
DAC 8 High End D/A-Converter 

Geçen birkaç yıl içinde, çok özellikli diskler ve çok kaynaklı çalıcıların geliştirilmesi 
aşamasında dijital sinyal işleme ile ilgili bilgi ve deneyimlerimiz ciddi anlamda arttı. 
Sadece çevirici olarak tasarlanmış cihazlarla aynı işlevi gösteren DAC 8, en ileri 
teknolojilerden ve mükemmel tasarımdan ödün vermeyerek ortaya koyduğu muhteşem 
performansıyla bu tip cihazlar arasında ön plana çıkmaktadır. DAC 8’in tasarımı üzerinde 
uzun uzun düşündükten sonra hedefimizin yalnızca bilgisayardan alınan müziği yüksek 
kaliteyle aktarmaya yarayan bir ses kartı üretmek olmadığına karar verdik ve bu 
bağlamda yarattığımız DAC 8 bundan çok daha ötesini başarabilmektedir. Temel olarak 
bakıldığında, DAC 8 herhangi bir dijital kaynağı yüksek standartlarla analog sinyallere 
çevirebilmek için her türlü özelliğe sahiptir. Kasasından ana güç kaynaklarına kadar en 
yüksek kaliteye sahip, baştan sona son teknoloji ürünü bir cihazdır.  
 
Kasası tamamen alüminyumdan yapılmıştır: taban levhası ve üst kapağı 6 mm 
kalınlığında sert alüminyumdan, yan panelleri ise özel ve komleks aletler kullanılarak 
alüminyum profilden üretilmiştir. Ortaya çıkan bu ağır kasa titreşim emici ayaklar üzerine 
oturtulmuştur.             
 
DAC 8’in dünyanın en iyi ve en gelişmiş teknolojisine sahip olduğu yönündeki iddiamızda 
ne kadar ciddi olduğumuz, analog ve dijital bölümler için birbirinden ayrı ve son derece 
sofistike iki adet ana güç kaynağı kullanmamızdan da anlaşılabilir. DAC 8’in sıradışı 
özelliklerinden bir diğeri de cihazda bir adet volüm kontrol mekanizmasının bulunmasıdır. 
Kullanıcıların cihaza aktif hoparlör bağlamak ya da DAC 8’i dış güç amplileriyle birlikte bir 
pre-ampli olarak kullanmak istemeleri durumunda bunun çok akıllıca bir çözüm olduğu da 
görülecektir. Volüm kontrol mekanizması, analog kontrol öğelerini sonuna kadar 
kullanarak düşük seviyeye kadar inebilmekte, ayrıca bunu yaparken düşük volümlü 
dinlemelerde bile dinamiklerden ödün vermemektedir. Volüm kontrolünün devre dışı 
bırakılabilmesi için altın bağlantılı iki adet röle de sunulmuştur; bu tip bir kontrol 
istenmediği takdirde, bu röleler sayesinde mekanizma sinyal yolundan tamamen 
çıkartılabilmektedir.    
 
Arka panelde dizili olan soketler DAC 8’in olağanüstü işlevlerini de en güzel şekilde ortaya 
koymaktadır. Cihaz 1 x simetrik (XLR) ve 1 x asimetrik (RCA) olmak üzere, çıkış direnci 
22 Ohm gibi çok düşük seviyede kalan iki adet yüksek kalite analog çıkış içermektedir. Bu 
da kaliteden hiç ödün vermeksizin, aktif hoparlörleri, profesyonel amaçlarla veya çok 
uzun kablolarla kullanmanın mümkün olduğunu göstermektedir. Volüm kontrolünü 
aktifleştirmek veya kapatmak için sürgülü bir düğme mevcuttur. Ana şebeke soketinin 
altındaki CTRL soketi güncellemeler için ve DAC 8’in harici olarak kontrol edilebilmesi 
amacıyla eklenmiştir. Cihazda sekiz adet dijital giriş mevcuttur: 4 x SP/DIF, 1 x optik 
(TOS-Link), 1 x BNC, 1 x AES/EBU, 1 x USB. Tüm girişler 16 … 24-bit’te (TOS-Link 
96/24) 32 kHz’den 192 kHz’e kadar tüm güç seviyelerini desteklemektedir. USB girişi 
96/24’e kadar USB Audio Class 1’i (USB Full Speed) ve maksimum 192/24’te USB Audio 
Class 2’yi (USB High Speed) desteklemektedir. USB Audio Class 2 için eş zamanlı veya 
eşzamanlı olmayan iletimi tercih etme olanağı bulunmaktadır; bunun için özel bir sürücü 
gerekmektedir.     
 
