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Selektor linii
telewizyjnych
kit AVT−323

Przedstawiamy, od dawna
zapowiadane, urz¹dzenie

niezbÍdne w†serwisie
telewizyjnym, przydatne takøe
w†szkolnych laboratoriach. Ze

wzglÍdu na prost¹ budowÍ
i obs³ugÍ moøe staÊ siÍ

uøytecznym narzÍdziem takøe
dla CzytelnikÛw nie

wtajemniczonych w†technikÍ
telewizyjn¹. DziÍki niemu
kaødy amator bÍdzie mÛg³

poznaÊ tajniki sygna³u
wizyjnego, natomiast serwisant

sprzÍtu TV i†wideo
z†pewnoúci¹ u³atwi sobie

codzienn¹ pracÍ.

Przedstawione w†artykule
urz¹dzenie pozwala na obserwa-
cjÍ na ekranie oscyloskopu jednej
lub kilku wybranych linii ca³ko-
witego sygna³u wizyjnego. DziÍki
temu strojenie niektÛrych obwo-
dÛw odbiornika TV lub magne-
towidu staje siÍ ³atwiejsze, szcze-
gÛlnie jeøeli nie mamy moøliwoú-
ci korzystania ze specjalizowane-
go generatora sygna³u kontrolne-
go TV, a†korzystamy jedynie
z†sygna³u nadawanego np. przez
programy telewizji.
Do pracy z†selektorem potrzeb-

ny bÍdzie dowolny oscyloskop
(min. 5MHz, z†zewnÍtrznym wy-
zwalaniem), ma³y zasilacz 9V lub
transformatorek (np. dzwonkowy)
oraz ürÛd³o sygna³u CVBS (ca³-
kowity sygna³ wizyjny m.cz.) np.
z†odbiornika TV lub magnetowi-
du wyposaøonych w†wyjúcie ta-
kiego sygna³u - najczÍúciej typo-
we gniazdo CINCH (RCA).
Nie wszyscy wiedz¹, øe ca³-

kowity sygna³ wizyjny w†wiÍk-
szoúci obecnie nadawanych pro-
gramÛw TV, oprÛcz sygna³u linii
obrazu, sygna³Ûw synchronizacji
i†wygaszania, zawiera takøe do-
datkowe linie testowe. W†dalszej
czÍúci artyku³u opiszemy je do-
k³adniej oraz przedstawimy spo-
sÛb ich wykorzystania przy stro-
jeniu sprzÍtu RTV.

Czytelnikom, ktÛrzy nie znaj¹
zagadnieÒ zwi¹zanych z†sygna-
³em wizyjnym postaramy siÍ je
nieco przybliøyÊ.

TrochÍ teorii
Informacje o†obrazie s¹ zawar-

te w†ca³kowitym sygnale wizyj-
nym (w skrÛcie CVBS). Na rys.1
przedstawiono fragmenty przyk³a-
dowego sygna³u nadawanego
przez TVP. Ca³kowity sygna³ wi-
zyjny sk³ada siÍ z†sygna³u obra-
zu, ca³kowitego sygna³u wygasza-
nia (ci¹gu impulsÛw wygaszani
linii i†pola) oraz ca³kowitego syg-
na³u synchronizacji. PoszczegÛl-
ne wartoúci i†proporcje czasowe
tych sk³adowych s¹ okreúlone
w†odpowiednich normach, tzw.
standardach telewizyjnych, czÍs-
to rÛøni¹cych siÍ w†rÛønych kra-
jach miÍdzy sob¹. Zgodnie z
dominuj¹cym w Europie standar-
dem, obraz telewizyjny  sk³ada
siÍ z 625 linii, a w†krajach
Ameryki PÛ³nocnej, Japonii oraz
kilku innych z 525. Wszystkie
standardy okreúlaj¹ wyúwietlanie
obrazu z tzw. wybieraniem miÍ-
dzyliniowym. Jeden obraz (klat-
ka) kompletowany jest w†odbior-
niku w†dwÛch fazach (dwa pola
obrazu - ramki), najpierw kreú-
lone s¹ linie pÛ³obrazu niepa-
rzystego 1..312, a potem parzys-

