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WIELOSYSTEMOWY DEKODER
D•WIÊKU STEREOFONICZNEGO
DO ODBIORNIKÓW TV
I MAGNETOWIDÓW

F15D

F15 D
z modulatorem A2
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Dekoder F15D umo¿liwia odbiór wszystkich
standardów TV mono i stereofonicznych jakie s¹ nadawane w Polsce,
miedzy innymi NICAM stereo. Nie pozwala natomiast na odbiór audycji nadawanych jako
“dwa dŸwiêki”. Po zainstalowaniu dekodera w odbiorniku TV przejmuje on wszystkie funkcje
toru fonii, z wyj¹tkiem regulacji g³oœnoœci, barwy i równowagi dŸwiêku.
Dekoder mo¿e wspó³pracowaæ z odbiornikami TV stereofonicznymi, z wykorzystaniem ich
wewnêtrznego wzmacniacza i g³oœników, lub monofonicznymi - wymaga wówczas wspó³pracy
z zewnêtrznym stereofonicznym sprzêtem AUDIO. Dziêki niewielkim rozmiarom szczególnie
dobrze nadaje siê do magnetowidów stereofonicznych systemu A2, poszerzaj¹c ich
mo¿liwoœci o odbiór NICAMU.
Dekoder automatycznie rozpoznaje standard odbieranej fonii i sygnalizuje odbiór
stereofoniczny.
Prze³¹czanie rodzaju sygna³u na wyjœciu:
A2 - sygna³ na wyjœciu kodowany w standardzie A2 stereo
L+R - na wyjœciu sygna³ audio lewego i prawego kana³u
Zasilanie +5V
Wyjœcie AF1 dla kodowania A2
lub kana³ lewy

Zasilanie +12V
Masa zasilania

Wyjœcie AF2 dla kodowania A2
lub kana³ prawy

Wejœcie IF
z g³owicy w.cz.
(je¿eli zastosowano
p³ytk¹ P17)

Dioda LED stereo
Zapala siê przy odbiorze
sygna³u stereo NICAM
lub A2

Wejœcie S.IF

Deemfaza 50us
Zdiêcie zwory = wy³¹czenie deemfazy
(brak zwory jest rozpoznawany po wy³¹czeniu zasilania)
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DANE TECHNICZNE
Zasilanie:
a) dwoma napiêciami: 12V / 40mA i 5V / 200mA .
lub
b) pojedynczym napiêciem od 9V do 18V / 130mA. z wykorzystaniem dodatkowej
przetwornicy DC5.
Podane przy napiêciach wartoœci pr¹dów uwzglêdniaj¹ pod³¹czenie p³ytek
wyposa¿enia dodatkowego.
Sygna³ wejœciowy:
a) sygna³ czêstotliwoœci ró¿nicowej fonii z wyjœcia detektora fonii (S.IF).
Optymalne napiêcie wejœciowe - 100mVpp - 300mVpp
lub
b) sygna³ czêstotliwoœci poœredniej wizji (IF) z wyjœcia g³owicy w.cz. odbiornika TV,
Ten sposób wymaga zastosowania dodatkowej p³ytki wzmacniacza P17.
P³ytka ta produkowana jest w dwóch wersjach: dla noœnej wizji 38.0 albo 38.9 MHz.
Sygna³ wyjœciowy audio:
Dla odbiorników TV stereofonicznych
Kodowanie A2: kana³ 1 = (L+R)/2
kana³ 2 = R+pilot
Amplituda: typowo ok 0.7V

lub

Dla odbiorników TV monofonicznych
Sygna³y audio: kana³ 1 = L
kana³ 2 = R
Amplituda: typowo ok 0.7V

Wymiary:
szerokoœæ 78mm x g³êbokoœæ 62mm x wysokoœæ zale¿na od p³ytek wyposa¿enia
dodatkowego min. 17 mm max. 48mm

Odbierane standardy fonii:
1) CCIR B/G mono
2) OIRT D/K mono
3) CCIR A2 stereo
5) OIRT stereo
6) MIX stereo
8) NICAM 728 stereo

5.5MHz
6.5MHz
5.5/5.74MHz
6.25/6.5MHz
5.74/6.5MHz
5.85/6.5MHz

modulacja FM
modulacja FM
modulacja FM
modulacja FM
modulacja FM
modulacja QPSK/FM

