, 384 of 192.Fs
zijn en komt uit pinnetje 8 van IC735: de CLK SELECTOR (TC74VHC00FT).
Zijn we nu in de aap gelogeerd? Dat de digitale uitgang wel werkt, is niet zo vreemd. Het S/PDIF-signaal
komt rechtstreeks uit de DIGITAL SERVO and PLL, DEMODURATOR: CXD1885Q, IC502.
De 33MHz Xtal-clock bestaat uit IC405 en IC406 en geeft zijn signaal aan pootje 11 (MCK1) van IC401
CXD2753R zijnde de DSD DECODER.
Hieronder het flat cable plugje JF02 op het main
board, rechts het overeenkomstige plugje op het
loopwerk.

Wat in ieder geval
dik voor elkaar is, is
de warmtehuishouding! De stabilisatoren blijven onder de
50° C. Verder wordt
er nauwelijks iets
warm na lang (op
z’n kop) spelen.
Het clock-probleem
zit dus in het loopwerk! Daar komt het
juiste kloksignaal
niet uit. De bovengenoemde IC’s en
de Xtal oscillator
zitten op de onderkant van de tweezijdige print. Die zit
vol met veelpotige
SMD-componenten.
Daarin vervangen,
lijkt me onverstandig.
Er moet toch een
rutgerS’Clock en
een FPGA voor het
decimation filter in
het apparaat komen
dus kunnen we de
clock-aansturing

van de DAC daar regelen. De DATA signalen voor CD en DSD zijn steeds aanwezig dus kunnen die na
filteren (CD) en herclocken (SACD) naar de DAC gestuurd worden.
Maar nu eerst even SYCL: waar komt die vandaan op weg naar JF02? Nog maar een gat in de bodem
zagen onder het loopwerk….

De CLOCK loopt op 768.Fs. IC734 deelt die door 2 en 4, resp. 384.Fs en 192.Fs. FS_SW komt van de
MPU (IC731) en zou er voor moeten zorgen dat pootje 8 van IC735 (de uitgang naar SYCL) op 384.Fs of
192.Fs loopt. Dat gebeurt niet! Er komt 2,8 volt DC uit…. FS_SW staat op 0V….. Einde bericht ??
De 74VHC00 is te vervangen, maar zit daar het enige probleem?

Wat is het voor ding? Een Quad 2-input NAND Gate:

Na wat redeneren aan de hand van de ingangssignalen kon het niet anders dan dat dit IC stuk is: het
was wel vreemd dat ‘pootje 8’ ~70 Ω naar aarde mat. Tussen de flat cable plug en aarde mat ik ~80 Ω
dus de halfbakken sluiting moest op pootje 8 zitten omdat R740 10 Ω is. Na het lostrekken van het pootje
met een 0,2 mm koperdraadje bleek dat inderdaad! Het losse pootje liet ook 70 Ω zien! Maar…. Hoe
komt die stuk? EMC? Dat zal wel een raadsel blijven. Is dit trouwens het enige probleem?

Na het vervangen van IC735: In ‘CD-mode’ zowel als ‘SACD-mode’ is FS_SW 0 volt ‘hard’ aan aarde.
IC731 (de MPU) is stuk dus!! De verbinding naar IC731 (de MPU) kan NIET onderbroken worden omdat
er geen ‘jumper’ in zit en het spoor aan de andere kant van de print loopt, anders zou FS_SW extern
omgeschakeld kunnen worden voor een luisterproef. De speler speelt evenwel in beide modes! Hij kan
dus muzikaal alleen in CD-mode beoordeeld worden. (~120 ns/periode = 192 Fs). Een ‘pull up’ weerstand
van 1,2 kΩ helpt in ieder geval ook niet…..
Op de eerste bladzijde van de spec van de CS4397-DAC staat achter het vijfde aandachtpunt: ‘Supports
PCM, DSD and External Interpolation filters’ Bij de PCM1792 wordt uitvoerig uitgelegd hoe dat moet.
In de spec van de CS4397 niet!! Als dat niet gaat, gaan we niet verder met de CS4397…..

