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Wielowejściowy
przełącznik sygnałów
wizji
kit AVT−492

Prze³¹czniki wizji znajduj¹ za-
stosowanie zarÛwno w†studiu te-
lewizyjnym jak i†w†rozbudowa-
nych systemach nadzoru i†ochro-
ny. Stosowane s¹ tam, gdzie spo-
úrÛd wielu jednoczeúnie dostÍp-
nych sygna³Ûw wizji trzeba doko-
naÊ chwilowego wyboru jednego
z†nich. W†systemie instalowanym
w†chronionym budynku, kilka lub
kilkanaúcie kamer dostarcza jed-
noczeúnie obrazy z†rÛønych miejsc
obserwacji. Zamiast instalacji wie-
lu monitorÛw pokazuj¹cych obra-

zy z†wszystkich kamer lub
drogiego systemu podzia³u
obrazu moøna zastosowaÊ
jeden monitor i†stosunko-
wo prosty uk³ad prze³¹cz-
nika. Jest to rozwi¹zanie

najtaÒsze, w†dodatku pozwala sku-
piÊ uwagÍ operatora tylko na
jednym ekranie. Tego rodzaju
prze³¹czniki lub krosownice wizji
(kilka wejúÊ i†wyjúÊ z†moøliwoúci¹
dowolnego zestawiania po³¹czeÒ
miÍdzy nimi) w†postaci uk³adÛw
scalonych produkuj¹ rÛøne firmy.
Jako przyk³ad przytoczmy uk-

³ad TDA8548, matrycÍ prze³¹czni-
ka wizji produkowan¹ przez firmÍ
PHILIPS. Uk³ad ten stanowiÊ bÍ-
dzie takøe podstawÍ konstrukcji
naszego wielowejúciowego prze-
³¹cznika wizji, ktÛry bÍdzie mÛg³
wspÛ³pracowaÊ ze sterownikiem
procesorowym.

W artykule prezentujemy
konstrukcjÍ elektronicznego,

wielokana³owego prze³¹cznika
sygna³Ûw wideo. DziÍki
zastosowaniu uk³adÛw

sterowanych magistral¹ I2C,
strukturÍ prze³¹cznika moøna

dostosowaÊ do indywidualnych
potrzeb uøytkownika bez

øadnych przerÛbek
sprzÍtowych.

Rys. 1. Opis wyprowadzeń układu
TDA8540.
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Uk³ad scalony TDA8548
Rozmieszczenie wyprowadzeÒ

tego uk³adu pokazano na rys. 1.
Uk³ad ma 4 wejúcia i†4 wyjúcia
wizji, ktÛre mog¹ byÊ dowolnie ze
sob¹ ³¹czone. Do sterowania uk³adu
jest wykorzystywana magistrala I2C.
KoÒcÛwki SDA i†SCL mog¹ byÊ
takøe uøywane jako wejúcia stero-
wane zwyk³ymi prze³¹cznikami me-
chanicznymi. OprÛcz tego uk³ad
posiada dwa dwustanowe wyjúcia
D0 i†D1, ktÛre mog¹ w³¹czaÊ do-
datkowe zewnÍtrzne uk³ady.
Ca³kowity sygna³ wizyjny ze

wzglÍdu na swoj¹ strukturÍ, tj.
dodanie do sygna³u treúci obrazu
takøe impulsÛw wygaszania i†syn-
chronizacji, wymaga specjalnych
obwodÛw wejúciowych. Obwody
te powinny zapewniÊ przenosze-
nie sygna³u z†niezmiennym pozio-
mem sk³adowej sta³ej. Oznacza to,
øe bez wzglÍdu na zmiany am-
plitudy sygna³u wizji (obraz jaú-
niejszy lub ciemniejszy), dolny
poziom impulsÛw synchronizacji
powinien byÊ ìprzylepionyî do
niezmiennego poziomu napiÍcia
sta³ego. Zabieg taki zapobiega nie-
przyjemnemu migotaniu obrazu,
czasami nawet zrywaniu synchro-
nizacji, i†nazywa siÍ odtwarza-
niem sk³adowej sta³ej lub z†an-
gielska klampowaniem.