1 kana³ mono
1 kana³ mono
1 kana³ stereo
1 kana³ stereo
1 kana³ stereo
1 kana³ stereo

Sygnalizacja odbioru stereofonicznego:
Dekoder zachowuje oryginalny sposób sygnalizacji w jaki wyposa¿ono odbiornika TV, tz.
je¿eli odbiornik sygnalizowa³ odbiór stereo wyœwietlaniem na ekranie to tak bêdzie nadal.
Odbiór programów z dŸwiêkiem NICAM jest sygnalizowany tak samo jak odbiór stereo A2.
Dodatkowo na p³ytce dekodera umieszczono diodê œwiec¹c¹ LED którz zapala siê przy
odbiorze programów stereofonicznych.
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WYPOSA¯ENIE DODATKOWE:
a) Przetwornica napiêcia DC5
Umo¿liwia zasilanie dekodera pojedynczym napiêciem 9-18V.
- Napiêcie wejœciowe: 9V -18V
- Napiêcie wyjœciowe: 5V - 0.4V
- Pr¹d max.
400mA (dekoder F15A pobiera ok.150mA)
- Sprawnoœæ:
ok. 80%

DC5B

b) P³ytka wzmacniacza czêstotliwoœci poœredniej P17.
Je¿eli tor poœredniej czêstotliwoœci fonii w odbiorniku TV jest
niskiej jakoœci lub oryginalnie przystosowany jest tylko do
odbioru jednego standardu, wówczas nale¿y zastosowaæ
dodatkow¹ p³ytkê wzmacniacza poœredniej czêstotliwoœci P17
Pozwala ona na ³atwe pod³¹czenie F15D do g³owicy w.cz.
odbiornika TV. Produkowana jest w dwóch odmianach:
o czêstotliwoœci poœredniej wizji 38.0 lub 38.9 MHz.
38.0MHz filtr szary FTQF 3806
P17A
38.9MHz filtr czarny FTQF 3895 lub K9253M
Nale¿y wybraæ odpowiedni¹ w zale¿noœci od
posiadanego typu odbiornika TV.
- Napiêcie wyjœciowe. sygna³u wizji: ok. 1Vpp
- Zasilanie: +5V
- Pobór pr¹du: ok.70 mA
P³ytki wyposa¿enia dodatkowego maj¹ przewidziane miejsce na p³ytce dekodera
F15D, sk¹d pobieraj¹ zasilanie i odpowiednie sygna³y potrzebne do pracy.
POD£¥CZENIE ZASILANIA
Dekoder wymaga zasilania napiêciem +12V o wydajnoœci pr¹dowej 40mA
i napiêciem +5V o wydajnoœci pr¹dowej 210mA. Wiêkszoœæ wspó³czesnych odbiorników
dostarcza takich napiêæ, nale¿y wówczas pod³¹czyæ je do oznaczonych miejsc na p³ytce
dekodera F15D. Je¿eli w odbiorniku nie jest dostêpne napiêcie +5V, a tylko +12V lub wy¿sze,
nale¿y wówczas zastosowaæ przetwornicê napiêcia DC5 produkcji naszej firmy.
Po wlutowaniu jej w oznaczone miejsce na p³ytce doprowadzamy napiêcie zasilaj¹ce do
punktu oznaczonego +12V . Nie zalecamy stosowania
+12V +5V
stabilizatora liniowego ze wzglêdu na du¿y pobór
+5V
L
pr¹du z zasilacza TV, jak równie¿ du¿¹ moc tracon¹.
+12V
R
W starszych typach odbiorników TV zasilacz +5V
GND
jest zasilaczem pomocniczym i ma zbyt ma³¹
wydajnoœæ pr¹dow¹ dlatego nie nadaje siê do
F15D
zasilania F15D.
Nale¿y zwróciæ uwagê , aby przewody
a) zasilanie dwoma napiêciami
zasilaj¹ce nie przebiega³y blisko elementów
wytwarzaj¹cych silne pole elektromagnetyczne
+12V
takich jak trafopowielacz, przewody wysokiego
+5V
L
DC5 +12V
napiêcia lub zasilacz impulsowy. Mo¿e to
R
spowodowaæ s³yszalne zak³ócenia.
GND