Last but not Least
De CS4397 laat slechts 8x oversampling toe!! Gerjan zegt daarover na mijn vraag of dat van belang is:

Tja dat is een moeilijke. Op zichzelf lijkt er weinig reden om persé naar 16x oversampling te willen maar de
luisterpraktijk heeft ons geleerd dat 16x oversampling een betere kwaliteit oplevert. Jaren geleden hebben we dat
uitgebreid beluisterd en 16x leek toen duidelijk meer resolutie in de weergave te bieden.
Als de 8x input 32 bit zou zijn geweest was ik minder zeker van de beste keus maar met identieke (24 bit) resolutie
is de hogere oversampling de betere.
Het interne filter van de PCM1792 heeft ook maar 8x oversampling. Gertjan zoekt met 16x oversampling
wel de grens op! In de spec staat dat de clock dan op 11 MHz of meer moet lopen. In de CD624 zit een
clock van 11 MHz....!! Zou dat met de CS4397 ook niet kunnen (op 16 MHz bv)?
Mijn vraag aan Gerjan: Kun jij voor mij, voordat ik besluit om de SC4397 aan kant te schuiven, nagaan of
het ook hiermee niet mogelijk is om met jouw externe filter 16x oversampling te verwezenlijken? Het ding
lijkt zo veel op de PCM1792....
Zijn antwoord:
We gebruiken de PCM1792 zelf met 5.5 MHz klokfrekwentie en ook dat gaat prima met 16x externe fpga
oversampling.
Het probleem met de SC4397 zit hem aan zijn ingang, niet alleen de beschrijving daarvan is beperkt tot externe 8x
oversampling maar ook de timing specificatie.
De SC4397 is duidelijk niet als een high-end device bedoeld geweest. Nu zegt dat op zichzelf niet zoveel maar de
design-keuze van een spannings-uitgang verlangt veel van de interne buffering en onze ervaring met een
soortgelijk device (de WM8740 die we serieus beluisterd hebben voor mogelijke opvolging van de 1704) was
teleurstellend.
Exit CS4397 dus!!
Bovendien is de vraag beantwoord of ik verder moet gaan met de hoog-ohmige versterker achter de
DAC. Nee dus! Jammer maar helaas. Voor de uiteindelijke ombouw grijpen we weer naar de PCM1792
met mijn I2VC met LT1028’s en OPA(2)134’s en de low pass filters in de instrumentatieversterker....

Globaal Ontwerp
Allereerst repareren we de speler om er naar te luisteren wat hij presteert ‘as is’. Het ding werd indertijd
de hemel in geprezen. Ik wil eerst wel eens horen ‘hoe het daar is’….
We bouwen een rutgerS’Clock op 11,2896 MHz (= 256.Fs) en voeren het signaal toe aan: de FPGA met
digifilter.
De FPGA verzorgt de nodige data en andere signalen die naar de DAC gevoerd worden.
De ingangssignalen komen van de flat cable via JF02. (‘DAC CONTROL and PCM/DSD DATA’ volgens het blok
diagram.) Behalve uitgangssignalen moeten er toch wat ‘signalen’ dat flat cable-tje IN, al was het maar de
voeding van +5 volt op pootje 1 en 2 en LPFSW = de uitkomst van de low pass filter switch (als we dat
van belang achten) op pootje 3.
JF01 (‘DISPLAY and KEYS DATA’) ‘bedient’ het front paneel, de RC-5 in/out, (wat de pluggen achterop
betekenen, weet ik niet) RC5F afstandsbediening, de digitale uitgang voor CD (DIGO)!, en voeding. Het
zou ook wel gek zijn als alle voedingsstroom alleen door twee contactjes van JF02 zou kunnen lopen.
Ohja, ik vergat haast de voeding voor de low pass filter switch CUSTOM
STANDARD (waar zit dat
filter eigenlijk? Hebben we dat nog nodig?). De ‘uitgang’ van dat ding loopt weer over JF02 !?! Aan JF01
hoeven we dus niets te doen.
De voedingen op de hoofd print zijn in
een praktisch rechte lijn van het audio
gedeelte gescheiden. We zouden er de
zaag in kunnen zetten, maar we hebben ruimte genoeg zodat de nieuwe
print met DAC en I2VC er boven gemonteerd kan worden. De FPGA kan
dáár zelfs nog weer boven. (Glaasje in
de deksel van de speler voor de
display op de FPGA?)
Het oude audio gedeelte kan eenvoudig stroomloos gezet worden waardoor
de fraaie voeding voor het nieuwe back
end beschikbaar komt (+ & -- 12 volt).
De voedingsspanning voor de FPGA
(zo’n +9 volt bij 200 mA) zal niet zomaar uit de bestaande voeding betrokken kunnen worden. Een extra trafootje en voedings-printje kan
eenvoudig naast het loopwerk en de bestaande trafo geprojecteerd worden.
De 33 MHz clock in het loopwerk sturen we uit de FPGA!! Gerjan ziet kans om de frequentie uit mijn
11 MHz clock met drie te vermenigvuldigen, zodat de datasignalen uit het loopwerk weer synchroon
lopen met de 11MHz rutgerS’Clock. Reclocken is dan niet nodig!
Ik heb Gertjan en Pieter een mailtje gestuurd:

