tel. (22)-245-09-62
http: // www.jsel.pl
e-mail: jsel@home.pl

Konwerter fonii telewizyjnej FG4 F10
Przeznaczenie: dodanie drugiego standardu fonii w odbiornikach
telewizyjnych standardu B/G (5.5MHz) które fabrycznie nie s¹
przystosowane do odbioru fonii naszego standardu tj. D/K (6.5MHz).
Jest to konwerter uniwersalny, mo¿na nim przestroiæ praktycznie
ka¿dy telewizor. Po zastosowaniu konwertera uzyskujemy odbiór
obu fonii. Je¿eli jest to odbiornik stereofoniczny, wówczas
oryginalny standard bêdzie odbierany równie¿ stereo a
dodany - monofonicznie.
Ten typ konwertera dzia³a w zakresie czêstotliwoœci poœredniej
g³owicy w.cz. tz. zamienia czêstotliwoœæ noœn¹ fonii D/K -32.4MHz
na czêstotliwoœæ 33.4MHz czyli na standard B/G.
Dlatego szczególnie jest polecany do odbiorników które w jednym uk³adzie scalonym maj¹
zintegrowane funkcje wzmacniacza p.cz, detektora i filtrów fonii np. MSP34XX, TDA987X,
STV22XX, TDA884X itp. Na ogó³ w takich odbiornikach nie ma filtrów SFE 5.5MHz i nie mo¿na
wówczas zastosowaæ typowych uk³adów fonii równoleg³ych dzia³aj¹cych w zakresie
czêstotliwoœci ró¿nicowych fonii (5.5MHz i 6.5MHz).

DANE TECHNICZNE:
Zasilanie:

+5V lub +12V (oddzielne punkty pod³¹czenia)

Pobór pr¹du:

ok.13mA prze zasilaniu 12V

Sygna³ wejœciowy:

noœna fonii 32.4MHz

Sygna³ wyjœciowy:

noœna fonii 33.4MHz

Pojemnoœæ wejœcia :

2.2 pF

Pojemnoœæ wyjœcia :

10 pF

Wymiary:

45.5mm x 37.6mm x 16mm (wysokoœæ)

34.47MHz

Widmo sygna³u wizyjnego na wyjœciu IF g³owicy
bez konwertera FG4F10. Widoczne czêstotliwoœci to:
32.4MHz - noœna fonii D/K (6.5MHz)
34.47MHz - noœna koloru PAL (4.43MHZ)
38.9 MHz - noœna wizji

33.4MHz

32.4MHz

32.4MHz

38.9MHz

Widmo sygna³u wizyjnego na wyjœciu IF g³owicy
po pod³¹czeniu konwertera FG4F10.
Widoczne czêstotliwoœci to:
32.4MHz - noœna fonii D/K (6.5MHz)
33.4MHz - noœna fonii B/G (5.5MHz z FG4))
34.47MHz - noœna koloru PAL (4.43MHZ)
38.9 MHz - noœna wizji
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Pod³¹czenie:
GND

masa konwertera : konwerter najlepiej przylutowaæ do obudowy g³owicy lub
wzmacniacza p.cz. W ten sposób zapewniamy po³¹czenie masy dla zasilania
konwertera. Na rogach p³ytki s¹ odpowiednie pola lutownicze.

+12V

zasilanie: nale¿y pod³¹czyæ do napiêcia zasilania od +9 do +15V. Je¿eli dostêpne
jest tylko zasilanie +5V wówczas nale¿y doprowadziæ je do punktu oznaczonego +5V.

IF1

wejœcie sygna³u: Pod³¹czyæ do wyjœcia g³owicy IF1 (1 wyprowadzenie g³owicy),
Przewód powinien byæ mo¿liwie krótki.

OUT

wyjœcie: mo¿liwe s¹ dwa sposoby pod³¹czenia konwertera do odbiornika TV:
A) jedno punktowy
B) dwu punktowy (z rozdzielonym wejœciem i wyjœciem)

.
Ad. A Pod³¹czeni jednopunktowe
Pod³¹czmy tylko jeden przewód sygna³owy do wyjœcia g³owicy IF (+ zasilanie konwertera)
Jest to prosta metoda, skuteczna w wiêkszoœci przypadków zilustrowana na rysunku 1.
Po pod³¹czeniu przewodów nale¿y ustawiæ poziom wyjœciowy sygna³u za pomoc¹
potencjometru PR1, w taki sposób ¿eby uzyskaæ dobry dŸwiêk
na wszystkich stacjach TV ale ¿eby obraz by³ niezak³ócony
(co mo¿e siê zdarzyæ przy zbyt silnym sygnale z konwertera).