F15D
b) zasilanie pojedynczym napiêciem

-3-

POD£¥CZENIE SYGNA£U WEJŒCIOWEGO dotyczy odbiorników mono i stereofonicznych.
Dekoder F15D do prawid³owej pracy wymaga dobrej jakoœci sygna³u czêstotliwoœci ró¿nicowej
fonii (S.IF). Je¿eli odbiornik TV jest wielostandardowy tzn. jest fabrycznie przystosowany
do odbioru fonii 5.5MHz i 6.5MHz (CCIR / OIRT), sygna³ ten mo¿na pobraæ z wyjœcia
detektora fonii i doprowadziæ go do wejœcia dekodera oznaczonego S.IF.
Nale¿y zwróciæ uwagê na dopasowaniu poziomów pomiêdzy detektorem fonii a wejœciem
dekodera F15D. Prawid³owy poziom sygna³u na wejœciu S.IF dekodera powinien wynosiæ
od 100mVpp do 300mVpp. Je¿eli warunek ten jest spe³niony, wówczas zbêdne jest
stosowanie opisanego ni¿ej wzmacniacza P17.
Je¿eli natomiast tor poœredniej czêstotliwoœci fonii w odbiorniku TV jest niskiej jakoœci lub
oryginalnie przystosowany jest tylko do odbioru jednego standardu, wówczas nale¿y
zastosowaæ dodatkow¹ p³ytkê wzmacniacza poœredniej czêstotliwoœci P17 produkcji naszej
firmy. Dostêpna jest ona w dwóch odmianach: o czêstotliwoœci poœredniej wizji 38.0 MHz
lub 38.9 MHz. Nale¿y wybraæ odpowiedni¹ w zale¿noœci od posiadanego typu odbiornika TV.
Na ogó³ odbiorniki produkcji zachodniej wymagaj¹ filtru 38.9MHz, a starsze odbiorniki
krajowe - 38.0MHz.
Po wlutowaniu p³ytki w oznaczone miejsce ³¹czymy wejœcie dekodera oznaczone IF
z wyjœciem czêstotliwoœci poœredniej z g³owicy w.cz. odbiornika TV przez kondensator
15p, przylutowany do wyjœcia g³owicy.
Wzmacniacz P17 nie wymaga ¿adnej regulacji, nale¿y jedynie pamiêtaæ, aby zachowaæ
zgodnoœæ standardów tzn. do g³owicy z poœredni¹ 38.9MHz zastosowaæ taki sam
wzmacniacz P17.
Wzmacniacz zapewnia odpowiedni¹ jakoœæ sygna³u i odbiór wszystkich standardów fonii.
Uwaga: odradzamy korzystanie z wyjœcia wspólnego detektora wizji i fonii ze wzglêdu
na ni¿sz¹ jakoœæ sygna³u ni¿ w przypadku oddzielnego detektora fonii.

AF1

A2

SFT5.5

+12V

X

GND

AF1

AF2

SFT5.74

F15D

AF2

S.IF

L

R

Wzmacniacz koñcowy TV

+5V

Uk³ad regulacji dŸwiêku TV

+5V
Dekoder stereo A2

Detektor fonii
odbiornika TV

+12V

L

R

Schemat pod³¹czenia dekodera F15D do stereofonicznego odbiornika TV.
Wykorzystano wyjœcie z detektora fonii odbiornika TV.

AF1

AF1

15p
IF

GND

IF

IF

TUNER

AF2

F15D

AF2

L

R

Wzmacniacz koñcowy TV

A2

+12V

GND

Uk³ad regulacji dŸwiêku TV

+5V

Dekoder stereo A2

+5V

P17

G³owica w.cz. odbiornika TV

+12V

Schemat pod³¹czenia F15D do odbiornika stereofonicznego z wykorzystaniem
dodatkowej p³ytki wzmacniacza IF (P17)
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L

