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PODŁĄCZENIE:
: +5V +15V, pobór prądu ok. 3mA

- punkt wspólny, podłączyć do wejścia filtru SFE. W odbiornikach starszego typu ze
wzmacniaczem częstotliwości różnicowej fonii na obwodach LC we/wy układu łączymy z wejściem I-go obwodu
wydzielającego 5,5MHz w tym wzmacniaczu.
Zapewnić dobre połączenie z masą odbiornika (np. mocować bezpośrednio na obudowie głowicy w.cz. lub
wzmacniacza p.cz.).

 




+U - zasilanie
IN/OUT - wejście / wyjście

FG1 KONWERTER FONII DO ODBIORNIKÓW TV I MAGNETOWIDÓW.

Produkowane przez naszą firmę konwerter fonii telewizyjnej FG1 umożliwia uzyskanie drugiego
standardu fonii w odbiornikach TV, magnetowidach i kartach komputerowych jednostandardowych.
Po zastosowaniu układu uzyskuje się odbiór obu systemów fonii tzn:
-6.5 MHz ( standard D/K ) obowiązujący w Telewizji Polskiej
-5.5 MHz ( standard B/G ) używany w Europie Zachodniej i w niektórych
naszych sieciach kablowych do nadawania programów stereofonicznych.

Ten typ konwertera stosujemy w odbiornikach obu standardów pod warunkiem,
że charakterystyka amplitudowa toru pośredniej częstotliwości (filtru SAW)
na to pozwala. W przeciwnym wypadku, należy zastosować fonię równoległą.
Oferujemy również konwerter do odbiorników standardu angielskiego "I" (6MHz).
W tabeli poniżej podano dane techniczne produkowanych odmian konwertera FG1:

konwerter SIF

FG1 FG1 D/K FG1 "I"

rodzaj
konwerter

Filtr ceramiczny SFE

6.5MHz 5.5MHz 5.5MHz

+5V do+15V

ok.3mA (12V)

5.5MHz 6.5MHz 6.0MHz

mono

B/G D/K "I"

29.5 x 23 x 16mm

Typ

Standard
odbiornika TV

filtr
wejściowy

wejście

wyjście

wymiary

waga 4g

mono/stereo

Dane tech.

Pobór prądu

Napięcie zasilania

Słowniczek:

. Obowiązujący u nas standard nadawania i
odbioru sygnału TV w którym częstotliwość różnicowa fonii
= 6.5MHz, nośna p.cz wizji = 38.0MHz;
nośna p.cz. fonii = 31,5MHz.

. Obowiązujący w Europie Zachodniej standard
nadawania i odbioru sygnału TV w którym różnicowa fonii
= 5.5MHz, nośna p.cz wizji = 38.9MHz;
nośna p.cz. fonii = 33,4MHz.

. Obowiązujący w Anglii standard nadawania i
odbioru sygnału TV w którym częstotliwość różnicowa fonii
= 6.0MHz, nośna p.cz wizji = 39.5MHz,
nośna p.cz. fonii = 33.5MHz

Standard D/K

Standard B/G

Standard "I"

Częstotliwość różnicowa fonii (SIF): Nadawany sygnał telewizyjny składa się w rzeczywistości z dwóch
oddzielnych sygnałów: wizji i fonii. Sygnał fonii jest przesunięty względem sygnału wizji o stałą wartość
zależną od przyjętego standardu. Na przykład dla naszego wynosi ona 6.5MHz jest to właśnie częstotliwość
różnicowa fonii. np: 38.9MHz - 32.4MHz (nośna fonii) = 6.5MHz(nośna wizji) (różnicowa fonii)
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