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Naprzeciw rosn¹cemu zainteresowaniu
systemem NICAM wysz³a warszawska fir-
ma MJM, ktÛra opracowa³a kompletny de-
koder fonii cyfrowej F15A, umoøliwiaj¹cy
odbiÛr i†poprawne dekodowanie progra-
mÛw z†dwoma kana³ami düwiÍkowymi
w†systemie NICAM. Dekoder wykonano na
bazie uk³adu MSP3415D, ktÛry obs³uguje
aø 8 standardÛw fonii.
Urz¹dzenie mieúci siÍ na jednej p³ytce

g³Ûwnej, ktÛra integruje dekoder oraz ste-
rownik (AT89C2051) odpowiadaj¹cy m.in.
za komunikacjÍ z†uøytkownikiem. Istnieje
moøliwoúÊ do³¹czenia do dekodera dodat-
kowych p³ytek, ktÛre dostosowuj¹ go do
konkretnych typÛw odbiornikÛw TV.
Jednym z†dodatkowych elementÛw jest

p³ytka wzmacniacza sygna³u poúredniej
czÍstotliwoúci wykorzystywana, gdy wbu-
dowany w†odbiorniku telewizyjnym
wzmacniacz poúredniej czÍstotliwoúci daje
niskiej jakoúci sygna³ lub tylko w jednym
ze†standardÛw 5,5 lub 6,5MHz. Kolejny

modu³ to modulator PA2,
ktÛry przekszta³ca
sygna³ stereofo-
niczny kana³Ûw
lewego i†prawego
w†postaÊ akcepto-
wan¹ przez deko-
dery stereofonicz-
ne A2 (wykorzysty-
wane opcjonalnie).
Poniewaø deko-

der wymaga zasi-
lania napiÍciami 5
i †12V  producent
opracowa³ dedykowa-
n¹ mu przetwornicÍ
impulsow¹ (DC5B),
ktÛra   minimalizuje stra-

ty energii pobieranej z linii zasilaj¹cej, co
w przypadku niektÛrych modeli telewizo-
rÛw moøe mieÊ ogromne znaczenie.
Ostatnim udogodnieniem jest p³ytka no-

sz¹ca oznaczenie P18, opracowana specjal-
nie dla odbiornikÛw Sony. Wytwarza ona
sygna³ identyfikacji rodzaju audycji, po-
trzebny do sterowania sygnalizacj¹ diodo-
w¹ odbiornika. Wszystkie modu³y dodat-
kowe moøna do³¹czyÊ do dekodera poprzez
proste wlutowanie ich w†wyznaczone miej-
sca na p³ytce dekodera.
Dekoder zosta³ wyposaøony w†kilka jum-

perÛw, ktÛre umoøliwiaj¹ obniøenie g³oú-
noúci o†6dB, wy³¹czenie wewnÍtrznej de-
emfazy dekodera, wymuszenie ci¹g³ej pra-
cy w†trybie mono. Jeden z†nich powoduje
w³¹czenie/wy³¹czenie funkcji auto-off, czy-
li w³¹czenie b¹dü wy³¹czenie trybu auto-
matycznej regulacji poziomu g³oúnoúci.

Praktyka
PrzejdÍ do konkretÛw, to znaczy montaøu

dekodera w†moim odbiorniku monofonicz-
nym, pierwotnie przystosowanym do odbio-
ru fonii standardu zachodniego. Najpierw
rozejrza³em siÍ za napiÍciami zasilaj¹cymi
nowy dekoder. Pod³¹czy³em siÍ zaraz za za-
silaczem w†TV. NastÍpnym krokiem by³o wy-
szukanie sygna³u w.cz. w†tunerze, co niestety
nie okaza³o siÍ proste, bowiem ca³y tor fonii
(za wyj¹tkiem wzmacniacza) mieúci siÍ w†g³o-
wicy ekranowanej blach¹. NastÍpnie za po-
moc¹ kabla ekranowanego pod³¹czy³em de-
koder do sygna³u poúredniej (przez konden-
sator 15pF), a†w†liniÍ zasilaj¹c¹ w³¹czy³em
d³awik obni-
øaj¹cy po-
ziom zak³Û-
ceÒ wpro-
wadzanych