R

POD£¥CZENIE DO ODBIORNIKA STEREOFONICZNEGO

= (L + R)/2

+12V

AF1

GND

GND
Wyjœcie AF2

F15D

AF2

AF2

=R + pilot
LC

S.IF

Wzmacniacz koñcowy TV

A2

Wyjœcie AF1
AF1

Uk³ad regulacji dŸwiêku TV

J2

+5V

Dekoder stereo A2

W ogromnej wiêkszoœci odbiornikach TV wykorzystano uk³ady scalone integruj¹ce w jednym
uk³adzie funkcje dekodera stereo A2 i uk³ady regulacji dŸwiêku. P³ytka dekodera F15D koduje
sygna³y audio kana³u lewego i prawego do postaci prawid³owo przetwarzanej przez dekoder
A2 odbiornika tzn. w/g algorytmu: AF1 = (L+R)/2 i AF2 = R + sygna³ pilota stereo.
Kodowanie to jest aktywne tylko wówczas gdy zworka na z³¹czu J2 jest w pozycji A2.
Dotychczasowe, oryginalne, po³¹czenie miêdzy wyjœciem demodulatorów fonii a dekoderem A2
nale¿y roz³¹czyæ (w odbiorniku TV). Nale¿y zwróciæ uwagê aby nie zamieniæ sygna³ów
AF1 i AF2 oraz na to ¿eby sygna³ AF2 pod³¹czyæ przed uk³adem LC odpowiedzialnym za
wydzielanie sygna³u pilota. Praktycznie, nale¿y odnaleŸæ wyjœcia demodulatorów fonii, oznaczone
na ogó³ AF1 i AF2, przeci¹æ oryginalne po³¹czenie, i w to miejsce wprowadziæ sygna³y AF1 i AF2
z p³ytki dekodera F15D.
!!!
L

R

L

R

SCHEMAT POD£¥CZENIA DEKODERA F15D
DO ODBIORNIKA TV STEREO

Niekiedy korzystnie jest podaæ sygna³ pilota bezpoœrednio na obwód LC wydzielaj¹cy ten
sygna³ w oryginalnym dekoderze A2 odbiornika.
W tym celu nale¿y odlutowaæ jedn¹ stronê rezystora R27 i przez kondensator na przyk³ad
1nF pod³¹czyæ do obwodu LC. Czasami wartoœæ rezystora R 27 mo¿e wymagaæ zmniejszenia
do wartoœci 56k lub nawet 10k.
Korzyœæ jaka wynika z oddzielenia sygna³u pilota polega na tym, ¿e kana³ prawy
przestaje byæ zak³ócany jego sygna³em. Praktycznie, w dobrej klasy odbiornikach nie ma
potrzeby stosowania tego rozwi¹zania.

AF1

AF1

= (L + R)/2

+12V
GND

GND

F15D
S.IF

Wyjœcie AF2

AF2

180k
R27

AF2

=R

1n

180k

sygna³ pilota stereo

LC

L

R

Wzmacniacz koñcowy TV

Wyjœcie AF1

J2

A2

Uk³ad regulacji dŸwiêku TV

+5V

Dekoder stereo A2

!!!
L

R

Tu odlutowaæ

Rezystor R27 -regulacja poziomu
pilota stereo.
SCHEMAT POD£¥CZENIA DEKODERA F15D
Z WYDZIELENIEM SYGNA£U PILOTA STEREO

-5-

POD£¥CZENIE DO ODBIORNIKA MONOFONICZNEGO
Odbiornik TV monofoniczny z za³o¿enia nie jest przystosowany od strony elektrycznej
i akustycznej do odtwarzania stereofonii. Dlatego niecelowe wydaje siê przystosowywanie
go do tej funkcji poprzez dobudowywanie drugiego toru fonicznego. Za³o¿yliœmy wiêc
wspó³pracê takiego odbiornika z zewnêtrznym zestawem audio. Nawet niedu¿e zestawy
zapewniaj¹ znacznie lepsz¹ jakoœæ dŸwiêku ni¿ niejeden odbiornik TV stereo.
Przy takim za³o¿eniu regulacje g³oœnoœci i barwy dŸwiêku dokonujemy przez wzmacniacz
zestawu. Po zainstalowaniu dekodera F15D w odbiorniku TV, pod³¹czeniu zasilania i wejœcia,
pozostaje problem po³¹czenia dekodera z zestawem audio. Mo¿emy to rozwi¹zaæ
na dwa sposoby: przez zainstalowanie w odbiorniku dodatkowych gniazd np. cinch
lub wykorzystanie istniej¹cego gniazda cinch lub scart . Oczywiœcie dotychczasowe
po³¹czenie wyjœæ tego gniazda nale¿y roz³¹czyæ.
Do sygnalizacji wizualnej rodzaju odbieranej audycji s³u¿y, umieszczona na p³ytce, dioda
œwiec¹ca LED oznaczona "STEREO". Mo¿na j¹ przenieœæ na p³ytê frontow¹ odbiornika
np. przyklejaj¹c j¹ do obudowy.
Je¿eli dioda œwieci siê oznacza to odbiór programu stereofonicznego w systemie NICAM
lub A2.
!!!
+5V
+12V