Dane techniczne selektora
✓ praca multisystemowa
✓ rozpoznawanie sygnałów z przeplotem i bez

przeplotu
✓ możliwość selekcji linii w niestandardowych

sygnałach CVBS
✓ 3−pozycyjny wyświetlacz LED
✓ wykrywanie braku sygnału na wejściu
✓ funkcje pojedynczego oraz przyspieszonego

wybierania linii
✓ funkcja szybkiego przechodzenia z jednego

pola obrazu do drugiego
✓ wejście sygnału: CVBS/1Vpp
✓ wyjście wyzwalania: TTL, polaryzacja

dodatnia, tw > 50ms
✓ zasilanie: 9VDC lub 8..10VAC/130mA
✓ wymiary: 68 x 85 x 20 mm
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tego 313..625. Oczywiúcie dla
obrazu z†525 liniami zakresy te
bÍd¹ inne. Faktyczna liczba linii
czynnych, przenosz¹ca informa-
cje o†obrazie jest mniejsza od 625
i†wynosi 575, bowiem 50 linii
(po 25 dla kaødego pola obrazu)
jest zajÍte przez dwa sygna³y
nazywane impulsami gasz¹cymi
pola (ramki). W†sk³ad kaødego
impulsu gasz¹cego pole wchodz¹:
przednie impulsy wyrÛwnawcze,
impulsy synchronizacji pola, tyl-
ne impulsy wyrÛwnawcze oraz
kilkanaúcie pustych linii (6..22
dla I†pola i†315..338 dla II pola)
- patrz rys.1. Kaøda linia jest
poprzedzona impulsem wygasza-
nia linii oraz impulsem synchro-
nizacji poziomej - synchronizacji
linii. Miejsca te na rysunku ozna-
czono strza³kami. W†trakcie trwa-
nia impulsÛw wyrÛwnawczych
oraz synchronizacji pola, do syg-
na³u wizyjnego wprowadzane s¹
dodatkowe impulsy synchroniza-
cji.
Wspomniane wolne linie (nie-

widoczne na ekranie odbiornika
TV) wykorzystano do przesy³ania
dodatkowych informacji w†sygna-
le wizyjnym. I†tak np. w†celu
kontroli urz¹dzeÒ telewizyjnych
podczas normalnej pracy, przy
nadawaniu sygna³u wprowadzono
cztery linie (po 2†na kaøde pole)
z†sygna³ami testowymi. WiÍkszoúÊ
polskich programÛw TV nadaje je
w†liniach 19, 20 (a takøe 21) oraz
332 i†333, zachodnie stacje trans-
mituj¹ sygna³y kontrolne w†li-
niach 17, 18 oraz 330 i†331.
Struktura i†znaczenie tych syg-

na³Ûw s¹ úciúle okreúlone w†miÍ-
dzynarodowych normach doty-
cz¹cych sygna³u TV. Na rys.2
pokazano strukturÍ takich sygna-
³Ûw.
W†linii 19 prostok¹tny s³upek

(1) jest sygna³em odniesienia do
ustalenia maksymalnych pozio-
mÛw bieli i†czerni. Impuls (2)
wykorzystuje siÍ do okreúlenia
rozdzielczoúci obrazu. Jego czas
trwania wynosi 200 ns, a†kszta³t
powinien byÊ sinusoidalny. Syg-
na³ (3) jest uøywany do testowa-
nia reakcji odbiornika TV na
sygna³y luminancji i†chrominan-
cji. W†schodkowym sygnale (4)
poszczegÛlne stopnie rÛøni¹ siÍ
miÍdzy sob¹ o†140mV. W†linii 20
wystÍpuje sygna³ (5) tzw. multi-
burst. Moøe on s³uøyÊ do testo-
wania w³aúciwoúci wzmacniaczy
sygna³u wideo.

