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Vinyylilevyä soitettaessa tarvitaan levysoittimen ja stereovahvistimen väliin RIAA-korjain. 

Kun musiikkisignaali kaiverretaan vinyylilevylle, sille tehdään taajuusmuokkaus, jotta le-

vylle mahtuisi enemmän musiikkia ja jotta levyssä syntyvät häiriöäänet saadaan minimoitua. 

Toistaessa RIAA-korjain suorittaa kaiverrukselle päinvastaisen taajuusmuokkauksen. 

 

RIAA-korjain voidaan toteuttaa aktiivisena, jolloin korjaus toteutetaan vahvistinkomponen-

tin takaisinkytkennässä. Passiivisessa korjaimessa haluttu taajuusvaste saadaan vastuksista 

ja kondensaattoreista muodostetuilla suodattimilla.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää eri topologioiden vaikutukset signaali-kohi-

nasuhteeseen, harmoniseen säröön, TIM-säröön sekä korjaimen taajuusvasteen tarkkuuteen. 

Tutkittavat topologiat ovat yksiasteinen passiivinen korjaus, kaksiasteinen passiivinen kor-

jaus, invertoiva aktiivinen korjaus sekä ei-invertoiva aktiivinen korjaus. Tutkimus suorite-

taan kirjallisuustutkimuksena, sekä yhden esitellyn korjaimen kokeellisena toteutuksena. 

 

Tuloksina havaittiin, että säröä ja kohinaa syntyy vahvistinasteissa, joita aktiivitoteutuksessa 

tarvitaan 1, kun taas passiivitoteutus vaatii useamman. TIM-särön ei todettu aiheuttavan hait-

taa kummallakaan topologialla. Lisäksi aktiivisen, ei-invertoivan toteutuksen havaittiin ko-

keellisesti tuottavan halutun taajuusvasteen. Johtopäätöksenä todettiin aktiivisen, ei-inver-

toivan toteutuksen olevan lupaavin, joskin tilaa kokeelliselle jatkotutkimukselle jäi.  
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When playing vinyl record, RIAA-equalizer is needed between the record player and the 

stereo amplifier. When music signal is carved on a vinyl disc, it has been equalized to get 

more music on a record and to reduce surface noise on a disc. When played back, opposite 

equalization should be made. 

 

RIAA-equalization can be active, where correction is made in a feedback loop of an ampli-

fier, or passive, where the wanted frequency response is created by passive filters made of 

resistors and capacitors. 

 

Purpose of this study, is to find out how the different topologies affect to noise, harmonic 

distortion, TIM-distortion and the accuracy of the frequency response. Studied topologies 

are 1-stage passive equalization, 2-stage passive equalization, invertive active equalization 

and non-invertive active equalization This study was carried out as a literature study, in ad-

dition with one realized RIAA-equalizer in practice.  

 

It was found out that noise and harmonic distortion are created in amplifying states. Active 

topologies can be implemented with one amplifying stage, whereas passive topologies need 

several. TIM-distortion was found not to be a problem with either active or passive method. 

Frequency response of the built active, non-inverting RIAA-equalizer was measured to be 

accurate enough. As a result, it was concluded that active, non-inverting RIAA-equalizer is 

the most promising topology even though there were room left for more practical study of 

different methods. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 
MC  Moving Coil 

MM  Moving Magnet 

RIAA  Record Industry Association of America 

RMS  Root Mean Square 

SR  Slew Rate 

SS  Signal Slope 

SNR  Signal-to-noise ratio 

THD  Total harmonic distortion 

TIM  Transient Intermodulation distortion 

  

τ  aikavakio 

f  taajuus 

L  induktanssi 

U  jännite 

R  resistanssi 

s  Laplace-tason muuttuja, 𝑠 = 𝑗𝜔 = 𝑗2𝜋𝑓 

Z  impedanssi 

 

  



 

1. JOHDANTO 

 

Kun musiikkisignaali kaiverretaan vinyylilevylle, sen matalia taajuuksia vaimennetaan ja 

korkeita korostetaan. Jos kaikki taajuudet kaiverrettaisiin samalla voimakkuudella, tulisi 

bassotaajuuksia sisältävästä urasta todella leveä. Tämä vähentäisi levylle mahtuvan musiikin 

määrää sekä olisi levysoittimen äänirasialle vaikea seurattava.  

 

Ennen 50-luvun puoliväliä, jokaisen levyvalmistaja käytti kaiverrukseen omaa taajuuskor-

jausta. Tämä tarkoitti sitä, että toistettaessa levyjä, vahvistimissa piti olla säädettävissä kul-

loinkin käytettävä taajuusmuokkaus. (Hoglund, 2016) Vuonna 1955 Record Industry Asso-

ciation of America, RIAA, loi standardin, jossa 20 Hz:n taajuutta on vaimennettu 20 dB ja 

20 kHz:n taajuutta on vahvistettu 20 dB. Ainoastaan 1 kHz taajuutta ei muokata. Toistaessa 

tämä muokkaus pitää tehdä toisinpäin, eli tarvitaan ns. RIAA-korjain (Hull, 2014). Tällöin 

myös esimerkiksi pölyn ja levyn käyryyden aiheuttamat häiriöäänet vaimenevat lähes kuu-

lumattomiin. Huonona puolena korjauksella on, että levysoittimen moottorin aiheuttama ma-

talataajuinen jyrinä voimistuu toistossa. 

