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Układ do nagrywania
napisów teletekstu na magnetowid

032Wiele stacji
telewizyjnych emituje,

wraz z†niektÛrymi
programami, napisy

bÍd¹ce t³umaczeniem
oryginalnej wersji

jÍzykowej lub napisami
dla nies³ysz¹cych. Napisy

te s¹ emitowane na
wybranych stronach

telegazety, np. TVP uøywa
strony 777, satelitarny

program TNT 777, 779,
780, 781, 784, 785.
Posiadaj¹c odbiornik

telewizyjny z†dekoderem
teletekstu wystarczy

wybraÊ odpowiedni numer
strony by napisy pojawi³y
siÍ na ekranie. Sytuacja

komplikuje siÍ
w†przypadku, gdy chcemy

nagraÊ jakiú film na
magnetowidzie. Popularne

magnetowidy systemu
VHS zapewniaj¹ pasmo
przenoszenia sygna³u
wizyjnego ok. 3MHz,

podczas gdy do
prawid³owego

dekodowania sygna³Ûw
teletekstu potrzebne jest
pasmo ponad dwukrotnie

szersze. Najprostszym
rozwi¹zaniem,

umoøliwiaj¹cym
nagrywanie filmÛw wraz

z†napisami, jest
nagrywanie sygna³u

wizyjnego z†wstawionymi
widocznymi napisami.

Rozwi¹zanie to ma jednak
wadÍ: nie jest moøliwe
pÛüniejsze odtworzenie
nagrania bez napisÛw.

Wstawianie do zespolo-
nego sygna³u wizyjnego na-
pisÛw w†wersji kolorowej
wymaga nastÍpuj¹cych ope-
racji: dekodowania sygna³u
PAL do postaci RGB, ³¹cze-
nie tych sygna³Ûw z†sygna-
³ami RGB z†dekodera tele-
tekstu oraz kodowanie po-
³¹czonych sygna³Ûw RGB do
postaci zespolonego sygna-
³u wizyjnego PAL. Operacje
te moøe przeprowadziÊ opi-
sany w†numerach 2/96 i†3/
96 EP korektor sygna³u vi-
deo. Potrzebny jest tylko de-
koder teletekstu wraz z†od-
powiednim uk³adem steru-
j¹cym.

Opis uk³adu
Schemat proponowane-

go urz¹dzenia przedstawia
rys. 1. Jako dekoder teletek-
stu zastosowano uk³ad
SAA5246AP/H (U1). Sygna³
video jest podawany na wy-
prowadzenie 8†uk³adu U1.
Wyjúciami dekodera s¹ wy-
prowadzenia 15, 16, 17 i†19.
Amplituda sygna³Ûw RGB
(15, 16, 17) jest regulowana
napiÍciem na wyprowadze-
niu 18. Do zmiany tego na-
piÍcia zastosowano poten-
cjometr montaøowy R4.
Wyjúcie BLANK uk³adu de-
kodera teletekstu jest wyj-
úciem typu otwarty dren,
w†zwi¹zku z†tym zastoso-
wano  rezystor podci¹gaj¹-
cy R5, wymuszaj¹cy sta³¹

amplitudÍ sygna³u na tym
wyprowadzeniu rÛwn¹ ok.
5V. Sygna³y RGB i†Blank, po
przejúciu przez wtÛrniki
emiterowe T1..T4, mog¹ byÊ
pod³¹czone do dowolnego
urz¹dzenia wyposaøonego
w†wejúcie RGB, np. korektor
sygna³u video (kit AVT-298).
Wejúciem uk³adu U1 jest
rÛwnieø wyprowadzenie 12,
na ktÛrym w†zaleønoúci od
stanu rejestru steruj¹cego
moøe pojawiÊ siÍ sygna³ vi-
deo z†koÒcÛwki 8†lub úciúle
z†tym sygna³em zsynchroni-
zowane, wytwarzane przez
dekoder, impulsy synchroni-
zacji poziomej i†pionowej
o†amplitudzie ok. 0,5Vpp.
Wybrano t¹ drug¹ moøli-
woúÊ. PolaryzacjÍ impulsÛw
na wyjúciu 12 moøna ustaliÊ
odpowiednim napiÍciem na
wyprowadzeniu 11U1. Przy
pod³¹czeniu tego wejúcia do
masy otrzymujemy impulsy
o†polaryzacji ujemnej, przy
podaniu napiÍcia zasilania
otrzymujemy impulsy o†po-
laryzacji dodatniej. Impulsy
te moøna np. pod³¹czyÊ za-
miast sygna³u video do we-
júcia 11 uk³adu TDA2595
w†korektorze sygna³u video.
Wymagane s¹ wÛwczas im-
pulsy o†polaryzacji ujemnej.
Takie pod³¹czenie moøe po-
lepszyÊ synchronizacjÍ s³a-
bych sygna³Ûw video, a†do-
datkowo zapewni stabilnoúÊ
napisÛw teletekstu przy

chwilowym braku sygna³u
video na wejúciu korektora.