Dwa pierwsze impul-
sy testowe w†linii 332
s ¹ i d e n t y c z n e j a k
w†przypadku linii 19, po
nich wystÍpuje sygna³
schodkowy z†podnoún¹
chrominancji (6), z†ktÛ-
rego w†uk³adzie separa-
cji kolorÛw w†odbiorni-
ku TV uzyskuje siÍ
czysty impuls 30µs.
DziÍki dwÛm sygna³om
(7) i (8) w†linii 333,
moøliwe jest wykrycie
interferencji pomiÍdzy
sygna³ami chrominancji
i†luminancji.
Czytelnicy, ktÛrzy ze-

chc¹ pog³ÍbiÊ wiadomoú-
ci na temat testowych
sygna³Ûw TV odsy³am

do lektury norm zwi¹zanych z†na-
dawaniem obrazu telewizyjnego.
OprÛcz sygna³Ûw testowych

w†obrÍbie pola gasz¹cego znajdu-
j¹ siÍ dodatkowe linie, ktÛrych
przeznaczenie jest rÛønorakie.
I†tak, w†programach nadawanych
w†stosowanym coraz rzadziej sys-
temie SECAM linie 7..15 (w
I†pÛ³obrazie) oraz 320..328 (w II
pÛ³obrazie) transmituj¹ sygna³y
identyfikacji kolorÛw. Uøytkow-
nicy telewizji kablowej mog¹ je
obejrzeÊ prze³¹czaj¹c program na
francuski kana³ ìM6î.
W†programach nadawanych

w†systemie PAL (TVP1, 2, angiel-
skojÍzyczne, niemieckie: RTL,
SAT1, 3†itd.) nie wykorzystane
linie s³uø¹ do transmisji cyfro-
wych sygna³Ûw informacyjnych,
wúrÛd ktÛrych m.in. znajduj¹ siÍ
linie informacyjne telegazety oraz

Rys. 1. Całkowity sygnał wizyjny (przykład).

Rys. 2. Linie testowe w całkowitym sygnale wizyjnym.
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linie transmituj¹ce VPS, z†ktÛ-
rych korzystaj¹ uøytkownicy mag-
netowidÛw i†odbiornikÛw wypo-
saøonych w†odpowiednie dekode-
ry. W†programach kodowanych
oraz nadawanych w†systemie
ìpay-per-viewî (czyli p³acisz tyl-
ko za ogl¹danych program), nie-

ktÛre z†tych linii s³uø¹ do prze-
kazywania cyfrowych informacji
dla dekoderÛw umieszczonych
w†domach uøytkownikÛw p³ac¹-
cych abonament.
DziÍki opisywanemu urz¹dze-

niu, kaødy bÍdzie mÛg³ obserwo-
waÊ wszystkie linie testowe, in-

formacyjne telegazety, VPS oraz
linie obrazu, np. przy obserwacji
kontrolnego sygna³u z†generatora
TV. Ciekawe jest obserwowanie
sygna³u stacji nadaj¹cych progra-
my zakodowane, np. Canal+ czy
brytyjskiej sieci Sky. Obserwuj¹c
na oscyloskopie kilka nastÍpuj¹-

Rys. 3. Schemat blokowy selektora.

Tabela 1. Charakterystyka układu LM1881.
✗ wejście zmiennoprądowe CVBS
✗ rezystancja wejściowa: >10kΩ
✗ zasilanie: 5..12V
✗ pobór prądu: <10mA
✗ oddzielne wyjścia sygn. synchronizacji

poziomej i pionowej
✗ wyjście aktualnego pola obrazu (parzyste/

nieparzyste)
✗ wyjście identyfikacji sygnału burst
✗ maksymalna częstotliwość odchylania

poziomego: <150kHz
✗ wyjście VSYNC wyzwalane zboczem
✗ możliwość pracy w różnych standardach

(PAL, SECAM, NTSC) oraz przy sygnałach
niestandardowych (np. konsoli gier
komputerowych)

Rys. 4. Schemat elektryczny układu.
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cych po sobie linii obrazu, moø-
na zauwaøyÊ charakterystyczne
ciÍcia linii obrazowych w†obrÍbie
kilku, czego efektem jest nieczy-
telny, chaotyczny obraz na ekra-
nie telewizora.
Te oraz wiele innych cieka-

wostek zwi¹zanych z†transmisj¹
sygna³u TV z†pewnoúci¹ zainte-
resuje niejednego Czytelnika. Se-
lektor pozwala bowiem na
ìdotykanie palcemî tego, co do
tej pory by³o nie do zaobserwo-
wania.