Sygna³ z†obwodÛw wejúcio-
wych jest podawany na zasadni-
czy blok prze³¹cznikÛw sterowany
zespo³em dekoderÛw. W†uk³adzie
TDA8548 sygna³ moøe byÊ poda-
wany na wyjúcie ze wzmocnie-
niem rÛwnym 1 lub 2. Stosuj¹c
wzmocnienie sygna³u moøna
skompensowaÊ t³umienie jakie
wprowadzaj¹ d³ugie linie przesy-
³owe miÍdzy np. kamer¹ a†prze-
³¹cznikiem. Na koniec, sygna³ jest
podawany do wyjúc iowych
wzmacniaczy mocy, buforuj¹cych
jedno z†czterech wyjúÊ OUT0..3.
OprÛcz zapewnienia odpowied-

niego poziomu sygna³u wyjúcio-
wego, wzmacniacze posiadaj¹ jesz-
cze dodatkow¹ w³aúciwoúÊ: mog¹
ustawiÊ wyjúcia OUT w†stan wy-
sokiej impedancji. DziÍki temu
wyjúcia kilku prze³¹cznikÛw
TDA8548 moøna ³¹czyÊ rÛwnoleg-
le i†tworzyÊ uk³ady obs³uguj¹ce
wiÍksz¹ liczbÍ wejúÊ. Ze wzglÍdu
na sposÛb adresowania, w†syste-
mie moøe jednoczeúnie pracowaÊ
7 prze³¹cznikÛw obs³uguj¹cych
w†sumie 28 wejúÊ i†4 wyjúcia.
Konstruktorzy uk³adu przewi-

dzieli dwa sposoby jego sterowa-
nia, oba wykorzystuj¹ do tego
wyprowadzenia SDA i†SCL.
W†pierwszym przypadku wypro-
wadzenia te pracuj¹ jak klasyczna

magistrala I2C i†wysy³ane t¹ drog¹
rozkazy zapewniaj¹ dostÍp do
wszystkich funkcji uk³adu.
Rozkazy wysy³ane magistral¹

ustawiaj¹ 3 wewnÍtrzne rejestry
uk³adu. Do rejestrÛw moøna tylko
wpisywaÊ dane i†prÛba ich odczy-
tu spowoduje b³¹d i†przerwanie
komunikacji. Tak jak w†przypad-
ku innych uk³adÛw wyposaøo-
nych w†interfejs I2C, transmisja
rozpoczyna siÍ sygna³em startu,
a†nastÍpnie wysy³any jest ADRES
uk³adu wraz z†wyzerowanym naj-
m³odszym bitem. OgÛlny adres
uk³adÛw prze³¹cznika wynosi 90H.
W†bajcie adresu bity b1..3 okreú-
laj¹ indywidualny adres kaødego
z†zamontowanych w†systemie
uk³adÛw. Bity te odpowiadaj¹ wy-
prowadzeniom S0..2 uk³adu
TDA8548. Jeøeli ustawienie bitÛw
adresu odpowiada ustawieniom
wyprowadzeÒ S0..2 (stan niski -
zwarcie do masy, stan wysoki -
wyprowadzenie nie pod³¹czone
lub po³¹czone z†napiÍciem +5V),
to wybrany uk³ad opowie sygna-
³em potwierdzenia po ostatnim
bicie adresu. NastÍpnie magistral¹
powinien byÊ wys³any bajt sub-
adresu SUB okreúlaj¹cy, ktÛry re-
jestr wewnÍtrzny prze³¹cznika bÍ-
dzie zapisywany. Bajt SUB moøe
byÊ liczb¹ z†przedzia³u 0..2