 

RIAA-korjaus voidaan toteuttaa aktiivisesti, passiivisesti tai näiden yhdistelmällä. Aktiivi-

sessa toteutuksessa korjaus tapahtuu passiivisilla komponenteilla vahvistimen takaisinkyt-

kennässä. Tällöin eri taajuuksia vahvistetaan eri verran, jolloin saadaan haluttu taajuusvaste. 

Passiivisessa toteutuksessa ei ole takaisinkytkentää, vaan signaalia suodatetaan yleensä vas-

tuksilla ja kondensaattoreilla. Korkeita taajuuksia vaimennetaan enemmän kuin matalia, 

jotta saavutetaan oikea taajuusvaste. Suodatuksen lisäksi passiivisessa toteutuksessa käyte-

tään vahvistusta, mutta kaikkia taajuuksia vahvistetaan yhtä paljon, jotta saadaan heikko sig-

naali halutulle tasolle. 

1.1 Tavoite ja tutkimuskysymykset 

Ideaalinen RIAA-korjain palauttaisi musiikkisignaalin juuri sellaiseksi kuin se oli ennen kai-

verrusta. Tällaista täydellistä RIAA-korjainta ei kuitenkaan ole, vaan eri topologiat tuovat 

omat kompromissinsa musiikkisignaaliin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko 

joku topologia perustellusti parempi kuin muut. Tutkimuskysymyksinä ovat: 

 

• Miten eri topologiat vaikuttavat signaali-kohinasuhteeseen, ja paljonko sen tulisi vä-

hintään olla? 

• Miten eri topologiat vaikuttavat harmoniseen säröön? 

• Miten eri topologiat vaikuttavat TIM-säröön? 

• Miten eri topologiat vaikuttavat taajuusvasteen tarkkuuteen? 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus suoritetaan kahdessa osassa. Ensin topologioiden ominaisuuksia tarkastellaan kir-

jallisuuden avulla, sillä äänentoistolaitteiden suunnittelusta on olemassa paljon tutkimusta. 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella valitaan yksi topologia, jonka mukaan suunnitellaan ja 

valmistetaan yksi RIAA-korjain, jonka mittaustuloksia hyödynnetään kirjallisuustutkimuk-

sen tukena.  



 

2. TOISTOKETJUSTA 

Toistettava musiikkisignaali syntyy levysoittimen äänirasiassa, jossa levyn uraa seuraavan 

neulan värähtely muutetaan sähköiseksi signaaliksi. Syntynyt signaali kulkee seuraavaksi 

RIAA-korjaimen läpi, jossa suoritetaan yllä mainittu taajuuskorjaus. RIAA-korjaimelta sig-

naali syötetään linjatasoisena stereovahvistimelle, josta löytyvät äänenvoimakkuuden säätö 

sekä yleensä säätimet kanavabalanssille ja äänenvärille. Lopulta signaali viedään kaiutti-

mille, joissa se muutetaan korvin kuultaviksi ääniaalloiksi.   

 

Toistoketjun eri komponentit eivät vaikuta RIAA-korjaimen aktiivisuuden tai passivisuuden 

valintaan, mutta jotka on otettava huomioon korjainta valitessa ja suunniteltaessa. 

2.1 Äänirasia 

Äänirasiat jaetaan MM- ja MC-rasioihin. MM-rasioissa (Moving Magnet) neulavarren 

päässä, äänirasian sisällä, on magneetti, joka neulan värähdellessä indusoi äänirasian sisällä 

oleviin keloihin uraa vastaavan sähköisen signaalin. MC-rasioissa (Moving Coil) rakenne 

on toisinpäin, eli neula liikuttaa keloja paikallaan olevassa magneettikentässä. RIAA-korjai-

men kannalta oleellista on, että MM ja MC rasioiden lähtöjännitteet sekä suositetut kuor-

maimpedanssit ovat erilaiset. Äänirasian oma impedanssi voidaan laskea yhtälöllä 

 

𝑍 = √𝑅2 + (2𝜋𝑓𝐿)2 (2.1) 

 

missä R on johtimien resistanssi, f signaalin taajuus ja L kelojen induktanssi (Pöyhönen et 

al., 1978). 

 

Esimerkkinä MM-rasiasta voidaan käyttää suosittua Audio-Technica AT95e -rasiaa, joka 

datalehden mukaan tuottaa 1 kHz:n signaalista 3.5 mVRMS:n jännitteen, kun levyn nopeus 

on 5 cm/s (levyn ulkokehällä, levyn nopeus laskee siirryttäessä lähemmäs keskiötä). 20 

kHz:n signaali tuottaisi 35 mVRMS:n signaalin. Datalehden suositus rasian kuormaimpedans-

sille on 47 kΩ. Äänirasian resistanssi on 410 Ω ja induktanssi 400 mH. (Audio Technica 

At95e, 2018) 

 

Vertailtavana MC-rasiana voidaan käyttää saman valmistajan ART2000-rasiaa, jonka tuot-

tama jännite 1 kHz:n signaalista on 0.4 mVRMS (4 mVRMS 20 kHz:stä) ja kuormaimpedanssi 

on noin 20 Ω. Äänirasian resistanssi on 12 Ω ja induktanssi 50 µH. (Audio Technica 

ART2000, 2018) 

 

Arvot tietysti vaihtelevat rasiakohtaisesti, mutta kun tarkastellaan yleisesti internetin tieto-

kannoista löytyviä arvoja MM- ja MC-rasioille, voidaan todeta, että MM-rasioiden tuottama 

jännite on noin kymmenkertainen MC-rasioihin nähden, ja niiden vaatima kuormaimpe-

danssi taas 1000-2000 kertaa pienempi kuin MC-rasioiden (Vinyl Engine, 2016). Näin ollen, 

toiselle äänirasiatyypille optimoitu RIAA-korjain ei toimi toisenlaisen äänirasian kanssa. 

