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Fonia równoleg³a F84, F84/5, F85 ....
Produkowane przez nasz¹ firmê uk³ady fonii umo¿liwiaj¹ uzyskanie
drugiego standardu fonii w odbiornikach TV, magnetowidach i kartach
komputerowych jednostandardowych. Po zastosowaniu uk³adu uzyskuje siê
odbiór obu systemów fonii tz:
-6.5MHz (standard OIRT D/K) obowi¹zuj¹cy w Polskiej Telewizji
-5.5MHz (standard CCIR B/G) u¿ywany w Europie Zachodniej i w
niektórych naszych sieciach kablowych do nadawania programów
stereofonicznych.
Produkujemy równie¿ fonie do standardu angielskiego, na czêstotliwoœæ
ró¿nicow¹ 6.0MHz.
Uk³ady fonii dzielimy na dwie grupy:
1) fonie równoleg³e: posiadaj¹ wzmacniacz p.cz. z demodulatorem
2) konwertery fonii: zamieniaj¹ bezpoœrednio czêstotliwoœæ ró¿nicow¹ (lub poœredni¹) fonii jednego
standardu na drugi.
Fonie równoleg³e zazwyczaj stosujemy w odbiornikach TV lub magnetowidach
gdzie zastosowano jednostandardowy filtr SAW. Dla filtrów wielostandardowych
ekonomiczniej jest zastosowaæ kowerter fonii TV np. FG1.
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Schemat pod³¹czenia fonii równoleg³ej
F84 do odbiornika TV

S³owniczek:
Standard D/K . Obowi¹zuj¹cy u nas standard nadawania i odbioru sygna³u TV w którym
czêstotliwoœæ ró¿nicowa fonii = 6.5MHz, noœna p.cz wizji = 38.0MHz;
noœna p.cz. fonii = 31,5MHz.
Standard B/G . Obowi¹zuj¹cy w Europie Zachodniej standard nadawania i odbioru
sygna³u TV w którym czêstotliwoœæ ró¿nicowa fonii = 5.5MHz, noœna p.cz wizji = 38.9;
noœna p.cz. fonii = 33,4MHz.
Czêstotliwoœæ poœrednia (IF lub p.cz.) : Sygna³y telewizyjne s¹ nadawane w zakresie
od ok.200MHz do ok. 800MHz . G³owica odbiornika zamienia dowoln¹, odbieran¹
czêstotliwoœæ z tego pasma , na sta³¹ czêstotliwoœæ poœredni¹ np. 38.9MHz
dla standardu B/G.
Czêstotliwoœæ ró¿nicowa fonii (SIF): Nadawany sygna³ telewizyjny sk³ada siê
w rzeczywistoœci z dwóch oddzielnych sygna³ów: wizji i fonii. Sygna³ fonii jest przesuniêty
wzglêdem sygna³u wizji o sta³¹ wartoœæ zale¿n¹ od przyjêtego standardu. Na przyk³ad
dla naszego wynosi ona 6.5MHz jest to w³aœnie czêstotliwoœæ ró¿nicowa fonii.
np: 38.9MHz (noœna wizji) - 32.4MHz (noœna fonii) = 6.5MHz (ró¿nicowa fonii)
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