Rys. 2. Schemat elektryczny przełącznika wideo.
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i†wskazuje kolej-
no na nastÍpuj¹-
ce wewnÍtrzne
rejestry uk³adu:
- SWI - rejestr
kontroluj¹cy ze-
stawianie po³¹-
czeÒ miÍdzy wej-
úciami a†wyjúcia-
mi TDA8548. Re-
jestr ten steruje
wewnÍ t r znym i
dekoderami mat-
rycy. Kaødemu
dekoderowi od-
powiadaj¹ dwa
bity rejestru SWI.
Na przyk³ad wy-
zerowanie bitÛw
b0..1 spowoduje
po³¹czenie wyj-
úcia OUT0 z†we-
j ú c i em IN 0 ,
a†ustawienie bitu
b3 i†wyzerowanie
b2 po³¹czy OUT1
z†IN2.
- GCO - rejestr
kontrolny para-
metrÛw pracy. Bi-
ty b7..4 odpowia-
daj¹ za wzmoc-
nienie sygna³u
odpowiednio na
w y j ú c i a c h
OUT3 . . 0 .  B i t
(zwi¹zany z da-
nym wyjúciem)
wyzerowany oz-
nacza dwukrotne
wzmocnienie syg-
na³u, pojawiaj¹-
cego siÍ na wyj-
úciu, bit ustawio-
n y  o z n a c z a
wzmocnienie =1.
Bity b3 i†b2 ste-
ruj¹ funkcj¹ od-
twarzania sk³ado-
wej sta³ej sygna-
³u podawanego
na wejúcia IN0
i†IN1. Ustawienie
tych bitÛw spo-
woduje wy³¹cze-
nie mechanizmu
odtwarzania sk³a-
dowej przez te
we j ú c i a . B i t y
b1..0 steruj¹ po-
ziomami na wy-
júciach D1 i†D0.
- OEN - rejestr
aktywnoúci po-

szczegÛlnych wyjúÊ. Bity b3..0
steruj¹ odpowiadaj¹cymi im wyj-
úciami (tj. b0 wyjúciem OUT0
itd.) i†gdy s¹ wyzerowane wy-
júcia znajduj¹ siÍ w†stanie wy-
sokiej impedancji. Ustawienie
bitÛw uaktywnia wyjúcia.
ProtokÛ³ transmisji umoøliwia

jednoczesne wpisanie danych do
wszystkich rejestrÛw. Oznacza to,
øe po bajcie subadresu trzeba
wys³aÊ trzy bajty danych. ZakoÒ-
czenie transmisji wymaga wys³a-
nia magistral¹ I2C sekwencji
STOP.
Drugi sposÛb sterownia uk³a-

dem TDA8548 jest znacznie ³at-
wiejszy, ale pozwala jedynie ze-
stawiaÊ po³¹czenia wejúÊ i†wyjúÊ,
poprzez podawanie na wyprowa-
dzenia SDA i†SCL odpowiednich
stanÛw logicznych. Aby uzyskaÊ
dostÍp do tego trybu sterowania,
wejúcia S0..2 w†momencie w³¹cze-
nia zasilania powinny byÊ w†sta-
nie wysokim. Od tej chwili po-
danie na wyprowadzenia SDA
i†SCL poziomÛw logicznych 0 lub
1 zestawia wewnÍtrzne po³¹czenia
prze³¹cznika wed³ug nastÍpuj¹cej
tabelki:
wyjście SCL=0, SCL=0, SCL=1, SCL=1,

SDA=0 SDA=1 SDA=0 SDA=1
OUT3 IN3 IN2 IN1 IN0
OUT2 IN2 IN3 IN0 IN1
OUT1 IN1 IN0 IN3 IN2
OUT0 IN0 IN1 IN2 IN3
Pozosta³e rejestry steruj¹ce pra-

c¹ uk³adu zostaj¹ po resecie za-
pisane sta³ymi wartoúciami.
Wszystkie wyjúcia uk³adu s¹ ak-
tywne, wzmocnienie kaødego ka-
na³u jest rÛwne 2, a†sygna³ na
wszystkich wejúciach jest klampo-
wany. Przy takim sposobie stero-
wania, w†systemie moøe pracowaÊ
tylko jeden uk³ad TDA8548.