L+R
STEREO

L

Kana³ lewy

GND

GND
R

Kana³ prawy

F15D

L in

S.IF

R in

Dioda LED
SCHEMAT POD£¥CZENIA WYJŒÆ DEKODERA F15D
DO ZEWNÊTRZNEGO ZESTAWU AUDIO

UWAGI DODATKOWE
ZAK£ÓCENIA D•WIÊKU
Dekoder fonii F15D pozwala na uzyskanie wysokiej jakoœci dŸwiêku zarówno cyfrowego
NICAM jak te¿ tradycyjnego. Tym niemniej czasami mog¹ pojawiæ siê problemy ze
zniekszta³ceniem dŸwiêku odbieranej audycji wynikaj¹cym z b³êdów powsta³ych w odbiorniku
TV lub dekoderze F15D. Inn¹ przyczyn¹ mog¹ byæ b³êdy nadawania dŸwiêku w sygnale TV.
Zdarza siê to w niektórych sieciach kablowych gdzie zarówno jakoœæ nadawanego dŸwiêku
jak i zachowanie norm pozostawia wiele do ¿yczenia. W takiej sytuacji pozostaje jedynie próba
interwencji w dziale technicznym danej sieci.
Natomiast przyczyn¹ zak³óceñ powstaj¹c¹ w odbiorniku TV mo¿e byæ z³a jakoœæ napiêæ
zasilaj¹cych dekoder, zw³aszcza napiêcia 12V. Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê, aby przewody
zasilaj¹ce jak równie¿ sygna³owe nie przebiega³y zbyt blisko elementów wytwarzaj¹cych silne
pole elektromagnetyczne takich jak trafopowielacz, przewody wysokiego napiêcia lub
zasilacz impulsowy.
Nastêpnym powodem zniekszta³ceñ dŸwiêku mo¿e byæ z³a polaryzacja elektrolitów
wyjœciowych C26 i C29 na p³ytce F15D (wiêcej na ten temat jest napisane na str. 7
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W przypadku zainstalowania dekodera F15D na zewn¹trz odbiornika TV i zasilania go z
niezale¿nego zasilacza mo¿e okazaæ siê ¿e na wyjœciu mamy sygna³ zak³ócaj¹cy 50Hz.
Nale¿y wówczas odseparowaæ kondensatorem (o wartoœci np. 1nF) przewód masy
którym po³¹czyliœmy dekoder F15D z g³owic¹ w. cz.
ZAK£ÓCENIA OBRAZU
Dekoder fonii F15D jest urz¹dzeniem cyfrowym i jak wszystkie uk³ady cyfrowe wytwarza
zak³ócenia. Na etapie projektowania starano siê zminimalizowaæ ich poziom, niestety ca³kowite
usuniêcie zak³óceñ nie jest mo¿liwe. Pasmo generowanych zak³óceñ rozci¹ga siê a¿ do
czêstotliwoœci VHF i mo¿e, w szczególnych przypadkach, spowodowaæ interferencje z
czêstotliwoœci¹ noœn¹ odbieranego kana³u TV, widoczne w postaci ukoœnych pasów
na obrazie telewizyjnym. Zjawisko takie mo¿e wyst¹piæ w przypadku s³abego sygna³u z anteny
TV lub uszkodzenia instalacji antenowej np. z³ego kontaktu masy w przewodzie antenowym.
Zastosowanie kilku ni¿ej opisanych uwag powinno pozwoliæ na ca³kowite wyeliminowanie
wp³ywu zak³óceñ na obraz TV.
1. Dekoder F15A zamocowaæ w pewnym oddaleniu od g³owicy w.cz. i wzmacniacza
czêstotliwoœci poœredniej.
2. Masy zasilania nie pobieraæ z obudowy g³owicy w. cz. lub wzmacniacza p. cz. lecz z punktu
odleg³ego od tych elementów.
3. Masy zasilania, sygna³u wejœciowego i wyjœciowego ³¹czyæ tak jak pokazano na
rysunkach tej instrukcji .
4. Sygna³ pobierany z g³owicy odseparowaæ d³awikami 1mH tu¿ przy g³owicy w.cz.
jak na rys. Poni¿ej
GND

1mH

Masa dla sygna³u IF

IF
IF
TUNER

1mH

15p

Wejœcie sygna³u
z g³owicy w.cz.