Jako pamiÍÊ stron tele-
tekstu moøna wykorzystaÊ
uk³ad typu 6264, jednakøe
dekoder w†tym zastosowa-
niu bÍdzie wykorzystywa³
tylko dwie z†oúmiu dostÍp-
nych stron. Moøliwe jest
wiÍc wykorzystanie pamiÍci
typu 6116, pod³¹czonej we-
d³ug rys. 2. Linie adresowe
A10 i†A11 uk³adu SAA5246
naleøy pozostawiÊ nie wy-
korzystane. Ten sposÛb pod-
³¹czenia spowoduje, øe de-
koder teletekstu bÍdzie wi-
dzia³ tÍ pamiÍÊ jako pamiÍÊ
stron o†numerach 0†i†4, co
umoøliwi poprawne dekodo-
wanie pakietu X/26, w†ktÛ-
rym przesy³ane s¹ informa-
cje o†polskich znakach dia-
krytycznych •, Æ,  , —, ”,
è†(wy³¹cznie wielkie litery).
Jak moøna zauwaøyÊ, nie zo-
sta³a zachowana zgodnoúÊ
linii adresowych i†danych
pamiÍci 6116 czy 6264
i†uk³adu SAA5246. Zmiana
kolejnoúci tych linii jest
moøliwa, gdyø zarÛwno od-
czyt jak i†zapis do tej pa-
miÍci jest dokonywany
z†identycznym przestawie-
niem znaczenia linii adreso-
wych i†danych, w†zwi¹zku
z†czym nie nastÍpuje prze-
k³amanie informacji. Takie
pod³¹czenie linii znacznie
upraszcza projektowanie
p³ytki drukowanej.

Jako dekoder teletekstu
moøna zastosowaÊ rÛwnieø
uk³ad typu SAA5246P/H.
Od uk³adu SAA5246AP/H
rÛøni siÍ on obwodem oscy-
latora. Zalecany przez firmÍ
Philips obwÛd oscylatora
dla tego uk³adu zamieszczo-
no na rys. 3. W†praktyce
wystarczy³a zamiana miejs-
cami rezonatora kwarcowe-
go X1 i†kondensatora C4.
Rezonatory kwarcowe
27MHz maj¹ podstawow¹
czÍstotliwoúÊ rÛwn¹ 9MHz,
w†zwi¹zku z†czym dla wy-
muszenia pracy na trzeciej
harmonicznej jest koniecz-
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ny obwÛd rezonansowy L1,
C5, nastrojony na czÍstotli-
woúÊ zbliøon¹ do 27MHz.
Nie jest konieczne dok³adne
dostrojanie, gdyø czÍstotli-
woúÊ pracy generatora jest
regulowana przez wewnÍt-
rzn¹ pÍtlÍ PLL. W†praktyce,
przy zastosowaniu jako L1
fabrycznej cewki 7x510,
øadna regulacja nie by³a ko-
nieczna.

Praca dekodera teleteks-
tu jest sterowana przez ma-
gistralÍ I2C. RolÍ uk³adu ste-
ruj¹cego spe³nia procesor
8051 (U3) w†typowej konfi-
guracji z†zewnÍtrzn¹ pamiÍ-
ci¹ programu. Wyboru nu-
meru strony oraz sposobu
jej wyúwietlania dokonuje
siÍ przy pomocy trzynasto-
klawiszowej klawiatury,
pod³¹czonej do portu P3
procesora. Klawiszem ON/
OFF moøna w³¹czyÊ i†wy³¹-
czyÊ wyúwietlanie strony,
Klawisz MIX powoduje wy-
úwietlanie liter na tle obra-
zu telewizyjnego. W†przy-
padku napisÛw do filmÛw
bÍd¹ one wyúwietlane bez
ramki. Klawisz ZOOM po-
woduje powiÍkszenie gÛrnej
(pierwsze naciúniÍcie) lub
dolnej (drugie naciúniÍcie)
po³owy strony. Normalne
wyúwietlanie zostaje przy-
wrÛcone po kolejnym naciú-
niÍciu tego przycisku. Wy-
bÛr numeru strony jest moø-
liwy przy pomocy klawiatu-
ry cyfrowej 0-9. Procesor U3
zajmuje siÍ rÛwnieø deko-
dowaniem wspomnianego
juø pakietu X/26 teletekstu.