Wielosystemowy dekoder dźwięku
stereofonicznego NICAM do
odbiorników TV i magnetowidów
Coraz wiÍcej stacji nadawczych

emituje swoje programy
w†systemie stereo, ale wiÍkszoúÊ

eksploatowanych odbiornikÛw
telewizyjnych jest

przystosowanych do odbioru
düwiÍku monofonicznego lub

stereo, lecz w†wersji analogowej.
Coraz wiÍksz¹ popularnoúci¹
wúrÛd nadawcÛw cieszy siÍ

obecnie system
stereofoniczny NICAM.
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z†dekodera. Pozosta³o jeszcze wyprowa-
dzenie diod úwiec¹cych, wskazuj¹cych od-
biÛr sygna³u NICAM, oraz düwiÍku stereo
i†wyjúÊ kana³u lewego i†prawego.
Diody LED zamontowa³em na przedniej

úciance telewizora. W†odbiornikach stereo-
fonicznych diody te nie bÍd¹ raczej wy-
korzystywane, bowiem posiadaj¹ one w³as-
n¹ sygnalizacjÍ rodzaju odtwarzanego syg-
na³u. Wymaga to jednak zastosowania mo-
du³u PA2, ktÛry "oszukuje" telewizor, kon-
wertuj¹c cyfrowy sygna³ fonii do postaci
analogowej, akceptowanej przez standardo-
we dekodery.

 Wyjúcia düwiÍku stereo umieúci³em
z†ty³u, przykrÍcaj¹c wyjúcia chinch do

tylnej pokrywy TV.
Po w³¹czeniu odbiornika
okaza³o siÍ, øe - pomimo
korzystania ze standar-
dowej anteny zewnÍt-
rznej - jakoúÊ odtwa-
rzanego düwiÍku by³a
zdecydowanie lepsza, niø
podczas odtwarzania stan-
dardowego sygna³u analogo-
wego. Polepszenie jakoúci by-
³o ³atwo zauwaøalne zarÛwno
podczas ods³uchiwania muzyki,
jak i†w†filmach z†düwiÍkiem ste-
reo. Podczas wstÍpnych prÛb oka-
za³o siÍ, øe warto dodatkowo do³¹-
czyÊ sygna³ wyciszania fonii z†telewi-
zora do p³ytki dekodera, co wyelimi-

nowa³o nieprzyjemny trzask podczas prze-
³¹czania programÛw.
Dekoder pracuje u†mnie od 2†miesiÍcy

i†nie zauwaøy³em øadnych nieprawid³owoú-
ci w†jego dzia³aniu. Naleøy jednak liczyÊ
siÍ z†koniecznoúci¹ zadbania o†jakoúÊ in-
stalacji antenowej, poniewaø moøliwe s¹
zak³Ûcenia w†pracy dekodera w†przypadku
niskiego poziomu dochodz¹cego sygna³u.
Moim zdaniem opisany dekoder jest bar-

dzo dobrym uzupe³nieniem wiÍkszoúci do-
stÍpnych na rynku odbiornikÛw monofo-

nicznych i stereofonicznych, w†ktÛre moøe
tchn¹Ê zupe³nie now¹ jakoúÊ. Zastosowanie
modu³owej konstrukcji umoøliwia ³atwy
wybÛr z wielu wariantÛw dostosowania de-
kodera do telewizora. Z†punktu widzenia
montera dekoder zas³uguje na bardzo dobr¹
ocenÍ.
Firma MJM, jak zwykle, odpowiedzia³a na

zapotrzebowanie rynku w†najbardziej odpo-
wiednim momencie, zapewniaj¹c moøliwie
nisk¹ cenÍ i†wysok¹ jakoúÊ wykonania opi-
sanego dekodera. Zakup i†montaø dekodera
polecam kaødemu mi³oúnikowi muzyki
i†dobrych filmÛw z†düwiÍkiem stereo.
Piotr Staszewski, AVT

Prezentowane urz¹dzenie udostÍpni³a
redakcji firma MJM tel./fax:(0-22) 834-00-
24, tel. (0-22) 864-23-46.