Opis uk³adu
Schemat blokowy selektora po-

kazano na rys.3. Ca³y uk³ad w†za-
sadzie sk³ada siÍ z†filtru wejúcio-
wego, separatora synchronizacji,
uk³adu detekcji i†formowania im-
pulsÛw synchronizacji poziomej
oraz mikroprocesora. Zadaniem
tego ostatniego jest zliczanie linii
obrazu TV, wyzwalanie oscylo-
skopu, oraz dodatkowo komuni-
kacja z†uøytkownikiem za pomo-
c¹ 2-przyciskowej klawiatury oraz
3-pozycyjnego wyúwietlacza LED.
Schemat elektryczny ca³ego

uk³adu przedstawia rys.4. Ca³ko-
wity sygna³ wizyjny
(CVBS) doprowadzany
jest do gniazda J1
(Video In). Gniazdo
J2 (Video Out) s³uøy
do wyprowadzenia te-
go sygna³u do wejúcia
oscyloskopu. Elemen-
ty R15 i†C9 stanowi¹
prosty filtr eliminuj¹-
cy zak³Ûcenia w†syg-
nale wizyjnym. Czys-
ty sygna³, poprzez
kondensator separuj¹-
cy C8, dociera do we-
júcia separatora syn-
chronizacji, ktÛrego
funkcjÍ spe³nia uk³ad
IC1. Zastosowano sca-
lony uk³ad rozdziela-
j¹cy LM1881 produ-

kowany przez firmÍ Na-
tional Semiconductor.
Umieszczony w†typowej
8-nÛøkowej obudowie
dwurzÍdowej, uk³ad do-
starcza czystych sygna-
³Ûw synchronizacji: po-
ziomej (CSYNC - pin 1),
pionowej (VSYNC - pin
3), sygna³u aktualnego
pola - pÛ³obrazu (O/E -
pin 7) oraz sygna³u

identyfikacji burst. Na rys.5 ob-
jaúniono znaczenie poszczegÛl-
nych sygna³Ûw uk³adu IC1. Pod-
stawowe parametry separatora
LM1881 pokazano w†tabeli 1.
Dalsz¹ analizÍ uk³adu prze-

prowadzimy pos³uguj¹c siÍ rys.6.
Przedstawiono na nim charakte-
rystyczne przebiegi w†najwaøniej-
szych punktach uk³adu. Impulsy
synchronizacji poziomej z†wyjúcia
1†separatora IC1 docieraj¹ do de-
tektora zboczy opadaj¹cych, zbu-
dowanego z†wykorzystaniem ele-
mentÛw R16, R17 i†C5 oraz bram-
ki Schmitta IC2a. ZrÛøniczkowa-
ne ujemne zbocza zostaj¹ nastÍp-
nie zanegowane przez bramkÍ
IC2b. Wyzwalaj¹ one uniwibrator
zbudowany na bramkach IC2c
i†IC2d oraz elementach C6 i†R19.
Zadaniem uniwibratora jest po-
krywanie dodatkowych impulsÛw
synchronizacji wprowadzanych
do sygna³u wizyjnego w†czasie
trwania obydwu sygna³Ûw wy-
rÛwnawczych (przednich i†tyl-
nych) oraz sygna³u synchroniza-
cji pola. Na wyjúciu bramki IC2d
generowany przebieg nie zawiera
juø wspomnianych dodatkowych

impulsÛw, a†jego czÍstotliwoúÊ
jest zgodna z czÍstotliwoúci¹ linii
obrazu telewizyjnego (patrz rys.6).
Sygna³ ten dostaje siÍ na wejúcie
drugiego generatora monostabil-
nego zbudowanego przy uøyciu
popularnego uk³adu timera 555 -
IC3.
W†przypadku, kiedy na we-