Budowa prze³¹cznika
wizji
Wykorzystuj¹c uk³ad TDA8548

w†³atwy sposÛb moøna zbudowaÊ
wielowejúciowy prze³¹cznik, ktÛry
moøe znaleüÊ zastosowanie w†nie-
wielkim domowym systemie
ochrony czy podczas montaøu
amatorskich filmÛw wideo. Sche-
mat takiego uk³adu pokazuj¹ rys.
2 i†3. Uk³ad sk³ada siÍ z†dwÛch
czÍúci: matrycy wideo (rys. 2)
i†procesorowego sterownika syste-
mu z†wyúwietlaczem (rys. 3).
Zalet¹ uk³adu jest moøliwoúÊ

jego rozbudowy i†dostosowania doRys. 3. Schemat elektryczny sterownika.
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potrzeb uøytkownika. W†najprost-
szym zestawieniu moøna zastoso-
waÊ tylko uk³ad z†rys. 2, ktÛry
jest bezpoúredni¹ aplikacj¹
TDA8548. W†takiej konfiguracji
prze³¹cznik bÍdzie sterowany po-
ziomami logicznymi podawanymi
na gniazda JP4-5,6 lub JP5-5,6, do
ktÛrych s¹ do³¹czone wyprowa-
dzenia linii SDA i†SCL uk³adu.
Po³¹czenia wejúÊ i†wyjúÊ bÍd¹
zestawiane zgodnie z†podan¹
wczeúniej tabel¹.
Wejúciowe sygna³y wizji s¹

podawane na gniazda J1 i†J2 (na
schemacie oznaczone jako po-
dwÛjne gniazdo cinch), a†wyjúcia
OUT1..3 s¹ po³¹czone z†podwÛj-
nymi gniazdami J3 i†J4. Uk³ad jest
zasilany napiÍciem sta³ym z†prze-
dzia³u 7,2V do 8,8V poprzez
koÒcÛwki 7†i†8†gniazda JP4 lub
JP5. Dla takiej konfiguracji jum-
pery JUM0..3 powinny byÊ roz-
warte. Jako uk³ad koduj¹cy zesta-
wianie wejúÊ i†wyjúÊ moøna za-
stosowaÊ prze³¹cznik mechanicz-
ny do³¹czany poprzez gniazda na
p³ytce do wejúÊ SDA i†SCL uk³a-
du.
Moøliwoúci uk³adu powiÍksza

zastosowanie procesorowego ste-
rownika z†rys. 3. Uk³ad ten zwiÍk-
sza komfort obs³ugi urz¹dzenia,
pozwala na rozbudowÍ prze³¹cz-
nika o†dodatkowe wejúcia oraz
wprowadza nowe funkcje. Sterow-
nik zbudowany na jednouk³ado-
wym procesorze 89C2051 obs³u-
guje zarÛwno magistralÍ steruj¹c¹
I2C jak i†wyúwietlacz i†klawiaturÍ.

Na p³ytce sterownika znalaz³a
miejsce takøe pamiÍÊ EEPROM
i†stabilizatory napiÍÊ zasilaj¹cych
uk³ad. Na czterech wyúwietla-
czach 7-segmentowych jest poka-
zywany stan czterech wyjúÊ prze-
³¹cznika. Kaødy z†wyúwietlaczy
pokazuje numer po³¹czonego
z†wyjúciem wejúcia lub poziom¹
kreskÍ ì-î jeøeli wyjúcie jest wy-
³¹czone. Numery wyúwietlaczy na
rys. 3†odpowiadaj¹ przypisanemu
kaødemu wyúwietlaczowi wyjúciu.
Jak ³atwo siÍ domyúliÊ, wy-

úwietlacze s¹ multipleksowane,
czyli zapalaj¹ siÍ po kolei z†duø¹
czÍstotliwoúci¹, dziÍki czemu po-
wstaje z³udzenie ich rÛwnoczes-
nej pracy. Obs³ug¹ wyúwietlaczy
steruje procesor poprzez multi-
plekser U2 i†tranzystory T1..4.
Procesor odczytuje takøe zewnÍ-
trzn¹ klawiaturÍ, ktÛra ze wzglÍ-
du na brak wolnych portÛw pro-
cesora czÍúciowo jest po³¹czona
z†wyjúciami steruj¹cymi zapala-
niem odpowiednich segmentÛw
wyúwietlaczy. Klawiatura pracuje
w†uk³adzie XY, co oznacza, øe
klawisze znajduj¹ siÍ na przeciÍ-
ciu trzech linii poziomych do³¹-
czonych do portÛw P3.4,5 i†7†oraz
czterech linii poziomych po³¹czo-
nych z†portami P1.3..6. Obs³uga
klawiatury i†ustalenie, ktÛry z†kla-
wiszy jest naciskany polega na
podawaniu kolejno stanu niskiego
na trzy linie Y, odczycie czterech
linii X†i†odczycie kodu klawisza
z†tablicy zaszytej w†programie pro-
cesora.
Schemat po³¹czeÒ klawiatury