+5V
+5V

OUT +12V

GND

J1

Zworka J1 musi byæ za³o¿ona (zwiera wejœcie z wyjœciem)
W przypadku symetrycznego wyjœcia g³owicy, gdy mamy
sygna³y IF1 i IF2 pod³¹czamy konwerter do jednego z wyjœæ,
najczêœciej IF1. Gdyby konwerter nie dzia³a³ poprawnie
nale¿y spróbowaæ pod³¹czyæ do IF2.
SAW
filter

Filter OUT
4

TUNER
(g³owica)

IF1

B/G
5

Rysunek 1: jednopunktowe pod³¹czenie
konwertera FG4F do g³owicy z wyjœciem
niesymetrycznym
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FG4F10
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IF
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Ad. B Pod³¹czeni dwupunktowe (z rozdzielonym wejœcie i wyjœciem)

GND

W niektórych przypadkach (np. przy bardzo niskiej impedancji wyjœciowej g³owicy) sposób
jednopunktowy pod³¹czenia nie daje zadawalaj¹cych efektów. Nale¿y wówczas rozdzieliæ
wejœcie od wyjœcia (przez zdjêcie zworki J1) i pod³¹czyæ konwerter w/g schematu na rysunku 2.
Poniewa¿ impedancja wyjœciowa filtru SAW jest stosunkowo du¿a, wyjœcie konwertera nale¿y
pod³¹czyæ przez dodatkowy rezystor. Rezystor ten, o wartoœci 10k do 100k, nale¿y dobraæ
doœwiadczalnie i przylutowaæ bezpoœredni na koñcówce
wyjœciowej filtru SAW. Koñcówkê rezystora skracamy do
ok. 1cm aby zminimalizowaæ dzia³anie rezystora jako anteny
FG4F10
+5V
zbieraj¹cej zak³ócenia.
+5V
PR1 ustawiamy na maksimum (przekrêciæ w prawo).
OUT +12V
IF1
B/G
Je¿eli w odbiorniku TV zastosowano 2 filtry SAW,
lub jeden podwójny, wyjœcie konwertera nale¿y
pod³¹czyæ do wyjœcia filtru fonii (SOUND IF).

TUNER
(g³owica)

D/K

R*
5

Rysunek 2: dwu punktowe pod³¹czenie
konwertera FG4F do g³owicy z wyjœciem
niesymetrycznym
R* 10k - 100k nale¿y dobraæ doœwiadczalnie
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Mo¿liwe przyczyny zak³óceñ dŸwiêku, po zastosowaniu konwertera FG4F
a)

Je¿eli nie ma dŸwiêku lub jest zniekszta³cony, zak³ócony trzaskami, przy czym s¹
wyraŸne ró¿nice dla poszczególnych stacji TV, przyczyn¹ mo¿e byæ zbyt ma³y
poziom sygna³u wyjœciowego z konwertera FG4F. Nale¿y wówczas dokonaæ regulacji
PR-kiem PR1 znajduj¹cym siê na p³ytce konwertera. Poziom sygna³u nale¿y ustawiæ
w taki sposób ¿eby uzyskaæ czysty dŸwiêk a przy tym niezak³ócony obraz (przy pod³¹czeniu jednopunktowym).

b)
Inn¹ przyczyn¹ z³ego odbioru mo¿e byæ nietypowy filtr SAW . Zdarza siê ¿e w
odbiornikach standardu B/G znajduje siê filtr standardu D/K 38.0MHz.
Zastosowanie wówczas konwertera FG4F dostrojonego do standardu B/G powoduje
niezgodnoœæ czêstotliwoœci o 0.9 MHz. Rozwi¹zaniem problemu jest zamówienie
odpowiedniego konwertera (noœna wizji = 38.0MHz).
c)
Niekiedy przyczyn¹ zak³óceñ s¹ b³êdy zestrojenia toru p.cz odbiornika.
Je¿eli b³êdy te s¹ du¿e, mo¿e to powodowaæ pogorszenie jakoœci dŸwiêku z FG4F.
Nale¿y wówczas lekko dostroiæ cewkê demodulatora pcz. w odbiorniku TV ( znajduje siê
ona zawsze w pobli¿u uk³adu p.cz) tak, ¿eby otrzymaæ czysty dŸwiêk.
Powinien poprawiæ siê równie¿ obraz !. Powodem powstania b³êdów zestrojenia mo¿e
byæ starzenie siê elementów lub niedok³adne zestrojenie fabryczne (ewentualnie w
serwisie RTV). Powy¿sza uwaga nie dotyczy odbiorników z syntez¹ czêstotliwoœci.
J1 - jumper zwieraj¹cy wejœcie (IF1)
z wyjœciem (OUT) konwertera .
Po zdjêciu J1 mamy osobne wejœcie
i wyjœcie wykorzystane do pod³¹czenia
dwupunktowego.

PR1 - rezystor nastawny do regulacji
poziomu sygna³u wyjœciowego.

Tabelka
oznaczenia wersji

Rysunek p³ytki konwertera FG4F10
Konwerter jest dok³adnie zestrojony w procesie produkcji i nie nale¿y regulowaæ
¿adnych elementów z wyj¹tkiem PR1 !
B/G I

OZNACZENIE WERSJI
Konwerter jest produkowany
równie¿ w innych wersjach
np. dla standardu angielskiego.
Obok przedstawiono sposób
oznakowania wersji.
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Standard

Wersja 38.9MHz

Wersja 38.9MHz

Wersja 39.5MHz

(5.5MHz, standard B/G)

(6MHz angielska)

(6MHz angielska)

we = 32.4MHz
wy = 33.4MHz

we = 32.4MHz
wy = 32.9MHz

we = 33MHz
wy = 33.5MHz

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.
Standard "I" . Obowi¹zuj¹cy w Anglii standard sygna³u TV w którym czêstotliwoœæ ró¿nicowa fonii = 6.0MHz,
noœna p.cz wizji = 39.5MHz, noœna p.cz. fonii = 33.5MHz
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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