Tässä työssä käytetään esimerkkeinä MM-rasioille tarkoitettuja RIAA-korjaimia. 

 

Linjataso on määritelmän mukaan 316 mVRMS (Self, 2010). RIAA-korjaimen on siis vahvis-

tettava MM-rasian signaalia 1 kHz:n taajuudella noin 40 dB, eli satakertaiseksi. MC-rasian 

signaalia 1 kHz:n taajuudella n. 60 dB, eli tuhatkertaiseksi.   



 

2.2 Putki vai puolijohde? 

RIAA-korjaimen vahvistus voidaan toteuttaa tyhjiöputkilla tai puolijohteilla (transistorit ja 

operaatiovahvistimet). Tässä tutkimuksessa ei oteta kantaa siihen kumpi on parempi rat-

kaisu, ja kysymys onkin hyvin tunteita herättävä hifiharrastajien parissa.  

 

Eric Barbour kertoo artikkelissaan (Barbour, 1998) hifistien suosivan putkivahvistimia nii-

den pehmeän, puhtaan äänensä vuoksi. Samassa artikkelissa kuitenkin Bruce Rozenblit, put-

kivahvistimia suunnitteleva audioinsinööri, kertoo putkivahvistimien värittävän musiikki-

signaalia, ja niiden lämpimän sävyn johtuvan harmonisesta säröstä jota putket lisäävät. 

3. TEORIA 

RIAA on määritellyt taajuusmuokkaukselle seuraavat kolme aikavakiota: 

𝜏1 = 3180 μs, 𝜏2 = 75 μs ja 𝜏3 = 318 μs, mitkä luovat seuraavat suodattimet: 

 

𝑅1(𝑓) =
1

√1 + (2𝜋𝜏1)2
(3.1) 

 

𝑅2(𝑓) =
1

√1 + (2𝜋𝜏2)2
(3.2) 

 

𝑅3(𝑓) = √1 + (2𝜋𝜏3)2 (3.3) 

 

Yhdessä nämä muodostavat RIAA-korjauksen siirtofunktion 

 

𝑅𝐼𝐴𝐴(𝑓) =  𝑅1(𝑓)𝑅2(𝑓)𝑅3(𝑓) =
√1 + (2𝜋𝑓𝜏3)2

√1 + (2𝜋𝑓𝜏1)2√1 + (2𝜋𝑓𝜏2)2
(3.4) 

 

Mikä voidaan esittää s-tasossa 

 

𝑅𝐼𝐴𝐴(𝑠) =
(1 + 𝑠𝜏3)

(1 + 𝑠𝜏1)(1 + 𝑠𝜏2)
(3.5) 

 

Tämä yleensä skaalaataan niin, että 1 kHz:in vahvistus on 0 desibeliä. (Vogel, 2008) 

Tällöin korjaimen taajuusvaste näyttää kuvan 3.1 kaltaiselta.  

 

 

 



 

 

Kuva 3.1: RIAA-korjaimen taajuusvaste 

 

3.1 Signaali-kohinasuhde 

Signaali-kohinasuhde kertoo desibeleissä, kuinka paljon voimakkaampi musiikkisignaali on 

kohinaan nähden. Toisin sanoen, mitä suurempi signaali-kohinasuhde, sitä heikompi on lait-

teessa syntyvä häiriöääni. (Altunian, 2016)  

 

Jos esimerkiksi vinyylilevylle kaiverrettu signaali on hyvin heikko, joudutaan kuunnellessa 

lisäämään äänenvoimakkuutta. Tällöin signaalin lisäksi voimistuu myös laitteen kohina, ja 

on vaarana, että se muuttuu kuuluvaksi esimerkiksi kappaleiden välissä.  Vinyylilevyjen 

kohdalla tosin itse media aiheuttaa kohinaa verrattuna digitaalisiin tallennusmuotoihin. Vi-

nyylilevyn SNR on teoriassa noin 70 dB (Vogel, 2008), kun taas CD-levyn resoluutio tarjoaa 

96 dB:n signaali-kohinasuhteen (Rockwell, 2012). Vinyylin SNR tosin heikkenee, jos se on 

likainen tai kulunut. Audiolaitteessa kohinaa syntyy kaikissa resistiivisissä komponenteissa 

(Bryant, 2007). Vahvistinkomponentissa syntyvää kohinaa voidaan vähentää negatiivisella 

takaisinkytkennällä (Sedra/Smith, 2004).  

 

Kaupallisista RIAA-korjaimista voidaan tarkastella skotlantilaisen high-end valmistaja Lin-

nin Euphorik -korjainta, jonka SNR on jopa 105 dB (Audio affair, 2017). Edullisempia au-

diolaitteita valmistavan Pro-Jectin Phono Boxin SNR MM-rasioilla 86 dB (Pro-Ject-Audio, 

2017). 

3.2 Harmoninen särö 

Harmoninen särö tarkoittaa signaalissa esiintyvän taajuuden harmonisia kerrannaisia jotka 

syntyvät laitteessa, eivätkä ole kuuluneet alkuperäiseen signaaliin. THD voidaan ilmoittaa 

joko yksittäisten kerrannaisten erona päätaajuuteen desibeleinä, kaikkien kerrannaisten sum-

man erona päätaajuuteen desibeleinä tai kerrannaisten prosentuaalisena erona päätaajuuteen. 