SCHEMAT POD£¥CZENIA DODATKOWYCH D£AWIKÓW
DO G£OWICY W.CZ. ODBIORNIKA TV

POLARYZACJA ELEKTROLITÓW WYJŒCIOWYCH
Wyjœcia dekodera F15D s¹ pod³¹czone przez kondensatory elektrolityczne
47uF. Nale¿y zwróciæ uwagê na ich prawid³ow¹
polaryzacjê sprawdzaj¹c napiêcie w punktach do
F15D
4.1V
47mF
których je pod³¹czamy, to znaczy ¿e na dodatniej
+
koñcówce elektrolitu musi byæ napiêcie sta³e
51W
wy¿sze ni¿ na ujemnej. W razie koniecznoœci
C26 i C29
odwróciæ elektrolity. Na rysunkach obok podano
wartoœci napiêæ od strony F15D.
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PROBLEM DEEMFAZY
W celu zmniejszenia szumów w odbieranym sygnale fonii TV stosuje siê w nadajniku
uk³ad uwydatniaj¹cy wy¿sze czêstotliwoœci dŸwiêku, tzw. uk³ad preemfazy.
Po stronie odbiorczej stosujemy natomiast uk³ad t³umi¹cy wy¿sze czêstotliwoœci (razem z
szumami) zwany uk³adem deemfazy. Sta³a czasowa tego uk³adu wynosi 50ms tz. mo¿e to byæ
np. rezystor 5kW i kondensator 10nF.
Dekoder F15D ma wewnêtrzn¹ deemfazê 50ms w³¹czan¹ przez za³o¿enie zwory na styki
oznaczone DEEM. Nale¿y zadbaæ o to aby nie podwoiæ uk³adu deemfazy tzn. wykorzystaæ
tylko t¹ w dekoderze F15D a pomin¹æ oryginaln¹ w odbiorniku TV, lub odwrotnie.
Je¿eli deemfaza bêdzie podwojona, wówczas tony wysokie odbieranej audycji bêd¹
os³abione.
Uwaga: zdjêcie zworki zostanie zauwa¿one przez dekoder dopiero po jego wy³¹czeniu
i ponownym w³¹czeniu

STEREO czy MONO ?
Przy odbiorze programów nadawanych w nicamie czêsto zdarza siê ¿e dekoder
sygnalizuje odbiór stereo a my s³yszymy mono. Przyczyn¹ tego zjawiska jest to ¿e
w nadawany sygnale telewizyjnym bit odpowiedzialny za identyfikacjê rodzaju
odbieranej audycji jest w sposób c¹g³y ustawiony na stereo, nawet je¿eli audycja jest
monofoniczna. Prawdopodobnie jest to zjawisko przejœciowe maj¹ce na celu u³atwienie
kontroli prawid³owoœci dzia³ania stereofonicznych odbiorników TV.
¯YCZYMY DOBREGO ODBIORU !!!

Spis treœci:
str .1 str. 2 str. 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 6 str. 7 str.7/8

Charakterystyka ogólna dekodera F15D
Dane techniczne
Wyposa¿enie dodatkowe
Pod³¹czenie zasilania
Pod³¹czenie sygna³u wejœciowego
Pod³¹czenie do odbiornika stereofonicznego
Pod³¹czenie do odbiornika monofonicznego
Uwagi dodatkowe - zak³ócenia dŸwiêku
Uwagi dodatkowe - zak³ócenia obrazu
- Uwagi dodatkowe inne.
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Do 6 nogi U2

Dodatkowy uk³ad wyciszenia sygna³u (MUTE) do dekodera F15D
Sygna³
wyciszania

od 5V do 15V

od 5V do 15V

Sygna³ wyciszania mo¿e byæ ujemny (wejœcie MUTE-)
lub dodatni (wejœcie MUTE+)

Fragment p³ytki dekodera F15D z zaznaczon¹ 6 nog¹
uk³adu U2
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Sygna³
wyciszania