i†przypisane oznaczenia poszcze-
gÛlnym klawiszom pokazano na
rys. 4.

Opis dzia³ania
Procesor, poprzez z³¹cze JP1

i†magistralÍ I2C, moøe mieÊ dostÍp
do wszystkich rejestrÛw uk³adu
TDA8548 wykorzystuj¹c wszelkie
moøliwoúci jakie to daje. Program
sterownika umoøliwia operatoro-
wi, przy pomocy klawiatury, ³at-
wo i†szybko zmieniÊ po³¹czenie
dowolnego wejúcia z†dowolnym
wyjúciem.
Najpierw trzeba wybraÊ numer

wyjúcia naciskaj¹c klawisz o†nu-
merze od 0†do 3. Wyjúciu o†naj-
m³odszym numerze (OUT0) odpo-
wiada klawisz 0. Wybranie wyj-
úcia sygnalizuje migotanie wy-
úwietlacza odpowiadaj¹cego temu

wyjúciu. Teraz naciúniÍcie kolej-
nego klawisza spowoduje, øe na
wyjúciu pojawi siÍ sygna³ z†wy-
branego wejúcia. Jeøeli chcemy
wprowadziÊ wybrane wyjúcie
w†stan wysokiej impedancji, to
naleøy nacisn¹Ê klawisz ìclearî,
a†na wyúwietlaczu pojawi siÍ sym-
bol ì-î. NaciúniÍcie klawisza
ìshiftî spowoduje wyjúcie z†pro-
cedury zestawiania po³¹czeÒ i†za-
pisania konfiguracji do pamiÍci
EEPROM U5. Teraz, po kaødora-
zowym w³¹czeniu zasilania ste-
rownik bÍdzie automatycznie od-
twarza³ stan po³¹czeÒ zapisanych
w†pamiÍci U5. Kolejn¹ funkcj¹
jest moøliwoúÊ zaprogramowania
automatu czasowego, ktÛry cyk-
licznie bÍdzie zestawia³ nowe po-
³¹czenia wejúÊ i†wyjúÊ. Istnieje
moøliwoúÊ zaprogramowania mak-
symalnie 20 krokÛw o†czasie trwa-
nia kaødego kroku ustawianym od
1s do 99s.
Programowanie automatu pole-

ga na dodawaniu do juø zapamiÍ-
tanych krokÛw kolejnego wybra-
nego zestawienia wyjúÊ i†wejúÊ
oraz czasu trwania kroku. Po
wybraniu ustawienia (np. sygna³
z†wejúcia 1 podawany na wyjúcie
3), gdy nie migoce øaden z†wy-
úwietlaczy, naleøy nacisn¹Ê kla-
wisz ì9î. Na wyúwietlaczach po-
jawi siÍ stylizowana litera ìtî,
a†na dwÛch dolnych wyúwietla-
czach (p³ytka) liczba okreúlaj¹ca
czas w†sekundach. Czas ustawia
siÍ naciskaj¹c klawisze cyfr na
klawiaturze. NaciúniÍcie klawisza
ìclearî spowoduje dopisanie ko-
lejnego kroku automatu do pamiÍ-
ci pod dwoma warunkami: usta-
wiony czas by³ wiÍkszy od 0s
i†liczba juø zapamiÍtanych kro-
kÛw jest mniejsza od 20. Po
naciúniÍciu klawisza i†zapisaniu
danych w†pamiÍci, program opuú-
ci opcjÍ programowania automatu.
Wyjúcie z†programowania bez za-
pisu do pamiÍci nast¹pi po na-
ciúniÍciu klawisza ìshiftî.
Uruchomienie automatu, czyli

