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Producent proponuje uøywanie swojego przy-
rz¹du podczas przegl¹dÛw i napraw odbiorni-
kÛw telewizyjnych oraz magnetowidÛw. Dodaj-
my, øe moøe byÊ on uøyteczny takøe podczas
kontroli niewielkiej sieci telewizji kablowej.
Jest to pierwszy tego typu generator w Polsce
mieszcz¹cy siÍ w kieszeni.
Przyrz¹d generuje podstawowe sygna³y tes-

towe pomocne w†czasie naprawy i†strojenia
sprzÍtu telewizyjnego. S¹ to: sygna³ 8 pasÛw
kolorowych, bia³ej kraty na czarnym tle, bia-
³ych kropek na czarnym tle, bia³ego markera
na czarnym tle (w†formie kwadratu w†prawym
gÛrnym rogu ekranu) oraz barwnych pÛl: czer-
wonego, zielonego, niebieskiego i†bia³ego. Kaø-
dy z†sygna³Ûw s³uøy do kontroli innych blokÛw
funkcjonalnych odbiornika.
Uøycie kolorowych pasÛw pozwala spraw-

dziÊ poprawnoúÊ dzia³ania toru chrominancji
i†matrycy koloru. Sygna³ kraty pomoøe podczas
korekcji zniekszta³ceÒ geometrii obrazu i†usta-
wienia poprawnych wymiarÛw obrazu widocz-
nego na ekranie kineskopu. Bia³e punkty uøy-
wane s¹ w†celu kontroli korekcji zbieønoúci.
WystÍpowanie wokÛ³ bia³ych kropek koloro-
wych obwÛdek úwiadczy o†z³ej pracy systemÛw
korekcji. Uøycie sygna³u bia³ego pola pozwala
sprawdziÊ balans bieli. Trzy kolorowe pola od-
powiadaj¹ trzem barwom podstawowym RGB
uøywanym do wytwarzania kolorowego obrazu
telewizyjnego. Uøycie pÛl jednolitego koloru
umoøliwia ocenÍ jakoúci kineskopu. Pojawienie
siÍ na p³aszczyünie t³a kolorowych zabarwieÒ
oznacza koniecznoúÊ rozmagnesowania kinesko-
pu lub nawet jego wymianÍ. Przyrz¹d nie ge-
neruje niestety sygna³u klina lub podobnego
testu pozwalaj¹cego w†prosty sposÛb oceniÊ roz-
dzielczoúÊ poziom¹ obrazu a†tym samym zestro-
jenie toru poúredniej czÍstotliwoúci odbiornika.
W†tej odmianie przyrz¹du sygna³y testowe

s¹ generowane w†systemie PAL (B.G, B.K).
Kompletny sygna³ wizyjny jest dostÍpny na
gnieüdzie wyjúciowym, sk¹d moøe byÊ podany
na wejúcie monitorowe odbiornika (wejúcie nis-
kiej czÍstotliwoúci). Sygna³y testowe mog¹ tak-
øe modulowaÊ noún¹ w. cz. i†z†oddzielnego
wyjúcia RF generatora mog¹ byÊ pod³¹czane do
wejúcia antenowego odbiornika telewizyjnego
lub tunera magnetowidu.
Modulator pracuje w†zakresie VHF i†UHF,

a†wybÛr konkretnego kana³u, na ktÛrym przy-
rz¹d bÍdzie generowa³ sygna³ testowy zaleøy od
uøytkownika. CzÍstotliwoúÊ sygna³u RF moøe
byÊ zmieniana w†zakresach 41,25..62,25MHz,
175,25..224,25MHz i†471,25..855,25MHz, co od-
powiada kana³om 1..12 i†21..69. Oznacza to
moøliwoúÊ generacji sygna³u na kana³ach pod-
stawowych, z†wy³¹czeniem jednak zakresÛw
kablowych i†kana³Ûw specjalnych. W†przypad-
ku korzystania z†sygna³u w.cz., do sygna³u wizji
moøe byÊ dodawany testowy sygna³ fonii o†czÍs-
totliwoúci ok. 1kHz.
Przyrz¹d jest zamontowany w†pude³ku z two-

rzywa o†wymiarach 80x172x36,5mm i†wraz z†do-
datkowym wyposaøeniem waøy mniej niø 0,5kg.
Wszystkie operacje zwi¹zane ze zmian¹ testÛw
lub kana³Ûw uøytkownik wykonuje za pomoc¹
14-przyciskowej klawiatury foliowej znajduj¹cej
siÍ na gÛrze obudowy. Wyj¹tkiem jest pokrÍt³o
dostrojenia modulatora na zakresie UHF, umiesz-
czone z†boku, z†prawej strony obudowy. Powy-
øej klawiatury umieszczono dwucyfrowy wy-
úwietlacz LED i†trzy diody sygnalizacyjne. Na
wyúwietlaczu operator moøe odczytaÊ numer
kana³u, na ktÛrym generowany jest sygna³ tes-
towy a†diody pokazuj¹ nastawiony zakres. Wy-
bieraj¹c sygna³ niskiej czÍstotliwoúci, na wy-