júciu 4-IC3 (Reset) panuje stan
niski - wymuszony przez mikro-
procesor IC4 - generator ten nie
pracuje. Sytuacja taka ma miejsce
wtedy, gdy nachodz¹ca w†sygnale
CVBS linia obrazu ma inny
numer niø†wybrany na wyúwiet-
laczu.
Uk³ad IC3 dziÍki zanegowane-

mu sygna³owi z†uniwibratora -
wyjúcie bramki IC2c - moøe zli-
czaÊ linie obrazu, tak øe przy
zgodnoúci zawartoúci wewnÍtr-
znego licznika z†numerem wybra-
nej przez uøytkownika linii, od-
blokowuje uniwibrator IC3, poda-
j¹c na jego wejúcie kasuj¹ce stan
wysoki. Warto zwrÛciÊ uwagÍ, øe
procesor IC3 dowiaduje siÍ o†nad-
chodz¹cych kolejnych liniach po-
przez wymuszenie przerwania
(INT), ktÛre generowane jest tuø
przed nadejúciem opadaj¹cego
zbocza impulsu synchronizacji
poziomej. Czas od przerwania do
nadejúcia tego zbocza s³uøy mik-
roprocesorowi na podjÍcie decyz-
ji o†zezwoleniu uk³adu IC3, na
ktÛrego wyjúciu pojawi siÍ wtedy
w³aúciwy impuls wyzwalaj¹cy os-
cyloskop. W†naszym uk³adzie
czas ten zaleøy od sta³ej czasowej
okreúlonej elementami C6, R19
i†wynosi ok. 22µs, co w†zupe³-

Rys. 5. Znaczenie sygnałów układu
LM1881.

Rys. 6. Najważniejsze przebiegi w charakterystycznych punktach układu.
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noúci wystarcza. DziÍki úcis³emu
zsynchronizowaniu wyzwalania
oscyloskopu z†impulsem wyga-
szania linii, uzyskiwany na ek-
ranie obraz linii nie drga, co
by³oby powaøn¹ wad¹ selektora.
Na rys.6 pokazano dwa przypad-
ki zezwolenia na wyzwolenie
oscyloskopu: przy wyborze linii
622 oraz 3†w†czasie trwania jed-
nego obrazu. Sytuacja taka
w†praktyce nie wystÍpuje, s³uøy
ona jedynie do zilustrowania pra-
cy uk³adu w†przypadku wyzwa-
lania linii obrazu (622) oraz
w†trakcie trwania sygna³Ûw wy-
gaszania pola (linia 3). W†kaø-
dym przypadku oscyloskop jest
wyzwalany poprawnie, a†dodat-
kowe miÍdzyliniowe impulsy syn-
chronizacji poziomej s¹ ignoro-
wane.
Sygna³em odniesienia (zeruj¹-

cym licznik linii TV) dla proce-
sora IC3 jest impuls synchroni-
zacji pionowej generowany na
wyjúciu uk³adu separatora IC1
(VSYNC).
Dodatkowy sygna³ O/E (aktu-

alnego pola obrazu) informuje
procesor o†tym czy aktualne linie
obrazu naleø¹ do parzystego (II)
lub nieparzystego (I) pola obrazu.
Wykorzystanie tego sygna³u

pozwala na poprawn¹ pracÍ
z†sygna³ami spe³niaj¹cymi warun-
ki przeplotu okreúlone w†úwiato-
wych standardach telewizyjnych
B/G, D/K, A†oraz M†jak i†z†syg-
na³ami bez przeplotu. W†tym

ostatnim przypadku nie
jest aktywna funkcja prze-
chodzenia z†jednego do
drugiego pÛ³obrazu. Moøe
byÊ wy³¹czana przez na-
ciúniÍcie obu klawiszy na
raz. Przyk³ad takiego nie-
standardowego sygna³u au-
tor napotka³ podczas tes-
towania konsoli do gier
ìSuper Nintendoî w†wer-
sji amerykaÒskiej (NTSC-
3,58).
Sygna³ wizyjny testo-

wanego urz¹dzenia zawie-
ra³ 262 linie wliczaj¹c im-
pulsy wygaszania pola.
DziÍki zastosowaniu od-
biornika wielosystemowe-
go uzyskiwano (kompute-
rowy) obraz gry, ktÛry
sk³ada³ siÍ niejako fizycz-
nie z†1†pÛ³obrazu, lecz
w†przypadku grafiki kom-