Heren,
inmiddels heb ik de Marantz aan het spelen in CD zowel als SACD-mode. Op het loopwerk was een 'clock-switch'
stuk waardoor de DAC geen MCLK kreeg. Om dat uit te vlooien moest ik wel twee gaten in de bodem maken om te
kunnen meten.... Gelukkig werkt het loopwerk (CDM10-achtig) ook op zijn kop dus kon ik rustig meten en
puzzelen.
Er is nog meer stuk waardoor de omschakeling van 192Fs (voor CD) naar 384Fs (voor SACD) niet plaats vindt en
het ding op SACD 'dus' met de halve clockfreq. loopt, maar hij doet het.... Is dat nadelig? Ik overzie dat niet...
In CD-mode is het ding minder bij kritische opnamen, maar dat is te verwachten. In SACD-mode lijkt hij meer op
de CD624++ (met alle verbeteringen) maar dan toch...
Mijn doel is om nog een keer te proberen om een goede SACD/CD-speler te maken. Ik moet zeggen dat de opbouw
van dit ding fraai is en uitnodigt tot ombouw. Het zal er wel weer op neerkomen dat van de PCM1792 uitgegaan
wordt met mijn CLOCK (op 11 MHz) en I2VC.
Nu mijn vraag:
ik heb één 1200 FPGA-board in mijn recorder zitten, de andere zit in mijn onvolprezen CD624 en er zit nog een
500-board in de 'Sony-DAC' zal ik maar zeggen. Ik heb er een gruwelijke hekel aan om zaken te slopen voordat ik
iets nieuws heb, dus overweeg ik om nog een nieuw 1200 FPGA-board aan te schaffen. Intussen hebben jullie iets
anders als ik het goed heb. Laat mij meeliften! Vertel eens, wat moet ik aanschaffen en waar?
Groet,Herbert
Hallo Herbert,
Gefeliciteerd met een werkende CD+SACD speler!
Het aanschaffen van een nieuw bord zou ik niet aanraden wanneer het er om gaat een CD/SACD speler-DAC te
bouwen.
Waar wij nu mee werken is de NEXYS-4 van digilent, die is inmiddels vervangen geweest door de NEXYS4-DDR en
die is alweer vervangen door de NEXYS-A7 (XC7A100T).
Er is dus een risico dat de nieuwe versie niet zomaar te gebruiken valt met onze code en de prijs van €350 is wat
veel voor wat je er mee van plan bent.
Ik zou dan ook voorstellen toch je 1200 bord en de DAC uit je CD624 te gebruiken voor je nieuwe project.
De code voor CD blijft dan gelijk aan de 8t28 die je nu gebruikt en het CD signaal sluit je simpelweg aan via de
Marantz zijn S/PDIF uitgang.
De interne DSD signalen kan je dan aansluiten vergelijkbaar met je 500 bord en via een kleine aanpassing van de
DAC aansluitingen t.o.v. de 8t28 kan de 1792 DAC beide smaken signaal weergeven. De extra code voor de DSD
doorvoer en het omschakelen van de DAC tussen 'extern OS16 PCM' en 'DSD' mode moet er in de 1200 zeker nog
bij kunnen.
+--------------- FPGA ---------+
‘CD’ / ‘SACD’
SPDIFin
low

/
/
/
/
/

DSDRin
DSDLin
DBCKin
high

DOL / open
DOR / open

JA1
JA4
JA3
JA2
JA8
JA7

->
<<<<<-

PCM1792A
|
|
3x f.Xtal -------> loopwerk
CD-spdif
|
SDATAR
|
SDATAL
|
64Fs
|
MODE1
v

