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Korektor sygnału wideo
Velleman

K8036

Zestaw Vellemana K8036 prze-
znaczony jest do poprawiania ja-
koúci sygna³u wideo. Uk³ad na-
leøy w³¹czyÊ w†torze wizji miÍdzy
wyjúciem magnetowidu a†odbior-
nikiem telewizyjnym lub wejúciem
innego magnetowidu. Korektor jest
zbudowany w†oparciu o†cztery
uk³ady scalone. Jego schemat elek-
tryczny przedstawiono na rys. 1.
Uk³ad w†zasadzie nie zmienia
sygna³u luminancji i†chrominan-
cji, a jego dzia³anie dotyczy tej
czÍúci sygna³u wizyjnego, ktÛra
jest zwi¹zana z†impulsami wyga-
szania linii i†ramki.
Zapewne wszyscy Czytelnicy

wiedz¹, øe w³aúnie w†tym mo-

Prawdopodobnie niskie ceny
magnetowidÛw powoduj¹, øe

s¹ one nadal popularne, i†to
pomimo anachronicznego (jak

na pocz¹tek XXI wieku)
sposobu rejestracji sygna³u

wideo. Dostrzegaj¹c to,
Velleman przygotowa³ ³atwy

w†wykonaniu korektor sygna³u
wideo, za pomoc¹ ktÛrego

moøna przywrÛciÊ pierwotny
ìblaskî wielokrotnie
kopiowanym filmom.
Rekomendacje: uk³ad
polecamy kaødemu

uøytkownikowi magnetowidu,
ktÛry jest przywi¹zany do

swojej kolekcji filmÛw
i†chcia³by poprawiÊ jakoúÊ

ogl¹danych obrazÛw.

mencie do sygna³u
wizji nios¹cego infor-
macje o†obrazie s¹
ìwmontowywaneî im-

pulsy synchronizacji po-
zwalaj¹ce na prawid³owe od-

twarzanie obrazu na ekranie te-
lewizora. Pozornie te sygna³y nie
maj¹ wp³ywu na to, co widaÊ na
ekranie gdyø - jak sama nazwa
wskazuje - sygna³ wizji jest wtedy
wygaszany. Tym niemniej zacho-
dzi wtedy kilka procesÛw istot-
nych z†punktu widzenia jakoúci
obrazu. Jeøeli w†trakcie trwania
wygaszania, oprÛcz impulsÛw syn-
chronizacji pojawi¹ siÍ jeszcze
impulsy zak³Ûcaj¹ce o†odpowied-
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nio duøej amplitudzie i†czasie
trwania, moøe dojúÊ do zaburze-
nia synchronizacji lub jej utraty,
co uniemoøliwi zobaczenie czego-
kolwiek na ekranie telewizora.
OprÛcz tego, w†czasie wygaszania
ma miejsce proces odtwarzania
poziomu czerni, czyli ustalenie
poziomu odniesienia dla najciem-
niejszych i†najjaúniejszych frag-
mentÛw sygna³u wizji. Poziom ten
powinien byÊ sta³y i†nie moøe na
niego wp³ywaÊ uúredniona war-
toúÊ sygna³u w†momencie, gdy
ekran úwieci jasno lub jest ciem-
ny. Jeøeli odtwarzanie poziomu
czerni dzia³a wadliwie, ekran te-
lewizora bÍdzie pulsowa³. Mog¹
teø pojawiaÊ siÍ na nim ciemne
i†jasne pasy, co bardzo przeszka-
dza w†ogl¹daniu.
Na zaburzenie procesu odtwa-

rzania poziomu czerni mog¹ mieÊ
wp³yw przypadkowe zak³Ûcenia,
odtwarzanie przez magnetowid zu-

Rys. 1. Schemat elektryczny korektora

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1: 12kΩ
R2, R6: 470Ω
R3, R4: 220Ω
R5: 430kΩ
R7, R14: 560Ω
R8, R12: 270Ω
R9: 820Ω
R10: 100Ω
R11: 1,5kΩ
R13: 10Ω
Kondensatory
C1, C2: 560pF
C3...C9: 100nF
C10: 10µF/6,3V
C11...C13: 220µF/25V
Półprzewodniki
D1: BAT95
D2, D3: 1N4148
D4: 1N4007
LD1: LED czerwony
LD2: LED zielony
IC1: PIC12C506A
IC2: CD4066B
IC3: LM1881N
IC4: TL072
T1: BC557
T2: BC547
VR1: µA7805
Różne
SK1: gniazdo zasilania DC
SK2: podwójne gniazdo Chinch
do druku
SK3: gniazdo miniDIN
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øytej kasety lub úwiadomie wpro-
wadzane do sygna³u impulsy za-
k³Ûcaj¹ce, co jest stosowane
w†prostszych systemach zabezpie-
czaj¹cych przed kopiowaniem.
W†korektorze wykorzystano

uk³ad LM1881, ktÛry z†ca³kowite-
go sygna³u wizji odfiltrowuje im-
pulsy synchronizacji linii i†ramki
oraz tzw. ìburstî koloru, ktÛrego
po³oøenie w†sygnale systemu PAL
okreúla koniec wygaszania i†po-
cz¹tek nowej linii wizji. Te im-
pulsy podawane s¹ na porty
wejúciowe QP3 i†QP4 procesora
IC1, ktÛry ìwyg³adzaî sygna³
wizji w†czasie trwania okresu
wygaszania tak, aby oprÛcz im-
pulsÛw synchronizacji nie poja-
wia³y siÍ inne impulsy zak³Ûca-
j¹ce. W†tym celu procesor
wykorzystuje cztery klucze elek-
troniczne uk³adu IC2 oraz dwa
wtÛrniki zbudowane na wzmac-
niaczach operacyjnych uk³adu IC4,
a†takøe napiÍcie odniesienia VREF
wytwarzane z†napiÍcia zasilania
dzielnikiem rezystancyjnym R3

i†R4. Gdy w†linii obrazu transmi-
towany jest sygna³ luminancji
i†chrominancji, uk³ad nie ingeruje
w†treúÊ sygna³u. Sygna³ z†wejúcia
VIDEO IN jest podawany, poprzez
kondensator C11, rezystor R9
i†stopieÒ wyjúciowy zbudowany z
tranzystorÛw T1 i†T2, na wyjúcie
VIDEO OUT. W†odpowiednich
momentach wygaszania, dziÍki za-
³¹czeniu odpowiednich kluczy,
poziom sygna³u ustalany jest na
wartoúÊ odpowiadaj¹c¹ poziomo-
wi VREF.
OprÛcz sterowania ca³ym pro-

cesem, mikrokontroler PIC12C508
sygnalizuje obecnoúÊ lub brak syg-
na³u wizji poprzez zapalenie lub
zgaszenie diody LED D2. Dioda
D1 úwieci siÍ, gdy do uk³adu
do³¹czone jest zasilanie.
Ryszard Szymaniak, AVT
ryszard.szymaniak@ep.com.pl

Zestawy firmy Velleman s¹ do-
stÍpne w†sieci handlowej AVT, moø-
na je zamawiaÊ takøe poprzez sklep
internetowy www.sklep.avt.com.pl.