puterowej o†ograniczonej roz-
dzielczoúci, dla oka nie mia³o to
øadnego znaczenia.
Mikroprocesor IC4 i†zawarty

w†nim 1kB program obs³ugi se-
lektora, oprÛcz zliczania linii
wyzwalania oscyloskopu, zajmuje
siÍ wyúwietlaniem informacji na
3-pozycyjnym wyúwietlaczu LED
z³oøonym z†DL1..DL3. Wystarcza-
j¹ca wydajnoúÊ pr¹dowa (20mA)
portu P1 procesora pozwoli³a na
bezpoúrednie sterowanie katoda-
mi wyúwietlacza, bez potrzeby
stosowania dodatkowych wzmac-
niaczy. Rezystory R2..R8 ograni-
czaj¹ pr¹d segmentÛw. Wyúwiet-
lacze sterowane s¹ multiplekso-
wo, czyli w†kaødej chwili aktyw-
na jest tylko jedna cyfra. Anody
poszczegÛlnych pozycji za³¹czane
s¹ sygna³ami W1..W3 za poúred-
nictwem tranzystorÛw T1..T3.
Sygna³y te s¹ takøe wykorzysty-
wane do detekcji stanu klawiszy
K1 i†K2. Pojawienie siÍ stanu
niskiego na wejúciu KEY proce-
sora IC4 úwiadczy o†naciúniÍciu
jednego lub obu klawiszy. Decyz-
ja o†tym podejmowana jest na
podstawie stanu wyjúÊ W1..W3,
poniewaø w†jednej chwili tylko
na jednym z†nich panuje stan
niski. Diody D1 i†D2 eliminuj¹
b³Ídne wyúwietlanie informacji
w†sytuacji kiedy naciúniÍte s¹
dwa klawisze na raz.
Elementy C1, C2 i†C3 stano-

wi¹ zewnÍtrzny obwÛd oscylatora
mikrokontrolera IC4. Kondensator

C1, wraz z†rezystorem R1, zapew-
nia poprawny start uk³adu po
w³¹czeniu zasilania.
Dodatkowe kondensatory C4,

C12 oraz C13 blokuj¹ linie za-
silaj¹ce w†pobliøu uk³adÛw sca-
lonych oraz stabilizatora IC5.
DziÍki zastosowaniu tego ostat-
niego oraz mostka prostownicze-
go B1 moøliwe jest zasilanie
uk³adu ze ürÛd³a napiÍcia sta³ego
(polaryzacja w†tym przypadku jest
bez znaczenia) lub z†niewielkiego
transformatorka bez dodatkowych
uk³adÛw prostowniczych. Naleøy
jednak pamiÍtaÊ, aby napiÍcie na

Rys. 7. Rozmieszczenie elementów na
płytce drukowanej.

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1: 8,2kΩ
R2..R8: 68..75Ω
R9..R11: 2..4,7kΩ
R12: 120Ω
R13: 680kΩ
R14: 390kΩ
R15: 680Ω
R16, R17: 3,9kΩ
R18: 10kΩ
R19: 300Ω
Kondensatory
C1: 10µF/16V
C2, C3: 30..33pF
C4, C6..C8, C10, C12, C13, C15:
100nF ceram.
C5: 1nF
C9: 470pF
C11: 10nF
C14: 100µF/6,3V
C16: 220µF/16V
Półprzewodniki
B1: mostek Graetza 1A/50V
D1, D2: dowolna krzemowa
m.mocy (1N4148, BAT43,85)
D3: BAT85 lub podobna
Schottky'ego
DL1..DL3: SA39−11 Kingbright
IC1: LM1881
IC2: 74HCT132
IC3: GLC555, NE555
IC4: 89C1051 zaprogramowany
AVT−323
IC5: 7805
T1..T3: BC557..9
Różne
X1: rezonator kwarcowy 12MHz
K1, K2: włącznik monostabilny
DIGITAST
J1..J3: gniazda CINCH do druku
J4: gniazdo zasilające do druku
(z bolcem)
podstawki pod układy scalone
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kondensatorze C16 nie przekra-
cza³o wartoúci 16V, wtedy bo-
wiem moc tracona na IC5 bÍdzie
zbyt duøa, co moøe objawiÊ siÍ
przegrzaniem tego elementu.