JC2 ------------> 1
JC3 ------------> 2
VDD 3
WCKO / DSDR
JC4 ------------> 4
low / DSDL
JC9 ------------> 5
BCKO / low
JC1 ------------> 6
CLKin JC10 <-- Xtal --> 7
GND 8
VDD 9
VDD 10
VDD 11
SCL JD1 -----------> 12
SDA JD3 -----------> 13
VDD 14

ZEROL
ZEROR
MSEL
LRCK
DATA
BCK
SCK
GND
VDD
MSn
MDI
MC
MDO
RSTn

Zoals je ziet krijgt de DAC ook voor DSD mode nu het 11 MHz XTAL signaal op '7 SCK' in plaats van de DSD bitklok.
Dat zou moeten werken volgens de datasheet en ik heb dat ook getest gehad toen ik voor je 500 bord code 5t03
bezig was.
Hartelijke groeten,
Gertjan.

Hoi Herbert,
Het 33 MHz oscillator-signaal uit de DSD speler moet je vervangen door een 33 MHz klokuitgang van de FPGA.
Hiermee loopt de speler, en daarmee dus de DSD datasignalen, synchroon met je eigen 11 MHz kristalklok.
JA1 wordt de 33 MHz klokuitgang. Die kan je inderdaad direct met een kabeltje naar het loopwerk brengen.
De 192Fs clock doe ik inderdaad niets mee dus die kan je weglaten.
Het afklokken van de DSDL en DSDR is functioneel niet nodig omdat de FPGA dezelfde kristalklok als de DAC
gebruikt voor het uitklokken maar kwaad kan het natuurlijk niet als je het beetje jitter op die lijnen verder wil
onderdrukken.
(Een 0.5 seconde ROM buffer is nodig voor externe bron-input maar niet voor DSD of PCM weergave van de speler
zelf.)
Groeten,
Gertjan.

Gedetailleerd Ontwerp
We vangen aan met een planning. Dit project dient niet alleen om van de SA8400 een excellente
SACD/CD speler te maken, maar ook om er het een en ander van te leren. Vooral dit laatste bepaalt de
volgorde van uitvoeren. We doen dat in stappen:
1. Speler herstellen en luisteren naar het ding ‘as is’.
2. De interface vaststellen voor de beide modes: CD en SACD.
3. Een jitterarme rutgerS’Clock op 11,2896 MHz bouwen.
4. Board met DAC + I2VC vaststellen. (De PCM-data [S/PDIF] met bijbehorende clock-ingang hoeft
niet ge-reclocked te worden omdat de PCM1792 DAC dat zelf doet.
5. De FPGA met digifilter van Gertjan etc. inbrengen. Zien of de voeding de FPGA aankan
6. (+5 t/m +15 V, 200 mA).
7. Eventueel wordt het back end vervangen door het (nog te ontwikkelen) back end uit de MU1 van
Grimm, maar dat kan later.
Voor vergelijkingen wordt de gemodificeerde Philips CD624 (CD) en de, eveneens gemodificeerde, Sony
SCD-XB940QS (SACD) gebruikt. Als luisterpanel dienen Gertjan, Pieter en ikzelf.
Ad 1: Speler Herstellen
Er moet (eerst) gekeken worden of het signaal FS_FW (van de MPU: IC731) de juiste status aangeeft bij
mode SACD/CD. Dat kan vermoedelijk voordat het gewraakte IC731 is vervangen. Kijken of FS_SW (op
het loopwerk) naar behoren werkt en zien of die gelijk op gaat met MODE. Lukt dat niet dan luisteren we
alleen naar de mode die zich aandient.
++
Het is interessant om de S/PDIF-uitgang (die werkt!) van de SA8400 op de CD624 aan te sluiten om te
horen hoe dàt klinkt. Er mag geen verschil zijn met de 624 anders zijn de loopwerken niet transparant.