Näin ollen mitä pienempi THD, sitä tarkemmin laitteen lähtösignaali vastaa taajuussisällöl-

tään laitteeseen syötettyä signaalia. On tosin huomioitava, että eri taajuudet tuottavat eri 



 

määrät harmonista säröä. THD ilmoitetaan yleensä jollain tietyllä taajuudella mitattuna. Täl-

löin emme voi tietää miten muut taajuudet käyttäytyvät. Särön sijainnilla on nimittäin mer-

kitystä, sillä ihminen havaitsee parittomat kerrannaistaajuudet selvemmin kuin parittomat 

sekä korkeammat selvemmin kuin matalat. (Marius, 2016) 

 

 Harmonista säröä syntyy laitteen vahvistavissa asteissa. Negatiivisella takaisinkytkennällä 

voidaan vähentää kokonaissärön määrää, vaarana tosin on, että särö leviää useammalle ker-

rannaiselle. (Pass, 2008)  

 

Pelkän THD:n tilalle laitteesta voidaan ilmoittaa THD+N arvo, jossa on mukana myös lait-

teessa syntyvä kohina (Audio precision, 2013).  Harmonista säröä edellä mainitussa Linnin 

korjaimessa on alle 0.015% (THD+N arvo) (Audio Affair, 2017). Pro-Ject ilmoittaa Phono-

Boxinsa THD:ksi MM-rasioille 0.01% ja MC-rasioille 0.05% (Pro-Ject-Audio, 2017). 

3.3 TIM-särö 

70-luvulla Matti Otala toi hifin keskuuteen käsityksen, jonka mukaan voimakkaasti takai-

sinkytketyt vahvistimet ovat alttiita transienttisärölle (Otala ja Leinonen, 1977). Negatiivi-

nen takaisinkytkentä pienentää vahvistimelle tulevaa signaalia takaisinkytkennän verran 

(Sedra/Smith, 2004). 

 

Jos vahvistimelle syötetty signaali sisältää transientteja, eli hyvin nopeita jännitteen muu-

toksia, on vaarana, että takaisinkytkentä ei ehdi reagoimaan niihin. Tällöin vahvistin ylikuor-

mittuu hetkellisesti ja signaali säröytyy. (Cordell, 1980) 

 

Walter Jung on esittänyt tutkimuksesaan TIM-säröstä (Jung et al., 1979), että TIM:iä esiin-

tyy jos vahvistimen lähdön derivaatta (Signal Slope) ylittää vahvistimen Slew Rate -arvon. 

Signal Slope lasketaan yhtälöllä 

 
𝑆𝑆 = 2𝜋𝑈𝑝𝑓 (3.6) 

 

missä 𝑈𝑝 on signaalin huippuarvo ja 𝑓 taajuus. Internetissä on myös laskureita tarvittavan 

SR:n määrittämiseksi (Radio-electronics, 2017).  

 

RIAA-korjaimen tarkoituksena on nostaa signaali linjatasolle, jotta levysoitin voidaan kyt-

keä tavalliseen stereovahvistimeen. Edellä esitellyn Audio Technica AT95e:n lähtöjännite 

20 kHz:n taajuudella on 35 mVRMS. Vahvistettuna 40 dB:llä on signaalin tehollisarvo 350 

mVRMS. Tehollisarvon ja huippuarvon välillä on yhteys 

 

𝑉𝑝 = 𝑈𝑅𝑀𝑆 ∗ √2 (3.7) 

 

missä Up on jännitteen huippuarvo, ja URMS on jännitteen tehollisarvo (Pöyhönen et al., 

1978). 350 mVRMS vastaa huippujännitettä 495 mVp. 

 

 Laskettaessa 0.495 voltilla ja 20 000 Hz:lla, saadaan yhtälön 3.6 mukaan SS:ksi sekä vah-

vistimelta vaadittavaksi SR:ksi 0.062 V/μs. Esimerkiksi Texas Instrumentsin audio-käyt-

töön suunnitellun OPA1622 SoundPlus -operaatiovahvistimen SR on 10 V/μs (Texas Inst-

ruments, 2016). Sijoitettaessa tämä SR yhtälöön (3.6) saadaan, että suurin 20 000 Hz:n sig-

naali, joka ei säröydy vahvistimessa on 79.58 Vp, eli 56.27 VRMS. Näin suuria signaaleja ei 



 

RIAA-korjaimella esiinny, joten voidaan todeta, että TIM-särö ei ole ongelma RIAA-kor-

jaimissa. 

4. TOPOLOGIAT 

Tässä kappaleessa esitellään passiivisten ja aktiivisten RIAA-korjainten rakenteet, sekä tut-

kitaan miten topologiat vaikuttavat signaali-kohinasuhteeseen, harmoniseen säröön sekä taa-

juusvasteen tarkkuuteen. Lisäksi kappaleessa esitellään itse suunniteltu ja valmistettu RIAA-

korjain. 

4.1 Passiivirakenne 

Passiivisissa korjaimissa taajuuskorjaus tehdään kokonaan ilman vahvistimen takaisinkyt-

kentää. Tyypillisesti RIAA-korjaimen vahvistus 1 kHz:n taajuudella on noin 40 dB (Berke-

ley Hifi School, 2014). Tällöin MM-rasian signaali on vahvistettu linjatasolle. Yksinkertai-

simmillaan RIAA-korjain voitaisiin toteuttaa yhdellä vahvistimella ja sen perässä olevalla 

passiivisella suodatinosalla. Kytkennän suurin vahvistus tapahtuu 20 Hz:n taajuudella ja 1 

kHz:n taajuudella vahvistusta on 20 dB vähemmän, joten jos 1 kHz:n vahvistukseksi halu-

taan edellä mainittu 40 dB, tulee vahvistimen kokonaisvahvistuksen olla 60 dB. Tällöin on 

olemassa riski vahvistimen ylikuormitukselle ja signaalin leikkautumiselle, ja onkin kannat-

tavaa jakaa vahvistus kahdelle vahvistimelle (Self, 2010). 