úwietlaczu pojawi¹ siÍ dwie poziome kreski,
a†dioda zaúwieci siÍ przy napisie ìVIDEOî. Nu-
mery kana³Ûw moøna przewijaÊ do gÛry i†do
do³u naciskaj¹c odpowiednie klawisze. WybÛr
testu, zakresu oraz w³¹czenia i†wy³¹czenia syg-
na³u düwiÍkowego nastÍpuj¹ po naciúniÍciu wy-
dzielonych klawiszy klawiatury.
Zalet¹ przyrz¹du jest moøliwoúÊ zasilania za-

rÛwno z†sieci (poprzez zasilacz dostarczaj¹cy
napiÍcia sta³ego +9V/180mA) jak i†z†baterii lub
akumulatorÛw umieszczanych wewn¹trz obudo-
wy. Przyrz¹d wymaga 6†ogniw o†wymiarach ty-
powego paluszka, czyli AA. Duø¹ zalet¹ gene-
ratora jest wbudowany system oszczÍdzania
energii. Jeøeli w†czasie 15 minut øaden z†kla-
wiszy generatora nie zostanie naciúniÍty, przy-
rz¹d wy³¹czy siÍ automatycznie. Gdy baterie lub
akumulatory bÍd¹ bliskie roz³adowania, uøyt-
kownik zostaje o†tym powiadomiony poprzez
do³¹czenie do sygna³u testowego ikony baterii.
DziÍki zastosowaniu w urz¹dzeniu nowoczes-

nych uk³adÛw ASIC i montaøu powierzchnio-
wego, zwiÍkszono jego niezawodnoúÊ i zmniej-
szono wymiary. Wyposaøenie dodatkowe przy-
rz¹du pozwala na jego uøycie bezpoúrednio po
otwarciu pude³ka. W†jego sk³ad wchodzi zasi-
lacz sieciowy, komplet akumulatorkÛw, dwa
kable o†d³ugoúci 1†metra do przy³¹czenia syg-
na³Ûw z†wyjúÊ wideo i†RF. Dodatkowo przyrz¹d
zaopatrzono w†futera³, ktÛry bÍdzie go skutecz-
nie chroni³ przed zabrudzeniem, o†co nietrudno
podczas napraw zakurzonych telewizorÛw
i†magnetowidÛw. Ze wzglÍdu na ma³e gabaryty,
foliow¹ klawiaturÍ i uniwersalne zasilanie,
przyrz¹d jest szczegÛlnie przydatny w pracach
serwisowych u klienta lub w terenie.
Ryszard Szymaniak, AVT

Prezentowany w†artykule przyrz¹d udostÍp-
ni³a redakcji firma Labimed, tel. (0-22) 642-
19-73.

Przenośny generator sygnałów
telewizyjnych PG−401L

Podczas konserwacji wszelkiego
rodzaju sprzÍtu telewizyjnego

znakomicie u³atwia pracÍ
porÍczne ürÛd³o telewizyjnego
sygna³u testowego. RolÍ tak¹
moøe pe³niÊ prezentowany

w†artykule produkt koreaÒskiej
firmy LG.

Zestawienie najważniejszych parametrów
technicznych generatora PG−401L:
✓ Standard sygnału: PAL.
✓ Sygnały testowe: pasy kolorowe, krata, kropki, biały

marker, białe pole, pola kolorowe: czerwone,
zielone, niebieskie.

✓ Wyjścia:  VIDEO (niska częstotliwość), RF (w.cz.).
✓ Zakres częstotliwości RF: 41,25 − 62,25MHz

175,25 − 224,25MHz
471,25 − 855,25MHz.

✓ Poziom sygnału VIDEO: 1Vpp/75Ω.
✓ Poziom sygnału RF: 1mVrms (VHF),

0,5mVrms(UHF).
✓ Podnośna koloru: 4,433619MHz.
✓ Częstotliwość fonii: ok. 1kHz.
✓ Nośna fonii: 5,5MHz ±5kHz.
✓ Wybieranie międzyliniowe (2 półobrazy

z przeplotem).
✓ Zasilanie: 6..10V z zasilacza lub baterii.
✓ Wymiary: 80 x 172 x 35,5mm.
✓ Waga z bateriami: 440g.