Montaø i†uruchomienie
Ca³y uk³ad elektryczny zmon-

towano na jednostronnej p³ytce
drukowanej. Rozmieszczenie ele-
mentÛw przedstawia rys.7. Rysu-
nek úcieøek przedstawiony jest
na wk³adce wewn¹trz numeru.
Przed przyst¹pieniem do zamon-
towania elementÛw, naleøy wlu-
towaÊ dziesiÍÊ zwÛr, ktÛre na
p³ytce oznaczono kreskami.
NastÍpnie montujemy pod-

stawki pod uk³ady scalone, ele-
menty bierne: rezystory, konden-
satory oraz aktywne: diody, tran-
zystory, mostek prostowniczy. Na
koÒcu naleøy wlutowaÊ stabiliza-
tor IC5, klawisze K1 i†K2, gniaz-
da CINCH J1..J3 oraz gniazdo
zasilaj¹ce J4. W†urz¹dzeniu mo-
delowym wyúwietlacze DL1..DL3
umieszczono w†podstawkach, wy-
konanych ze zwyk³ych podstawek
DIL14 lub typowych listew pre-

cyzyjnych. DziÍki temu czo³o wy-
úwietlaczy znajduje siÍ w†dogod-
nej pozycji, szczegÛlnie jeøeli
chcemy ca³e urz¹dzenie umieúciÊ
w†obudowie.
Do uruchomienia potrzebny

bÍdzie transformator o†napiÍciu
wtÛrnym 8..10V lub zasilacz
9VDC o†wydajnoúci pr¹dowej
150mA, zaopatrzony we wtyk
zasilaj¹cy odpowiedni dla gniaz-
da J4. Polaryzacja w†przypadku
zasilania napiÍciem sta³ym nie
ma znaczenia. Najlepiej do tego
celu nadaje siÍ typowy zasilacz
kalkula torowy - popularna
ìwtyczkaî. Drugim niezbÍdnym
przyrz¹dem bÍdzie oczywiúcie do-
wolny oscyloskop o†pasmie co
najmniej 5MHz, wyposaøonym
w†gniazdo zewnÍtrznego wyzwa-
lania.
Przed w³oøeniem uk³adÛw sca-

lonych IC1..IC4 warto prÛbnie
zasiliÊ uk³ad selektora, a†nastÍp-
nie sprawdziÊ napiÍcie na wy-
júciu stabilizatora IC5, powinno
wynosiÊ 5V ±0,25V. Po od³¹cze-
niu zasilania i†roz³adowaniu kon-
densatorÛw blokuj¹cych moøna

Rys. 8. Zrzuty ekranu oscyloskopu niektórych linii sygnału wizyjnego.

w³oøyÊ uk³ady scalone w†pod-
stawki.
Ponowne zasilenie uk³adu se-

lektora spowoduje zapalenie na
wyúwietlaczu liczby ì010î, a†po
chwili poziomych kresek ì- - -
î, jeøeli do gniazda VIN nie jest
do³¹czony sygna³ wideo.
Teraz do poszczegÛlnych

gniazd J1..J3 naleøy doprowadziÊ
odpowiednie sygna³y. I†tak -
gniazdo J1 ³¹czymy ze ürÛd³em
sygna³u wideo m.cz. (ang. com-
posite video) - w tej roli moøna
uøyÊ odbiornika TV, magnetowi-
du, generatora serwisowego TV
lub konsoli do gier (ìPegasusî,
ìNintendoî, ìSegaî), wyposaøo-
nych w†gniazdo wyjúciowe takie-
go sygna³u (zwykle typu CINCH).
Gniazdo J2 ³¹czymy z†wejúciem
oscyloskopu, natomiast J3 do³¹-
czamy do wejúcia wyzwalania
oscyloskopu.
Doprowadzenie prawid³owego