 

Signaali-kohinasuhteen kannalta mitä enemmän vahvistusta ensimmäisellä vahvistinasteella 

on, sen parempi. Toiselle vahvistinasteelle tultaessa signaalille on tehty RIAA-korjaus ja 20 

kHz:n taajuutta on vaimennettu 40 dB. Riski signaalin leikkautumiselle korkeilla taajuuk-

silla on siis suurempi ensimmäisessä vahvistinasteessa, jolle tuleva signaali on muokkaama-

ton. Ylikuormitusriskin kannalta onkin siis parempi sijoittaa enemmän vahvistusta toiselle 

vahvistinasteelle. (Jung, 1980)  

Lisätty vahvistinaste tuo kytkentään lisää kohinaa ja riskin lisääntyvälle särölle (Self, 2010). 

 

Kuvassa 4.1 on esitetty Burkhard Vogelin esimerkki täysin passiivisesta RIAA-korjaimesta. 

 

 

Kuva 4.1: 1-asteinen, passiivinen RIAA-korjain, muokattu lähteestä (Vogel, 2011)  

 

Korjaus voidaan myös jakaa kahteen osaan kuvan 4.2 mukaisesti.  

 

 



 

 

Kuva 4.2: 2-asteinen, passiivinen RIAA-korjain, muokattu lähteestä (Vogel, 2011)  

 

Kytkennän kokonaisvahvistus toteutetaan kahdessa ensimmäisessä vahvistimessa, kolman-

nen toimiessa puskurina vahvistuksella ≤1. Yhtälön (3.2) osa RIAA-korjauksesta sijoitetaan 

kahden ensimmäisen vahvistimen väliin, Yhtälöiden (3.1) sekä (3.3) kahden viimeisen. R1 

ja C1 muodostavat alipäästösuodattimen joka korjaa äänirasialta tulevat yli 1 kHz:n taajuu-

det. Sijoittamalla se kytkennässä ensimmäiseksi, ei ylikuormituksesta ja signaalin leikkau-

tumisesta näillä taajuuksilla tarvitse huolehtia kuin ensimmäisessä vahvistinasteessa. Voge-

lin mukaan 2-asteisen RIAA-korjaimen etuja 1-asteiseen nähden on, että suurimman kohi-

nan aiheuttava osuus on sijoitettu viimeiseksi ennen puskuria, jolloin sen aiheuttamaa kohi-

naa ei vahvisteta. (Vogel, 2011) 

 

. 

4.2 Aktiivirakenne 

Aktiivirakenteessa RIAA-korjaus toteutetaan kokonaisuudessaan vahvistimen negatiivi-

sessa takaisinkytkennässä. Takaisinkytkentä voi olla invertoiva (shunt) (kuva 4.3) tai ei-in-

vertoiva (series) (kuva 4.4). 

 

 

Kuva 4.3: Invertoiva kytkentä 

 

 



 

 

Kuva 4.4: Ei-invertoiva kytkentä 

 

Stanley P. Lipshitz esittää tutkimuksessaan (Lipshitz, 1979), että muutaman desibelin kym-

menyksen ero ideaaliseen taajuusvasteeseen on kuultavissa. Lipshitz esittelee neljä erilaista 

kytkentätapaa itse RIAA-osalle, joista yksi on esitetty kuvassa 4.5. Tätä kytkentää voidaan 

käyttää niin invertoivalla, kuin ei-invertoivallakin tavalla, ja sillä päästään taajuusvasteen 

osalta haluttuun tarkkuuteen E24 kondensaattorisarjan ja E96 vastussarjan avulla. 

 

 

Kuva 4.5: Lipshitzin suosittelema RIAA-osa, (Lipshitz 1979) 

 

Käytettäessä samaa RIAA-korjauksen osaa, ei-invertoiva kytkentä tarjoaa jopa 13 dB pa-

remman signaali-kohinasuhteen kuin invertoiva (Vogel, 2011). Tämä toteutuu, jos äänira-

sian impedanssi on pienempi kuin RIAA-korjaimen tuloresistanssi (Walker, 1972). Mag-

neettisten äänirasioiden impedanssi on pääosin induktiivisia, joten se riippuu signaalin taa-

juudesta. MM-rasioiden suositeltu kuormaimpedanssi on 47 kΩ. Esimerkiksi edellä maini-

tun Audio Technica AT95 -äänirasian induktanssi on 400 mH ja resistanssi 410 Ω (Audio 

Technica At95e, 2018). Yhtälöstä (2.1) voidaan laskea, että äänirasian impedanssi on 47 kΩ 

kun signaalin taajuus on 18.7 kHz, eli impedanssi on pienempi lähes koko ihmisen kuulo-

alueella. 

 

Kuvassa 3.1 esitetty ideaalinen taajuusvaste jatkaa vaimenemistaan vielä 20 kHz:n jälkeen-

kin. Ei-invertoivan kytkennän vahvistus ei kuitenkaan voi olla alle 1, joten on vaarana, että 

kytkennän taajuusvaste oikenee liian nopeasti aiheuttaen virhettä ihmisen kuuloalueella. 