Dijital kaynakları çevirmekte yaşanan en büyük sorunlardan biri sapmalardır (iletim 
oranında veya “saat” teki dalgalanmalar). Sapma ne kadar yoğunsa ses kalitesi de o 
kadar kötü olur. Bu sebeple T+A olarak bizler, sapmayı tamamen yok etmek adına 
önlemler geliştirmek ve DAC 8’i benzersiz bir anlayışla tasarlamak için daha işin başından 
büyük çabalar sarf ettik. Sapmalar kaynak cihazdan – özellikle de bilgisayarlardan – ve 
kaynakla çevirici arasındaki veri aktarımından kaynaklanır. Üst kalite ses üretimi için, 
DAC dijital verileri analog sinyallere dönüştürmeden önce sapmaların yok edilmesi 
gerekir.  
 



Kaynak noktasının bilgisayar olması durumunda, bu tip cihazların yüksek ses kalitesini 
hedefleyerek tasarlanmamış olmaları dolayısıyla, sapma karşımıza çok büyük bir sorun 
olarak çıkar. Sapmayı aza indirgemek için yüksek kalite DAC’lerde çoğunlukla kullanılan 
“jitterbug”ların (sapma temizleyici cihazlar) tek başlarına bu sorunu çözmede yeterli 
olmadıklarını araştırmalarımız sonucunda saptadık ve saat üretimi için benzersiz ve çok 
daha sofistike bir sistem geliştirdik: ilk aşamada alınan veriler işleniyor ve kodları 
çözülüyor. Bu başlangıç aşamasında alınan veri akışından ham bir saat elde ediliyor ve 
kaynak cihaz ve aktarım yolunda oluşan sapmaların yok edilebilmesi için bir adet PLL 
devresi kullanılıyor. Bu saat DAC 8’in micro-işlemcisi tarafından titizlikle analiz ediliyor: 
bu saat frekans ve sabitlik açısından minimum kıstasları karşılıyorsa, D/A çeviricileri, DAC 
8’in içinde üretilen aşırı derecede hassas ve dip faz gürültüsü çok düşük seviyede olan bir 
ana-saate geçiş yapıyorlar. Bu saat kaynak cihazdan tamamen arındırılmış olduğundan, 
kaynaktan ve aktarım yolundan gelen tüm sapma izlerini yok ediyor. Yerel ana-saat 
üretimi için DAC 8’e birbirlerine titizlikle uyumlandırılmış iki adet kuvars osilatör 
eklenmiştir – bir tanesi 44.1 / 88.2 / 176.4 kHz diğer ise 48 / 96 / 192 kHz saat aileleri 
içindir. Bu karmaşık tasarım 44.1 kHz’den başlamak suretiyle en üst seyiye kadar tüm 
saat frekansları için mükemmel çevirici saatler bulunmasını sağlamaktadır. Eğer giren 
sinyal lokal saat osilatörlerine geçilmesi için gerekli kıstasları sağlamıyorsa, ikinci bir PLL 
katı (ikinci bir jitterbug) kuvars osilatörlerin görevini devralmaktadır. Bu özellik ilk 
jitterbug katının ortaya çok daha iyi bir sonuç çıkartmasını ve ilk aşamadan sonraki 
sapma kırıntılarında bölü dört oranında azalma sağlamaktadır.    
 