cyklicznego zestawiania wybra-
nych po³¹czeÒ, nast¹pi po naciú-
niÍcia klawisza ìclearî, gdy øaden
z†wyúwietlaczy nie migocze. Pro-
gram wykona wszystkie zapamiÍ-
tane kroki, a†po wykonaniu ostat-
niego bÍdzie kontynuowa³ ca³¹
procedurÍ od pocz¹tku. Øeby prze-
rwaÊ tÍ karuzelÍ prze³¹czeÒ wy-
starczy nacisn¹Ê jakikolwiek kla-

Rys. 4. Połączenie styków
klawiatury.
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WYKAZ ELEMENTÓW

Płytka przełącznika
Rezystory
R1, R2: 25Ω
R3, R4, R5, R6: 75Ω
Kondensatory
C1, C2, C3, C4: 100nF
C5: 100µF/16V
C6, C7: 22µF/16V
Różne
JUM: jumper
J1, J2, J3, J4: podwójne gniazdo
cinch
Półprzewodniki
U1: TDA8540

Płytka sterownika
Rezystory
R1, R2: 10kΩ
R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9: 47Ω
Kondensatory
C1, C2: 27pF
C3: 2,2µF/16V
C4: 22µF/16V
C5, C6: 100nF
Półprzewodniki
T1, T2, T3, T4: BC548
U1: 89C2051 − zaprogramowany
U2: 4028
U3: 7805
U4: 7808
U5: 24C02
W1, W2, W3, W4: wyświetlacz LED
wspólna anoda
Różne
X1: kwarc 12MHz
podstawka 20−stykowa, podstawka
8−stykowa

wisz. A†co w†przypadku, gdy ze-
chcemy zmieniÊ ustawienia auto-
matu? Kasowanie wszystkich za-
pamiÍtanych krokÛw nast¹pi po
naciúniÍciu klawisza ì8î, gdy øa-
den z†wyúwietlaczy nie migocze.
LiczbÍ obs³ugiwanych wejúÊ

prze³¹cznika moøna powiÍkszyÊ
do 16 poprzez do³¹czenie do
uk³adu kolejnych p³ytek. P³ytki
do³¹cza siÍ szeregowo, jedna za
drug¹, wykorzystuj¹c w†tym celu
gniazda JP4 i†JP5. Gniazda te
pozwalaj¹ do³¹czyÊ do kolejnych
p³ytek zasilanie, powi¹zaÊ je z†ma-
gistral¹ I2C oraz zrÛwnolegliÊ ich
wyjúcia. Jedynym warunkiem jest
takie zestawienie jumperÛw na
nowej p³ytce, aby ustawiony przez
nie subadres by³ o†1†wiÍkszy niø
ustawiony na poprzedniej p³ytce.
P³ytka pierwsza musi mieÊ sub-
adres 0†(wszystkie jumpery zwar-
te), p³ytka druga musi mieÊ usta-
wiony adres 1†(JUM0 rozwarty)
itd. Jeøeli pomiÍdzy subadresami
wyst¹pi numeracyjna ìdziuraî,
czÍúÊ wejúÊ prze³¹cznika nie bÍ-
dzie widziana przez procesor.
Wejúcia do³¹czanych do uk³adu
p³ytek otrzymuj¹ kolejne rosn¹ce
numery.
Liczba dostÍpnych w†uk³adzie

wejúÊ przekracza 9, co wp³ywa na
sposÛb oznaczania i†wyboru wejúÊ
o†numerach dwucyfrowych. Do
wyúwietlenia dwucyfrowego nu-
meru na pojedynczym wyúwietla-
czu, uk³ad pos³uguje siÍ oznacze-
niami szesnastkowymi, dobrze
znanymi programistom. Cyfry
wiÍksze od 9 s¹ oznaczane ko-
lejnymi literami alfabetu A=10,
B=11, C=12, D=13, E=14 i†F=15.
DziÍki temu, øe najm³odsze wej-
úcie ma numer 0, na wyúwietla-
czu moøna wyúwietliÊ symbole 16
wejúÊ. Z†podobnych przyczyn spo-