Tämä ongelma voidaan kuitenkin korjata lisäämällä varsinaisen RIAA-korjaimen perään ali-

päästösuodin, joka jatkaa taajuusvasteen laskemista (Self, 2010).  

 

John Lindsay Hoodin mukaan invertoiva kytkentä kestää ei-invertoivaa paremmin ylikuor-

mittumatta äänirasialta tulevia lyhyitä jännitepiikkejä, jolloin ne eivät kuulu niin voimak-

kaasti (Hood, 1997). Tällaisia napsahduksina kuuluvia jännitepiikkejä aiheuttavat levyn pin-

nassa oleva pöly ja naarmut.  

 

Invertoiva kytkentä voidaan toteuttaa kuvien 5.3 ja 5.5 kytkennöillä ja välttää tarve ylimää-

räiselle suotimelle, jos R4 = 0 Ω. Tällöin C1 = 2.7 nF, C2 = 750 µF, R1 = 1.18 MΩ ja R2 = 



 

100 kΩ. R3 ei vaikuta taajuusvasteeseen, vaan ainoastaan vahvistuksen määrään. (Lipshitz, 

1979) 

4.3 Toteutettu aktiivinen, ei-invertoiva RIAA-korjain 

Tämän kandityön aikana toteutettiin projektikurssilla ei-invertoiva RIAA-korjain (kuva 4.6). 

 

 

Kuva 4.6: Toteutettu RIAA-korjain 

 

Topologiaksi valittiin Douglas Selfin Small Signal Audio Design –kirjassaan esittelemä ei-

invertoiva, aktiivinen RIAA-korjain (Self, 2010). Aikavakiot T1, T2 ja T3 muodostetaan ta-

kaisinkytkentähaarassa. Kuvan 4.6 vastuksilla R8 ja R9, sekä kondensaattorilla C13 luodaan 

ylimääräinen alipäästösuodin, jolla korjataan ei-invertoivalle RIAA-korjaimelle ominainen 

oikeneminen taajuusalueen loppupäässä. Vastus R1 sovittaa MM-äänirasian kuorman 

RIAA-vahvistimelle.  

 

RIAA- korjaimen taajuusvaste mitattiin Rohde & Schwarz UPD -audioanalysaattorilla. Mi-

tattu vaste on esitetty kuvassa 4.7. 

 

Kuva 4.7: RIAA-korjaimen kanavien taajuusvasteet 



 

Kuvassa 4.7 on esitetty RIAA-korjaimen kummankin kanavan mitattu taajuusvaste. Molem-

mat kanavat osuvat silminnähden päällekkäin, ja vastaavat kuvan 3.1 tavoiteltua taajuusvas-

tetta, sillä erolla, että vahvistusta on 50 dB enemmän.  

 

Kuvassa 4.8 on tarkasteltu lähemmin mitattujen taajuusvasteiden eroa tavoiteltuun taajuus-

vasteeseen. 

 

 

Kuva 4.8: Mitattujen taajuusvasteiden ero ideaaliseen vasteeseen 

Kuvasta nähdään, että ihmisen kuuloalueella (20Hz – 20kHz) mitatut vasteet eroavat teo-

reettisesta korkeintaan 0.15 dB (20 Hz). Audioanalysaattorin mittausepävarmuus välillä 20 

Hz – 22 kHz on ±0.03 dB (Rohde & Schwarz, 2017), joten voidaan todeta, että Lipshitzin 

esittämään muutaman desibelin kymmenyksen eroon päästiin. 

 

Kuvassa 4.9 on valmis RIAA-korjain, työnimeltään RIIRAA, kotelossaan.  

 

 

Kuva 4.9: RIAA-korjain kotelossaan 



 

Vahvistimena käytettiin Texas Instrumentsin kaksikanavaista NE5532-operaatiovahvistinta. 

Vahvistin soveltuu hyvin audiokäyttöön mm. korkean Slew Ratensa, 9 V/μs, takia (Texas 

Instruments, 2015.). Operaatiovahvistimelle luotiin kaksipuoleinen käyttöjännite, (-6 – 6) V, 

joka luotiin 12 voltin tasajännitteestä kahden kondensaattorin avulla (kuvassa 4.9, mustat 

kondensaattorit). RIAA-korjaimen täydellinen piirikaavio on esitetty liitteessä 1. 

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vinyylilevyn signaali-kohinasuhde on noin 70 dB, RIAA-korjaimen on siis pystyttävä vä-

hintään samaan. Vahvistinasteet tuovat kytkentään kohinaa, joten SNR:n kannalta on pa-

rempi, mitä vähemmän vahvistinasteita kytkennässä on. Aktiivinen RIAA-korjain voidaan 

toteuttaa käyttäen vain yhtä vahvistinastetta, ja ei-invertoivan kytkennän SNR on noin 13 

dB suurempi kuin invertoivan. Passiivisessa RIAA-korjaimessa tarvitaan useampi vahvisti-

naste. SNR:n kannalta on parempi mitä suurempi osan kokonaisvahvistuksesta ensimmäi-

selle vahvistinasteelle sijoitetaan. Lisäksi kaksiasteisessa toteutuksessa voidaan sijoittaa 

suurikohinaisin kytkennän osa kahden suurimman vahvistinasteen taakse, ennen puskuri-

vahvistinta, jolloin sen kohinaa ei enää vahvisteta. 