sygna³u composite video do wej-
úcia selektora (VIN) powoduje
pojawienie siÍ licznika linii. Po-
cz¹tkowo wybran¹ linia jest dzie-
si¹ta. Klawiszami K1 oraz K2
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moøna wybraÊ dowoln¹ inn¹ li-
niÍ. KrÛtkie naciúniÍcie klawisza
K1 powoduje zmniejszenie nume-
ru linii, a K2 zwiÍkszenie numeru
linii o†1. D³uøsze przytrzymanie
K1 lub K2 powoduje automatycz-
na dekrementacjÍ lub inkremen-
tacjÍ numeru wybranej linii
z†prÍdkoúci¹ oko³o 15 linii/sek.
Trzymanie klawisza d³uøej niø
5†sek. powoduje przyspieszenie
wyboru do 60 linii/sek. DziÍki
temu uøytkownik moøe szybko
zmieniaÊ numer aktualnie obser-
wowanej na ekranie oscyloskopu
linii sygna³u wideo. Jednoczesne
naciúniÍcie obu klawiszy K1 i†K2
powoduje przejúcie do innego
pÛ³obrazu, czemu towarzyszy od-
powiednia zmiana wskazania li-
nii na wyúwietlaczu, np. przy
625 liniach z†linii 5†na 318 i†od-
wrotnie. Funkcja ta jest dostÍpna,
jeøeli testowany obraz spe³nia
warunki przeplotu.
Jeøeli wyúwietlacz wskazuje

liniÍ pierwsz¹ ì001î, naciúniÍcie

K1 powoduje przejúcie do linii
ostatniej, np. 625 w†systemach B/
G lub D/K lub 525 w†przypadku
systemu M†(USA). Uk³ad automa-
tycznie rozpoznaje ca³kowita licz-
bÍ linii w†sygnale wideo. Dlatego
moøliwa jest obserwacja sygna³u
o†niestandardowej liczbie linii.
Podczas obserwacji wybranej

linii na ekranie oscyloskop po-
winien byÊ ustawiony na wyzwa-
lanie zewnÍtrzne sygna³em o†do-
datniej polaryzacji z†podstaw¹
czasu: 10µs/dzia³kÍ i wejúcie syg-
na³u w†sprzÍøeniu bezpoúrednim
DC. W†zaleønoúci od podstawy,
moøna obserwowaÊ czeúÊ, jedn¹
lub kilka linii na raz. Posiadacze
oscyloskopÛw z opÛünion¹ pod-
staw¹ czasu bÍd¹ mogli obserwo-
waÊ poszczegÛlne odcinki wybra-
nej linii, np. sygna³ burstu ko-
loru (PAL, NTSC).
Ze wzglÍdu na fakt zewnÍtrz-

nego wyzwalania z†czÍstotliwoú-
ci¹ odchylania pionowego po-
dzielon¹ przez dwa, oscyloskop

powinien posiadaÊ jasn¹ plamkÍ,
dziÍki czemu obraz linii na ek-
ranie bÍdzie bardziej wyraüny.
Na rys.8 przedstawiono ìzrzu-

tyî linii testowych w†obrazie syg-
na³u nadawanego przez TVP1.
Dokonano tego przy wykorzysta-
niu oscyloskopu cyfrowego o†pas-
mie 100 MHz i†czÍstotliwoúci
prÛbkowania 2†GHz (tj. 2 Gs/sek,
tzn. 2*109 prÛbek/sek).
Zmontowan¹ i†uruchomion¹

p³ytkÍ selektora TV moøna za-
mkn¹Ê w†obudowie z†tworzywa,
a†nastÍpnie nakleiÊ naklejkÍ
z†opisem p³yty czo³owej wykona-
n¹ wed³ug wzoru zamieszczonego
na wk³adce.
Sławomir Surowiński, AVT

Opracowanie oprogramowania
steruj¹ce przedstawionym urz¹-
dzeniem wspomagane by³o ìEmu-
latorem mikroprocesora 87C51î,
ktÛry jest dostÍpny jako kit AVT-
288 oraz ìProgramatorem proce-
sorÛw MCS-51î - kit AVT-320.