De S/PDIF-ingang van de 624 blijkt te ongevoelig
en ‘slaat niet aan’ op het uitgangssignaal van de SA8400. Daartoe is het trafootje (net zo’n prutsding als
indertijd in de 624) kortgesloten door domweg pootje 3 met 4 door te verbinden (zie boven). Er komt dan
3 Vtt S/PDIF uit. Niet al te fraai maar à la.
Als ik hier naar luister (CD in de lade van de SA8400) dan kan ik snel horen wat het verschil is tussen de
++
DAC etc in de 8400 en de DAC in de 624 door te schakelen tussen de analoge 8400-uitgang en die van
de 624. Dat viel me alles mee! Wat me echter verbaasde is dat de beide loopwerken via de DAC in de
624 verschil geven. Het S/PDIF-signaal binnenin de 624 is voorbeeldig. Het komt rechtstreeks uit een
PCF3523P. Bovendien wordt het met dezelfde clock (rutgerS’Clock) bediend als het FPGA-filter en de
DAC. Jitter is dus niet aan de orde. De 8400 loopt nog op een (ruiserige) 33 MHz clock op het loopwerk
waar ook het S/PDIF signaal uit komt. Nu zit er wel een 0,5 s buffer in de S/PDIF ingang van de 640DAC, dus zou dat niets uit mogen maken (Guido en Gertjan zijn het hier niet met elkaar eens), maar ik
denk dat ik het loopwerk toch eerst maar eens op een TentLabs XO op 33 MHz laat lopen. ‘Ge wit mar
nooit’.

Ad 2: Interface
Zelfs voor de eerstvolgende stap is er al een FPGA-board nodig dus moeten we een ‘nieuwe’ interface
vaststellen tussen loopwerk en DAC-board (FPGA, PCM1792 en I2VC). Gertjan heeft hier al een voorstel
gedaan in zijn laatste mails. In principe komt die interface op de plaats van JF02 op de hoofdprint te liggen direct achter JF02 om te veel gepriegel te voorkomen. De lange sporen van JF02 naar de huidige
DAC geven alle gelegenheid.
Beroerd is dat de nummering van de pluggen aan het flat cable-tje op het loopwerk net andersom
lopen als die op de hoofdprint!!!

Een interface moet zo klein mogelijk zijn anders is de module-indeling niet juist gekozen. Toch zijn het
64Fs-signaal (DACL: ~2822 kHz) en MODE1 (voor detectie van PCM [=0] naar DSD [=1]) meegenomen
omdat die de programmering van de FPGA vereenvoudigen.
Ad 3: rutgerS’Clock
Aanvankelijk had ik het idee om de 33 MHz clock op het loopwerk te laten zitten maar uit aanvankelijke
luisterproeven kreeg ik toch het indruk dat een TentLabs-clockje op 33 MHz betere resultaten gaf.
De DAC wordt met 11 MHz gestuurd. De 33 MHz-clock wordt op de FPGA afgeleid van de 11 MHz
rutgerS’Clock dus lopen de data signalen synchroon met de rutgerS’Clock.
Ad 4: Board met DAC + I2VC
Hiervoor heb ik 0,1” raster experimenteerboard met aardvlak nodig. Daar is niet meer aan te komen,
alhoewel: https://nl.farnell.com/roth-elektronik/re334-lf/pcb-eurocard-hf-fr4-pth/dp/1172159
Ik heb nog een kaart van 10 x 20 cm. Daar wordt 10 x 12 cm van gebruikt. Die wordt in het verlengde van
het FPGA-board met pin headers verbonden op een blanco printplaat gemonteerd, die aan de zijwand
boven het ‘oude’ LF-gedeelte geschroefd wordt.
De interface ‘plug’ naar het loopwerk (JF02 en JF01) komt door een gat in die blanco printplaat.