DAC 8’in çekirdeği çeviricidir. Üst sınıf çalıcılarımızda olduğu gibi bu cihaz da çift simetrik 
devre içinde Burr-Brown’dan sekiz adet 32-bit çevirici ile kurulmuş üstün dörtlü bir 
sisteme sahiptir. Bu sistem devre doğrusalsızlıklarını mükemmel şekilde telafi ederken, 
arka plan gürültüsünü de – ki cihazda kullandığımız 32-bit çeviriciler sayesinde gürültü 
zaten minimum seviyeye inmektedir -  yaklaşık 6 dB seviyesinde azaltmaktadır. Sonuç, 
daha ileriye taşınması neredeyse imkânsız bir dinamik performans, mükemmel bir “siyah 
düzeyi”, maksimum seviyede doğrusallık ve en kritik pasajlarda ve anlık müzikal 
detaylarda bile tamamen distorsiyondan arındırılmış bir sestir. Yüksek hızda örnekleme işi 
mükemmel zamanlama özelliklerine sahip, son derece modern bir 56-bit sinyal işlemcisi 
tarafından yürütülmektedir; bu işlemci için T+A tarafından cihaza özel algoritmalar 
geliştirilmiştir. Bu algoritmalar Bezier katlıterimlerine dayanmaktadır: Bezier 
interpolasyonu ve Bezier / IIR kombinasyonu. Standart ve kısa boyutta olmak üzere iki 
adet FIR filtresi mevcuttur. Bu seçenekler herhangi bir müzik eserine uygun olacak 
optimum ses kalitesini belirleme imkanı yaratmaktadır. DAC 8 ses sinyalinin mutlak 
evresini dijital seviyedeyken çevirebilmekte böylelikle yanlış mutlak evre ile kaydedilmiş 
malzemeleri de düzeltebilmektedir. Geçen on yıl içinde, üst sınıf çalıcılar ile birlikte 
kullanılacak bu çeviriciyi galvanik olarak anolog kısımdan ayırmanın yolunu bulduk: 
Analog Devices tarafından üretilen manyetik “i-coupler”ler kullanarak dijital kısmın analog 
kısımdan galvanik olarak tamamen yalıtılması mümkün olabilmektedir. Bu şekilde kaynak 
cihazdan gelerek bir şekilde analog kısma karışabilen her türlü paraziti engelleyebiliyoruz. 
Bu tip bir önlem alınmadığında, özellikle bilgisayarlar yüksek seviyede parazit yaratarak 
odyofil çıkış katının üstün ses kalitesini bozabilmektedirler. En son teknoloji ürünü analog 
katlar tamamen ayrık ve simetrik bir yapıya sahiptirler ve bunlarda OP-AMP kullanılmaz. 
Onların doğrusallığı, OP-AMP’larda tipik olarak görüldüğü şekilde, “sert” olumsuz geri 
bildirimin değil, çok hassas tolerans değerleriyle seçilmiş ve buna göre uyumlandırılmış 
devre tasarımının ve kullanılan parçaların kalitesinin bir sonucudur. DAC 8’in bir diğer 
eşsiz özelliği de değiştirilebilir analog bant genişliğidir; bu özelliğin üst sınıf çalıcılarda çok 
etkili olduğu çoktan kanıtlanmıştır. DAC 8’in analog yeniden oluşturma filtresinin limit 
frekansı 60 kHz ila 120 kHz’a çevrilebilmektedir; cihazın geniş bant çıkışlı güç amplileriyle 
(doğal olarak T+A kalite seviyesine sahip olanlarla) kullanılması durumunda, bu ultra 
geniş 120 kHz ayarı mükemmel frekans cevabı ve faz özellikleri elde etmek açısından 
önemli bir rol oynamaktadır. Ultra geniş devrenin evre doğrulsallığı ve sinyal duyarlılığı, 
duyum seviyesinde fark edilir bir etki yaratırken, net konumlamaya ve çok canlı 
dinamiklere sahip açık bir ses görüntüsüne de ortam sağlamaktadır.    
 