 

Harmonista säröä syntyy vahvistinasteissa, joten toteutettaessa RIAA-korjain passiivisena, 

on yksiasteinen RIAA-korjain harmonisen särön kannalta parempi ratkaisu kuin kaksiastei-

nen. Aktiivinen RIAA-korjain voidaan toteuttaa käyttäen vain yhtä vahvistinastetta, lisäksi 

negatiivinen takaisinkytkentä vähentää harmonista säröä. 

 

TIM-säröä syntyy takaisinkytketyissä vahvistimissa, jota passiivisessa toteutuksessa ei käy-

tetä. Audiokäyttöön tarkoitettujen operaatiovahvistimien Slew Rate on tarpeeksi suuri, jotta 

musiikkisignaalissa syntyisi TIM-säröä, joten myöskään aktiiviset RIAA-korjaimet eivät 

kärsi TIM-säröstä. 

 

Ei-invertoivan, aktiivisen RIAA-korjaimen taajuusvaste ei vastaa RIAA-käyrää taajuuskais-

tan yläpäässä, mutta se voidaan korjata ylimääräisellä alipäästösuodattimella. Toteutettu 

korjain osoitti, että siten päästään haluttuun tarkkuuteen. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella itse suosisin aktiivista, ei-invertoivaa kytkentää. Siinä käy-

tetään vain yhtä vahvistinastetta, mikä mahdollistaa suuremman signaali-kohinasuhteen ja 

aiheuttaa vähemmän harmonista säröä kuin passiiviset korjaimet, jotka tarvitsevat useam-

man vahvistinasteen. Mittaukset osoittivat aktiivisen, ei-invertoivan RIAA-korjaimen taa-

juusvasteen olevan määritellyn tarkkuuden mukainen, eikä subjektiivisessa kuunteluko-

keessa ilmennyt mitään häiritseviä seikkoja. Ei-invertoiva kytkentä tuottaa paremman sig-

naali-kohinasuhteen kuin invertoiva.  

 

Jatkotutkimuksena voisi rakentaa voisi rakentaa vastaavilla komponenteilla invertoivan 

RIAA-korjaimen ja kuunnella kuuluuko levyn naarmuista johtuvat risahdukset todella vai-

meampina kuin vastaavalla ei-invertoivalla. Jos huonompi SNR ei osoittautuisi ongelmaksi, 

voisi tämä toteutus olla houkutteleva paljon käytettyjä levyjä kuuntelevalle. 

 

Lisäksi tulisi myös rakentaa jokin passiivisista toteutuksista, ja mitata sen taajuusvaste ja 

verrata sitä mitattuun aktiivitoteutukseen. Olisi myös hyvä mitata tehtyjen laitteiden THD ja 

SNR, jolloin niitä voisi verrata tutkimuksen alussa mainittuihin Pro-Jectin ja Linnin mallei-



 

hin. Tosin on syytä muistaa, että pelkät mittaustulokset eivät vielä kerro aukottomasti lait-

teen paremmuudesta muihin nähden, vaan arviointi kannattaa tehdä kuuntelemalla musiikkia 

sillä. 

  



 

 

 

 

LÄHTEET 

 

Altunian Gary. (2016). “What Is Signal-to-Noise Ratio?”. [verkkodokumentti]. [viitattu 

19.11.2016] Saatavissa https://www.lifewire.com/signal-to-noise-ratio-3134701 

 

Audio Affair. (2017). Linn Uphorik Phono Stage. [viitattu 4.2.2017]. Saatavissa 

http://www.audioaffair.co.uk/linn-uphorik 

 

Audio Technica. (2018). ART2000, datalehti. [viitattu 6.4.2018]. Saatavissa 

https://www.vinylengine.com/library/audio-technica/at-art2000.shtml 

 

Audio Technica. (2018). AT95e, datalehti. [viitattu 6.4.2018]. http://www.produktinfo.con-

rad.com/datenblaetter/325000-349999/341258-an-01-ml-Audio_Tech-

nica_AT_2005_de_en_fr.pdf 

 

Audio Precision. (2013). ”More about THD+N and THD”. [verkkodokumentti]. [viitattu 

4.2.2017] Saatavissa https://www.ap.com/technical-library/more-about-thdn-and-thd/ 

 

Barbour, Eric. (1998). ”The Cool Sound of Tubes”. IEEE Spectrum. Vol 38:8. S. 24-35 ISSN 

0018-9235 

 

Berkeley Hifi School. (2014). ”RIAA Preamps”. [verkkodokumentti]. [viitattu 10.12.2016] 

Saatavissa http://berkeleyhifischool.com/riaa-preamps/ 

 

Bryant, James. (2007). “Resistor Noise Can Be Deafening And Hard To Reduce”. [verkko-

dokumentti]. [viitattu 20.11.2016] Saatavissa http://www.analog.com/en/analog-dialo-

gue/raqs/raq-issue-25.html 

 

Cordell, Robert R. (1980). “Another View of TIM”. Audio. Vol 64:2. S. 38-42. ISSN 0004-

752X 

 

Hoglund Don. (2016). “RIAA equalisation curve for phonograph records” [verkkodoku-

mentti]. [viitattu 6.11.2016] Saatavissa http://www.graniteaudio.com/phono/page5.html 
 
Hood, John Lindsey. (1997). ”Valve & Transistor Audio Amplifiers”, viides painos. Oxford: 
Newnes. 208 s. ISBN 0 7506 3356 5 
 

Hull, Scott. (2014). “What is the RIAA curve?”. [verkkodokumentti]. [viitattu 30.9.2016] 

Saatavissa http://sessionville.com/articles/what-is-the-riaa-curve 

 

Jung, Walter G. (1980). "Topology considerations for RIAA phono preamplifiers." Audio 

Engineering Society Convention 67. New York 31.10-3.11.1980. Audio Engineering Soci-

ety. 