Eerste Conclusies
Eerste evaluatie
De speler is beluisterd zoals hij na de eerder beschreven reparatie is. Dat wil zeggen dat de clock
(MCLK) bij CD op 192Fs loopt, zoals bedoeld maar niet omschakelt naar 384Fs bij SACD. We kunnen
kijken of er verschil is tussen CD en SACD, maar dat is minder zinvol. Zinvoller is om de stand CD te
vergelijken met de Philips CD624 met digifilter op FPGA (van Gertjan), mijn I2VC en de rutgerS’Clock.
++
Deze CD624 heeft ook nog een externe S/PDIF ingang! Nog fraaier is wellicht om daar de S/PDIF
uitgang van de Marantz SA8400 op aan te sluiten…. Het is dan zeer eenvoudig om de loopwerken te
++
vergelijken als we een CD afspelen in de CD624 of in de SA8400 (beiden afgeluisterd op de analoge
++
uitgang van de CD624 ).
De CD’s waarmee geluisterd is zijn:
1. Diana Krall: The girl in the other room (track 4: Almost Blue)
2. Lenvai string trio: Beethoven complete trios, string trio in E, op.3. - STONE records
3. DEUX, Barók Poulenc Ravel, Poulenc violin sonata, EP119. - ALPHA-classics.
4. Berlage Saxophone Quartet: In Search of Freedom, (track 1: Canon Song van Kurt Weill) - MDG
A-B-vergelijkingen zijn in de regel niet zo vruchtbaar. Je moet daar toch de tijd voor nemen. Na anderhalf
uur werd het steeds duidelijker dat de SA8400-as-is (afgeluisterd op zijn eigen uitgang dus) achter bleef
++
bij de CD624 .
Bij Krall viel op dat de klank verschillend is.
Bij Lendvai vond ik aanvankelijk het stereobeeld met de SA8400 duidelijker dan met de CD624. De klank
was wel anders maar dat went snel totdat ik merkte dat ‘er geen leven in zat’, anders kan ik het niet
uitdrukken: er was geen enkele noodzaak om er naar te blijven luisteren.
Bij Poulenc was de viool op de piano geplakt (geen diepte) en was meestal niet duidelijk waar de instru++
menten in het klankbeeld zouden moeten staan. Met de CD624 is dit een feestelijke opname met diepte
en staat de piano ‘in de ruimte’ en beweegt de violiste vóór de piano al maskeert de viool de piano soms.
De violiste staat duidelijk niet stil!
Het Berlage Saxophone Quartet klinkt breder op de SA8400. Gek genoeg komt de klank in de stand
++
SACD meer overeen met die van de CD624 dan in de CD mode.
++

Met de S/PDIF-uitgang van de SA8400 aan de S/PDIF-ingang van de CD624 mag er geen verschil zijn
anders zijn de loopwerken niet transparant. Dat is niet het geval! (zie eerder). Dit is reden genoeg om
de 33 MHz clock op het loopwerk te vervangen door een TentLabs clock! En dat hielp: De weinige
galm die er in de Lenvai- en Poulenc-opname zit (want daar zit het h’m in volgens mij: daardoor komt de
zaak ‘los’ te staan) is nu beter, maar nog steeds niet helemaal hetzelfde. Het S/PDIF-signaal uit de
SA8400 moet toch ‘ge-reclocked’ worden. Het S/PDIF-signaal komt uit een IC ‘met vijfhonderd pootjes’
en ‘een vracht aan electronica’ waardoor er zeker jitter wordt geïnjecteerd.
Na het vervangen van de 33 MHz clock, wordt de SA8400 een mooie speler wanneer er op de eigen
analoge uitgang geluisterd wordt! Ik kan niet anders zeggen. Zelfs in SACD-mode (met de te lage clock!)
klinken Doris en Frans beter dan in CD-mode!
Het loopwerk in SACD-mode
De Sony XD940 speelt in het Berlage Saxophone Quartet SACD-mode niet vlekkeloos af en hapert na
een minuut. Soms herkent hij de SACD niet eens! (No Disk). Het loopwerk van de SA8400 doet het beter
al hapert dat ook! Het zit niet in het CDtje, want het haperen gebeurt op een heel andere plaats.
Het loopwerk is van het type CDM10 of later. Niet meer met de swingarm dus. Hierdoor is van de servostromen op de voeding niet veel meer terug te vinden wat zeer gunstig is.

Realisatie
FPGA board
In de documentatie is nergens een afbeelding met maten te
vinden. Die hebben we dan zelf maar opgenomen.
Als het display rechtop staat, is de diepte van het board 126 mm
en de breedte 135 mm. De steek van de vier gaten is 115 mm.
De in- en uitgangen zitten voor ons bovenaan. Als we de FPGA
en de DAC + I2VC in elkaars verlengde leggen, wordt de diepte
van het geheel zo’n 25 cm. Dat kan ruim in de kast. De display
van de FPGA komt dan rechts onder waarvoor een gat met een
venstertje in de deksel gezaagd kan worden.
Het aardige daarvan is dat de pin headers van de DAC etc dan
rechtstreeks in die van de FPGA gestoken kunnen worden. De
interface connector naar het loopwerk komt dan aan de onderkant, door de blanco printplaat waar het
geheel op komt.
De realisatie wordt een ‘early prototype’, zodat het veel weg heeft van een ‘detailed design’. De tekst zal
hier veel weg hebben van waarnemingsboekaantekeningen.