Wszystkie uk³ady scalo-
ne uøyte do budowy prezen-
towanego urz¹dzenia wyma-
gaj¹ zasilania z†pojedyncze-
go ürÛd³a napiÍcia +5V, na-
tomiast w†korektorze sygna-
³u video dostÍpne jest tylko
napiÍcie +12V. Zastosowa-
no wiÍc scalony stabilizator
typu 7805. W†zaleønoúci od
typu uøytych elementÛw:
uk³adu U3 (8051/80C51),
U4 ((2732/27C32) , U5
(74LS573/74HCT573) oraz
typu pamiÍci U2 pobÛr pr¹-
du moøe wynosiÊ od ok. 200
do 600 mA.

Dioda elektrolumine-
scencyjna LED jest sterowa-
na z†wyprowadzenia P1.0.
Ci¹g³e jej úwiecenie oznacza
poprawn¹ pracÍ urz¹dzenia,
natomiast migotanie ozna-
cza, øe procesor U3 nie mo-
øe przes³aÊ informacji do
uk³adu dekodera teletekstu
(U1), co moøe úwiadczyÊ
o†uszkodzeniu uk³adu U1,

nieprawid³owym jego zasi-
laniu, z³ej pracy oscylatora
w†tym uk³adzie lub zwar-
ciu na magistrali I2C. Syg-
nalizacja ta moøe byÊ po-
mocna przy uruchamianiu
urz¹dzenia. Przed w³oøe-
niem uk³adÛw scalonych
w†podstawki naleøy skont-
rolowaÊ wartoúÊ napiÍcia
na wyjúciu stabilizatora.
Powinno wynosiÊ +5V z†to-
lerancj¹ 5% (4,75-5,25V).
NastÍpnie wk³adamy uk³a-
dy U3, U4 i†U5. Po w³¹cze-
niu zasilania dioda úwiec¹-
ca powinna migaÊ. Przy in-
nych objawach (ci¹g³e
úwiecenie lub brak úwiece-
nia) naleøy sprawdziÊ obec-
noúÊ przebiegu prostok¹t-
nego o†czÍs to t l iwoúci
1MHz na wyprowadzeniu
30 uk³adu U3, poprawnoúÊ
sygna³u RESET oraz czy nie
ma zwarÊ lub przerw na
linii adresowych i†danych
procesora U3. Przy popra-
wnym dzia³aniu wy³¹cza-
my zasilanie, wk³adamy
w†podstawki uk³ady U1
i†U2. Po w³¹czeniu zasila-
nia dioda powinna úwieciÊ
ci¹gle, a na wyprowadze-
niu 12 uk³adu U1 powinny
wystÍpowaÊ impulsy syn-
chronizacji o†amplitudzie
ok. 0,5Vpp. Gdy ich brak,
to naleøy sprawdziÊ, czy
dzia³a generator 27MHz.
Poniewaø do³¹czanie son-
dy oscyloskopu moøe po-
wodowaÊ zrywanie drgaÒ,
to zaleca siÍ sprawdzenie,
czy na wyprowadzeniach
47 i†48 uk³adu U1 wystÍ-
puj¹ przebiegi o†poziomach
TTL i czÍstotliwoúci ponad
1MHz.

Gdy uk³ad zachowuje
siÍ poprawnie, to moøna
przyst¹piÊ do pod³¹czenia
go do korektora sygna³u vi-
deo. Najpierw naleøy od³¹-
czyÊ styk nr 12 z³¹cza IP1
p³ytki B†od masy. NastÍp-
nie do³¹czamy cztery rezys-
tory o†wartoúciach 75Ω po-
miÍdzy styk 12, 13, 14 i†15
z³¹cza IP1 p³ytki B a†masÍ.
W†ten sposÛb uzyskujemy
wejúcie sygna³Ûw RGB
przystosowane do ürÛd³a
sygna³u o†impedancji 75Ω,
czyli do wiÍkszoúci sprzÍtu
video. Moøna teraz zreali-
zowaÊ po³¹czenia pomiÍ-
dzy uk³adem korektora syg-
na³u video a†p³ytk¹ deko-
dera teletekstu wed³ug
tab.1.