 

Jung, Walter G & Stephens, Mark L & Todd Craig C. (1979). "An Overview of SID and 

TIM." Audio. Vol 63:6. S.59-72. ISSN 004-752X 

 

https://www.lifewire.com/signal-to-noise-ratio-3134701
http://www.audioaffair.co.uk/linn-uphorik
https://www.vinylengine.com/library/audio-technica/at-art2000.shtml
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/325000-349999/341258-an-01-ml-Audio_Technica_AT_2005_de_en_fr.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/325000-349999/341258-an-01-ml-Audio_Technica_AT_2005_de_en_fr.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/325000-349999/341258-an-01-ml-Audio_Technica_AT_2005_de_en_fr.pdf
https://www.ap.com/technical-library/more-about-thdn-and-thd/
http://berkeleyhifischool.com/riaa-preamps/
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/raqs/raq-issue-25.html
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/raqs/raq-issue-25.html
http://www.graniteaudio.com/phono/page5.html
http://sessionville.com/articles/what-is-the-riaa-curve


 

Lipshitz, Stanley P. (1979). "On RIAA equalization networks." Journal of the Audio Engi-

neering Society. Vol 27:6. S.458-481. ISSN 1549-4950 

 

Marius, Tanasescu. (2016). “Total Harmonic Distortion Tutorial (THD)”. [verkkodoku-

mentti]. [viitattu 20.11.2016] Saatavissa http://audiojudgement.com/total-harmonic-distor-

tion-tutorial-thd/ 

 

Nervine Instruments. (2017). ”RIAA Topologies”. [verkkodokumentti] [viitattu 12.2.2017] 

Saatavissa  http://www.nervine-instruments.com/tech-talk 

 

Otala, Matti & Leinonen, Eero. (1977). ”The Theory of Transient Intermodulation Distor-

tion”. IEEE Transactions On Acoustics, Speech And Signal Processing. Vol 25:1. S. 2-8. 

ISSN: 0096-3518 

 

Pass, Nelson. (2008). “Audio Distortion and Feedback”. [verkkodokumentti] [viitattu 

20.11.2016] Saatavissa https://passlabs.com/press/audio-distortion-and-feedback 

 

Pro-Ject. (2017).  Phono-Box, datalehti. [viitattu 4.2.2017] Saatavissa http://www.project-

audio.com/main.php?tech=phonobox&cat=default&lang=en 

 

Pöyhönen, Otso W. et al. (1978). “Sähkötekniikan käsikirja 1”. Viides painos. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 673 s. ISBN 951-30-2488-1  

 

Radio-Electronics. Slew Rate Calculator. (2017). [viitattu 12.2.2017] Saatavissa 

http://www.radio-electronics.com/info/circuits/opamp_basics/operational-amplifier-slew-

rate.php 

 

Rockwell, Ken. (2012). “Why Compact Discs Sound Great”. [verkkodokumentti]. [viitattu 

19.11.2016] Saatavissa http://www.kenrockwell.com/audio/why-cds-sound-great.htm 

 

Rohde & Schwarz. (2017). UPD audioanalysaattori, datalehti, [viitattu 2.12.2017] Saata-

vissa http://www.testequipmenthq.com/datasheets/Rohde-Schwarz-UPD-Datasheet.pdf 

 

Self, Douglas. (2010). “Small signal audio design”. Oxford: Focal Press. 556 s. ISBN 978-

0-240-52177-0 

 

Sedra, A & Smith, K. (2004). “Microelectronic Circuits – International Student Edition”. 

Viides painos, New York: Oxford University Press. 1283 s. ISBN 0-19-514252-7 

 

Texas Instruments. (2016). OPA1622 SoundPlus datalehti 

 

Texas Instruments. (2015). NE5532 Dual Low-Noise Operational Amplifiers datalehti 

 

vinylengine.com, äänirasiatietokanta. (2016). [viitattu 17.11.2016] Saatavissa 

http://www.vinylengine.com/cartridge_database.php  

 

Vogel, Burkhard. (2011). “The Sound of Silence: Lowest-Noise RIAA Phono-Amps: De-

signer's Guide”. Berlin: Springer. 352 s. ISBN 978-3-540-76883-8 

 

http://audiojudgement.com/total-harmonic-distortion-tutorial-thd/
http://audiojudgement.com/total-harmonic-distortion-tutorial-thd/
http://www.nervine-instruments.com/tech-talk
https://passlabs.com/press/audio-distortion-and-feedback
http://www.project-audio.com/main.php?tech=phonobox&cat=default&lang=en
http://www.project-audio.com/main.php?tech=phonobox&cat=default&lang=en
http://www.radio-electronics.com/info/circuits/opamp_basics/operational-amplifier-slew-rate.php
http://www.radio-electronics.com/info/circuits/opamp_basics/operational-amplifier-slew-rate.php
http://www.kenrockwell.com/audio/why-cds-sound-great.htm
http://www.testequipmenthq.com/datasheets/Rohde-Schwarz-UPD-Datasheet.pdf
http://www.vinylengine.com/cartridge_database.php


 

Walker, H.P. (1972). “Low-noise Audio Amplifiers”. Wireless World. 3/1972. S. 233-237. 

ISSN: 1075-4385 



 

Liite 1. RIAA-korjaimen piirikaavio 

 

 