DAC en I2VC
Voor de DAC en de I2VC zijn de op amps en zilver mica condensatoren besteld (12-4’19). Vooral de
mica’s zijn peperduur geworden.
Voor het schema grijpen we terug op de schakeling in de CD624. Aan de ingang van de DAC wordt het
een beetje anders ivm de CD èn SACD mode.
De opbouw van de schakeling is te vinden in ‘The balanced I/V-converter for PCM1792/5’ op deze site.
Interface JF02 - FPGA - DAC
De DAC + I2VC komt op een 0,1” gaatjesboard van 100 x 135 mm. De pinheaders daarvan passen
precies in die van de FPGA, zodat ze in elkaars verlengde komen te liggen op een blanco PCB basis van
135 x 261 mm die in de kast wordt vastgeschroefd. De pinheader voor de interface naar JF02 komt aan
de onderkant door een gat in die basis (=blanco printplaat).

De CD624 houd ik als referentie. Ik haal het FPGA board (met Gertjan-digifi) uit de ‘digitale recorder’. Het
board is zo belachelijk duur geworden dat er niets anders op zit.
De DAC in de recorder wordt weer speelbaar gemaakt door de bedrading zó aan te passen dat het
interne filter van de PCM1792 DAC in werking treedt.

Aansluitingen op hoofdboard
Oude DAC stroomloos zetten
QD01 (+3,3V) vervangen door TentLabs stabilisator.
Verbinding naar oude DAC verbreken door jumper
U89 te verwijderen en een Roze draadje er aan
voor +3,3V naar de PCM1792.
Q803 (+5V) vervangen door TentLabs stabilisator.
Een spoor achter C809 doorkrassen. U91 lichten,
Wit draadje aan U91 voor +5V naar de PCM1792.
Grijs is GRND.
D809 kortsluiten!
VREF stroomloos: spoortje achter C809 doorgekrast.
Hetzelfde geldt voor LMU etc. door de dioden
DN01, DN02, DN11 en DN12 verwijderen.
DAC signalen lostkoppelen en aansluiten op
interfaceplug.
Bij JF02 pootjes 4(MODE1), 5(MUT1), 6 (DAPC), 7(DARD), 9(SYCL), 11(DACL), 14(M41), 18(M3),
19(M2), 20(¬RST) en 23(DALR) doorkrassen om te voorkomen dat het loopwerk wordt belast met een
stroomloze DAC.
Bij JF01 pootje 6(DOGO).
Aardstripje aanbrengen voor afscherming van coaxjes en op JF02: 4(MODE1), 5(MUT1) van snoer
voorzien en 6(DAPC), 7(DARD)en 11(DACL) van COAX. Op JF01: 6(DIGO) zit coax.
LF-trein stroomloos zetten
Sporen achter C857 (+12V) en C858 (-12V)
doorkrassen en aansluitingen maken naar I2VC.
Vergeet de aarde niet!!
Er zit al een gaatje in de print.
Rood = +
Geel = -Zwart = GRND.
Trouwens, de hele LF-trein is inmiddels van de
hoofdprint afgezaagd!

Voeding nieuwe DAC + I2VC
Op de interface plug (vanaf JF02) zitten geen voedingsverbindingen. De voeding laten we verlopen via een pinheader aan de
rand van het I2VC-board. Daaraan komen de bovenverworven
spanningen (+12, -12, +3, +5 en aarde!)
Trouwens de ‘LF-aarde’ wordt op de hoofdprint doorverbonden
met de GRND aan de bovenkant.
Voeding FPGA en rutgerS’Oscillator
Voor de FPGA (+7V, serieweerstand verwijderd) en de oscillator (+15V) worden aparte voedingen met
trafo ingebouwd.
In verband met de extra trafo’s, kan het hoofdboard niet zonder meer met alle negen (zes, sinds de LFtrein er is afgezaagd) schroeven worden vastgezet op de bodem van de speler. Door de betreffende twee
in de bodem geklonken messing afstandsbussen te verwijderen en te vervangen door bussen die aan
beide kanten geschroefd kunnen worden, is dit probleem opgelost. In de extra zware bodemplaat zitten
reeds gaten die de schroeven toegankelijk maken.
Koptelefoonaansluiting
Hier veranderen we (voorlopig) niets aan, behalve dat alle kill/mute transistoren Q909, Q910, Q907 en
Q908 worden verwijderd. Misschien moet de op amp NJM2114D vervangen worden door een OPA2134
en de eindtrapjes er achter door een BUF634T of zo… Ook de koppelcondensatoren C905, C906, C901
en C902 moeten er uit.