Po w³¹czeniu zasilania
podajemy na wejúcie korek-
tora sygna³ video z†teletek- Rys. 1.
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stem, np. sygna³ z†magneto-
widu ustawionego na odbiÛr
programu 1†lub 2†telewizji
polskiej, a wyjúcie korekto-
ra pod³¹czamy do telewizo-
ra lub monitora i†naciskamy
przycisk ON/OFF dekodera
teletekstu. Po w³¹czeniu za-
silania dekoder automatycz-
nie wyszukuje stronÍ 777, na
ktÛrej s¹ nadawane napisy
przez TVP. Numer strony moø-
na jednak dowolnie zmieniaÊ.

Podczas nagrywania fil-
mÛw z†napisami z†programu
1†TVP korektor z†dekoderem
teletekstu powinien byÊ
pod³¹czony pomiÍdzy wyj-
úciem AV w†telewizorze,
a†wejúciem AV w†magneto-
widzie. Magnetowid powi-
nien nagrywaÊ sygna³y w³aú-
nie z†tego wejúcia, natomiast
telewizor musi byÊ koniecz-
nie w³¹czony na program,
ktÛry nagrywamy. Przy na-
grywaniu z†tunera satelitar-
nego, np. filmu z†programu
Discovery czy TNT ürÛd³em
sygna³u powinien byÊ nie
telewizor, lecz tuner.

Jeøeli nie zaleøy nam na
nagrywaniu napisÛw w†wer-
sji kolorowej, a†wystarcz¹
nam bia³e napisy na czar-
nym tle, to nie trzeba pod-
³¹czaÊ prezentowanego de-
kodera teletekstu do korek-
tora sygna³u video. Wystar-
czy wtedy uk³ad szybkiego
prze³¹cznika tranzystorowe-
go z†rys. 4. Przy stosowaniu
tego uk³adu zbÍdne staj¹ siÍ

elementy T1..T4, R1,
R5..R9 na p³ytce de-
kodera teletekstu.
Sygna³ video, po od-
tworzeniu sk³adowej
sta³ej (D1, R2..R4),
jest wzmacniany do
poziomu 2Vpp we
wzmacniaczu na
tranzystorach T1
i†T2 uk³adu z†rys. 4,

a nastÍpnie trafia poprzez
rezystor na bazÍ wtÛrnika
T3. WtÛrnik T4 przenosi
sygna³ Y†pochodz¹cy z†wy-
prowadzenia 22 uk³adu SA-
A5246. Jest to sygna³ zawie-
raj¹cy wy³¹cznie informacjÍ
o†znakach, niezaleønie od
ich koloru, czy teø koloru
t³a. Znaki s¹ zawsze bia³e
na czarnym tle. ZarÛwno
biel jak i†czerÒ jest tutaj
umowna. Przy podanych
wartoúciach elementÛw t³o
napisÛw jest ciemnoszare,
jednakøe moøe zostaÊ ono
zmienione przez korektÍ
wartoúci rezystorÛw R11..
R13. Naleøy pamiÍtaÊ, øe
zbytnie obniøenie poziomu
t³a napisÛw moøe powodo-
waÊ zak³Ûcenia synchroni-
zacji sygna³u (jeúli poziom
ten bÍdzie niøszy niø po-
ziom czerni).

W†danej chwili tylko je-
den z†tranzystorÛw T3, T4
przewodzi, drugi jest zatka-
ny przez diodÍ D2 lub D3.
To, ktÛry z†nich przewodzi
jest zaleøne od stanu sygna-
³u blanking z†wyprowadze-
nia 19 uk³adu SAA5246.
Odwracaniem fazy sygna³u

steruj¹cego zajmuje siÍ tran-
zystor T5. Ze wzglÍdu na
koniecznoúÊ bardzo szybkie-
go prze³¹czenia ze stanu na-
sycenia w†zatkanie zastoso-
wano wtÛrnik emiterowy
T6, zmniejszaj¹cy impedancjÍ
ürÛd³a sygna³u w†stanie wyso-
kim na linii blanking. Nie jest
konieczne zmniejszanie impe-
dancji w†stanie niskim na tej
linii, gdyø wyjúcie typu otwar-
ty dren maj¹ ma³¹ rezystan-
cjÍ w†stanie niskim.