sÛb wybierania wejúÊ o†numerach
0, 1, 10 i†wiÍkszych rÛøni siÍ od
pozosta³ych. Najpierw trzeba wy-
braÊ na klawiaturze starsz¹ cyfrÍ,
a†nastÍpnie m³odsz¹ cyfrÍ nume-
ru. Dla wejúcia 1 oznacza to
naciúniÍcie najpierw klawisza ì0î,
a†nastÍpnie ì1î. Jeøeli w†ci¹gu 2s
nie zostanie wprowadzona druga
cyfra, program uzna, øe chodzi
o†wejúcie o†numerze rÛwnym war-
toúci pierwszej cyfry pomnoøonej
przez 10.

Montaø i†uruchomienie
Prze³¹cznik ma budowÍ modu-

³ow¹, tak aby ³atwo moøna go
by³o przystosowaÊ do potrzeb.
Uk³ad TDA8548 jest montowany
na p³ytce dwustronnej razem
z†wyprowadzeniami pod wszyst-
kie gniazda i†jumpery. Widok mo-
zaiki úcieøek obydwu p³ytek dru-
kowanych przedstawiono na
wk³adce wewn¹trz numeru. Na
rys. 5 i†6 znajduj¹ siÍ ich sche-
maty montaøowe.
Poniewaø uk³ad scalony wystÍ-

puje w†dwÛch rodzajach obudÛw:
do montaøu przewlekanego i†po-
wierzchniowego, to na p³ytce dru-
kowanej przewidziano miejsce na
wlutowanie kaødego z†tych ty-
pÛw. W†modelu zastosowano
uk³ad do montaøu
powierzchniowego.
Do tego rodzaju
e l emen tÛw po -
trzebna jest dobra
lutownica o†cien-
kim grocie, cienka
cyna i†trochÍ cier-
pliwoúci. Po u³oøe-
niu uk³adu na
p³ytce drukowanej
w†taki sposÛb, aby
nÛøki znalaz³y siÍ
na odpowiadaj¹-

Rys. 5. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej przełącznika
wideo.

cych im polach, uk³ad naleøy
unieruchomiÊ przyciskaj¹c np.
palcem od gÛry, a†potem zaluto-
waÊ jedn¹ skrajn¹ nÛøkÍ. Gdyby
w†trakcie tej czynnoúci uk³ad
zmieni³ swoje po³oøenie, moøna
to jeszcze skorygowaÊ podgrzewa-
j¹c zalutowan¹ nÛøkÍ i†delikatnie

Rys. 6. Rozmieszczenie elementów na płytce
drukowanej sterownika.
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go przesuwaj¹c. Dopiero gdy
wszystko jest w³aúciwie zgrane
moøna zalutowaÊ pozosta³e wy-
prowadzenia wystrzegaj¹c siÍ nad-
miaru cyny i†trudnych do usuniÍ-
cia zwarÊ.
W†modelu jako z³¹cza wejúcio-

we i†wyjúciowe sygna³u wideo
zastosowano podwÛjne pionowe
gniazda cinch, ale do otworÛw
w†p³ytce moøna dolutowaÊ takøe
krÛtkie przewody i†do³¹czyÊ jakie-
kolwiek inne gniazda. Na p³ytce
sterownika wyúwietlacze s¹ mon-
towane po przeciwnej stronie p³yt-
ki niø pozosta³e elementy. Pozycja
kropki (Ûsmy element na wyúwiet-
laczu) powinna pokrywaÊ siÍ
z†kropk¹ zaznaczon¹ na obrysie
wyúwietlacza na p³ytce drukowa-
nej. Takie roz³oøenie elementÛw
powinno u³atwiÊ montaø uk³adu
w†obudowie. Widok wyúwietlaczy
z†przypisanym kaødemu numerem
wyjúcia pokazuje rys. 7.
Do zasilania uk³adu potrzebne

jest napiÍcie sta³e 10..12V. Pobie-
rany pr¹d zaleøy od liczby zain-
stalowanych wejúÊ i†waha siÍ od
100mA do 200mA. Po pod³¹cze-
niu do zasilania samego uk³adu
sterownika z†wyjÍt¹ z†podstawki
pamiÍci¹ EEPROM na wyúwietla-
czu powinien pojawiÊ siÍ napis
Err0. Taki komunikat pojawiaj¹cy
siÍ w†czasie pracy urz¹dzenia bÍ-
dzie úwiadczyÊ o†uszkodzeniu pa-
miÍci lub jej niew³aúciwym osa-
dzeniu w†podstawce. Wyúwietle-
nie tego komunikatu zawiesi dal-
sz¹ pracÍ uk³adu. Po wy³¹czeniu

zasilania naleøy w³oøyÊ do pod-
stawki pamiÍÊ i†do³¹czyÊ do ste-
rownika p³ytkÍ lub p³ytki prze-
³¹cznikÛw, z†w³aúciwie ustawio-
nymi jumperami (!). Pierwsz¹ p³yt-
kÍ prze³¹cznika ³¹czy siÍ ze ste-
rownikiem w†taki sposÛb, aby sty-
ki JP1 1..4 sterownika ³¹czy³y siÍ
ze stykami 5..8 gniazda JP4 lub
JP5. Po ponownym w³¹czeniu za-
silania na wyúwietlaczach mog¹
pojawiÊ siÍ przypadkowe dziwne
znaki lub napis Err1. Dzieje siÍ
tak, poniewaø w†nowej pamiÍci
EEPROM sterownik nie znajduje
prawid³owo zapisanych paramet-
rÛw pracy. Ponadto komunikat
b³Ídu Err1 bÍdzie pojawia³ siÍ
zawsze w†czasie pracy uk³adu,
gdy bÍdziemy prÛbowali uaktyw-
niÊ nie istniej¹ce wejúcie (np. gdy
przy do³¹czonej jednej p³ytce
prze³¹cznika nast¹pi prÛba w³¹-
czenia wejúcia o nr 8). Po uka-
zaniu siÍ tego komunikatu wystar-
czy nacisn¹Ê dowolny przycisk,
komunikat zniknie, a†zamiast nu-
meru nie istniej¹cego wejúcia po-
jawi siÍ symbol ì-î. Podczas
uruchamiania uk³adu wszystkim
wyjúciom naleøy przypisaÊ nume-
ry istniej¹cych wejúÊ w†sposÛb
opisany wczeúniej. Podczas kolej-
nego w³¹czenia uk³adu nie powin-
ny pojawiÊ siÍ øadne komunikaty
o b³Ídach.
Sterownik umoøliwia zmianÍ

wzmocnienia dla wszystkich ka-
na³Ûw i†wy³¹czenie uk³adÛw od-
twarzania sk³adowej sta³ej dwÛch
pierwszych wejúÊ na kaødej z†do-

Rys. 7. Sposób wyświetlania
informacji o włączonym kanale.

³¹czonych p³ytek prze³¹cznika.
Ustawienia tych parametrÛw do-
konuje siÍ przez naciskanie od-
powiednich klawiszy w†momencie
w³¹czania zasilania. Naciskanie
klawisza 1†ustawia wzmocnienie
wszystkich wejúÊ na 1. Klawisz
2 zmienia wzmocnienie na 2.
Naciskanie klawisza o†numerze 3
spowoduje wy³¹czenie klampowa-
nia sygna³u na dwÛch pierwszych
wejúciach. Nowe ustawienie tych
parametrÛw zostaje zapamiÍtane
w†EEPROM-ie i†przy nastÍpnym
w³¹czeniu uk³adu automatycznie
odtwarzane.
Po³¹czenia pomiÍdzy p³ytkami

powinny byÊ krÛtkie. Nie uøywa-
ne wyjúcia naleøy wy³¹czaÊ, a†nie
uøywane wejúcia moøna zamykaÊ
rezystorami 75Ω, zamontowanymi
we wtyczkach.
Ryszard Szymaniak, AVT