Wykorzystuj¹c przedsta-
wiony na rys. 4†uk³ad prze-
³¹cznika tranzystorowego
naleøy pamiÍtaÊ, øe nie
umoøliwia on wyúwietlania
zawartoúci normalnych
stron teletekstu, lecz jedy-
nie strony bÍd¹ce napisami
do filmÛw. Spowodowane
jest to tym, iø przy wyúwiet-
laniu normalnych stron syg-
na³ blanking jest ca³y czas
w†stanie wysokim, co powo-
duje ca³kowite zablokowa-
nie wtÛrnika T3, a†w†kon-
sekwencji brak w†sygnale
wyjúciowym impulsÛw syn-
chronizacji. Sytuacja taka
nie wystÍpuje w†przypadku
stron z†napisami do filmÛw
oraz w†przypadku normal-
nych stron po prze³¹czeniu
dekodera teletekstu w†tryb
MIX (klawisz MIX).

Najprostszy sposÛb na-
grywania napisÛw emitowa-
nych w†teletekúcie moøna
zaproponowaÊ posiadaczom
odbiornikÛw telewizyjnych
z†dekoderem tele teks tu
i†wyjúciem AV. Osoby te

Rys. 2.

Rys. 4.Rys. 3.

WYKAZ ELEMENTÓW
Moduł dekodera
Rezystory
R1: 1kΩ
R2: 27kΩ
R3: 10kΩ
R4: 1kΩ (potencjometr)
R5: 1,5kΩ
R6..9: 100Ω
R10: 10Ω
R11: 8,2kΩ
R12: 470Ω
Kondensatory
C1, C2, C6, C7, C8, C10,
C14, C16: 100nF
C3: 1nF
C4: 22pF
C5: 47pF
C9: 22µF/16V
C11, C12: 30pF
C13, C15: 100µF/16V
Półprzewodniki
U1: SAA5246P/H
U2: 6264
U3: 8051 (80C51)
U4: 2732
U5: 74LS573
U6: 7805
LED1: dowolna dioda LED
T1..5: BC238
Różne
X1: 27MHz
X2: 6MHz
L1: 1mH

Układ pomocniczy
Rezystory
R1, R10: 75Ω
R2, R11, R12, R13, R16:
10kΩ
R3: 220Ω
R4: 330Ω
R5, R8, R9, R14, R15, R17:
1kΩ
R6, R7: 300Ω
Kondensatory
C1: 10µF/16V
C2: 220pF
C3: 100µF/16V
Półprzewodniki
T1, T3, T4, T5, T6: BC238
T2: BC308

Tabela 1.
Dekoder Korektor sygnału

teletekstu wideo
R 13 − JP1 płytka B − R in
G 14 − JP1 płytka B − G in
B 15 − JP1 płytka B − B in

Blanking 12 − JP1 płytka B − VIDEO SW.
+8...12V 2 − JP1 płytka A lub 2 − JP1 płytka B − VCC

GND 1 − JP1 płytka A lub 1 − JP1 płytka B − GND
Wejście video 3 − JP1 płytka A − Video in
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mog¹ po prostu wmontowaÊ
uk³ad z†rys. 4†do odbiornika
telewizyjnego, rozcinaj¹c
oryginalne wyjúcie sygna³u
video. Przy dekoderach te-
letekstu na uk³adzie scalo-
nym SAA5246 sygna³ Y†jest

dostÍpny na wyprowadze-
niu 22, a sygna³ blanking na
wyprowadzeniu 19. WiÍk-
szoúÊ dekoderÛw teletekstu
jes t jednak zbudowana
w†oparciu o†uk³ady scalone
SAA5231 i†SAA5243. Syg-

na³ Y†jest wÛwczas dostÍp-
ny na wyprowadzeniu 18
uk³adu SAA5243, natomiast
sygna³ blanking na wypro-
wadzeniu 17 tego uk³adu.
Przy nagrywaniu napisÛw t¹
metod¹ odbiornik telewizyj-

ny musi odbieraÊ program,
ktÛry chcemy nagrywaÊ
i†musi mieÊ w³¹czony tele-
tekst na odpowiedniej stro-
nie, a magnetowid powinien
nagrywaÊ z†wejúcia AV.
Jarosław Sadowski


