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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.

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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Przedstawione w†artykule
urz¹dzenie pozwala na obserwacjÍ na ekranie oscyloskopu jednej
lub kilku wybranych linii ca³kowitego sygna³u wizyjnego. DziÍki
temu strojenie niektÛrych obwodÛw odbiornika TV lub magnetowidu staje siÍ ³atwiejsze, szczegÛlnie jeøeli nie mamy moøliwoúci korzystania ze specjalizowanego generatora sygna³u kontrolnego TV, a†korzystamy jedynie
z†sygna³u nadawanego np. przez
programy telewizji.
Do pracy z†selektorem potrzebny bÍdzie dowolny oscyloskop
(min. 5MHz, z†zewnÍtrznym wyzwalaniem), ma³y zasilacz 9V lub
transformatorek (np. dzwonkowy)
oraz ürÛd³o sygna³u CVBS (ca³kowity sygna³ wizyjny m.cz.) np.
z†odbiornika TV lub magnetowidu wyposaøonych w†wyjúcie takiego sygna³u - najczÍúciej typowe gniazdo CINCH (RCA).
Nie wszyscy wiedz¹, øe ca³kowity sygna³ wizyjny w†wiÍkszoúci obecnie nadawanych programÛw TV, oprÛcz sygna³u linii
obrazu, sygna³Ûw synchronizacji
i†wygaszania, zawiera takøe dodatkowe linie testowe. W†dalszej
czÍúci artyku³u opiszemy je dok³adniej oraz przedstawimy sposÛb ich wykorzystania przy strojeniu sprzÍtu RTV.

Czytelnikom, ktÛrzy nie znaj¹
zagadnieÒ zwi¹zanych z†sygna³em wizyjnym postaramy siÍ je
nieco przybliøyÊ.

TrochÍ teorii
Informacje o†obrazie s¹ zawarte w†ca³kowitym sygnale wizyjnym (w skrÛcie CVBS). Na rys.1
przedstawiono fragmenty przyk³adowego sygna³u nadawanego
przez TVP. Ca³kowity sygna³ wizyjny sk³ada siÍ z†sygna³u obrazu, ca³kowitego sygna³u wygaszania (ci¹gu impulsÛw wygaszani
linii i†pola) oraz ca³kowitego sygna³u synchronizacji. PoszczegÛlne wartoúci i†proporcje czasowe
tych sk³adowych s¹ okreúlone
w†odpowiednich normach, tzw.
standardach telewizyjnych, czÍsto rÛøni¹cych siÍ w†rÛønych krajach miÍdzy sob¹. Zgodnie z
dominuj¹cym w Europie standardem, 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 miÍdzyliniowym. Jeden obraz (klatka) kompletowany jest w†odbiorniku w†dwÛch fazach (dwa pola
obrazu - ramki), najpierw kreúlone s¹ linie pÛ³obrazu nieparzystego 1..312, a potem parzys-
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Rys. 1. Całkowity sygnał wizyjny (przykład).

tego 313..625. Oczywiúcie dla
obrazu z†525 liniami zakresy te
bÍd¹ inne. Faktyczna liczba linii
czynnych, przenosz¹ca informacje 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, tylne 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 wygaszania linii oraz impulsem synchronizacji poziomej - synchronizacji
linii. Miejsca te na rysunku oznaczono strza³kami. W†trakcie trwania impulsÛw wyrÛwnawczych
oraz synchronizacji pola, do sygna³u wizyjnego wprowadzane s¹
dodatkowe impulsy synchronizacji.
Wspomniane wolne linie (niewidoczne na ekranie odbiornika
TV) wykorzystano do przesy³ania
dodatkowych informacji w†sygnale 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 transmituj¹ sygna³y kontrolne w†liniach 17, 18 oraz 330 i†331.
Struktura i†znaczenie tych syg-
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na³Ûw s¹ úciúle okreúlone w†miÍdzynarodowych normach dotycz¹cych sygna³u TV. Na rys.2
pokazano strukturÍ takich sygna³Ûw.
W†linii 19 prostok¹tny s³upek
(1) jest sygna³em odniesienia do
ustalenia maksymalnych poziomÛw bieli i†czerni. Impuls (2)
wykorzystuje siÍ do okreúlenia
rozdzielczoúci obrazu. Jego czas
trwania wynosi 200 ns, a†kszta³t
powinien byÊ sinusoidalny. Sygna³ (3) jest uøywany do testowania reakcji odbiornika TV na
sygna³y luminancji i†chrominancji. W†schodkowym sygnale (4)
poszczegÛlne stopnie rÛøni¹ siÍ
miÍdzy sob¹ o†140mV. W†linii 20
wystÍpuje sygna³ (5) tzw. multiburst. Moøe on s³uøyÊ do testowania w³aúciwoúci wzmacniaczy
sygna³u wideo.

Dwa pierwsze impulsy testowe w†linii 332
s¹ identyczne jak
w†przypadku linii 19, po
nich wystÍpuje sygna³
schodkowy z†podnoún¹
chrominancji (6), z†ktÛrego w†uk³adzie separacji kolorÛw w†odbiorniku 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 zechc¹ pog³ÍbiÊ wiadomoúci na temat testowych
sygna³Ûw TV odsy³am
do lektury norm zwi¹zanych z†nadawaniem obrazu telewizyjnego.
OprÛcz sygna³Ûw testowych
w†obrÍbie pola gasz¹cego znajduj¹ siÍ dodatkowe linie, ktÛrych
przeznaczenie jest rÛønorakie.
I†tak, w†programach nadawanych
w†stosowanym coraz rzadziej systemie SECAM linie 7..15 (w
I†pÛ³obrazie) oraz 320..328 (w II
pÛ³obrazie) transmituj¹ sygna³y
identyfikacji kolorÛw. Uøytkownicy telewizji kablowej mog¹ je
obejrzeÊ prze³¹czaj¹c program na
francuski kana³ ìM6î.
W†programach nadawanych
w†systemie PAL (TVP1, 2, angielskojÍzyczne, niemieckie: RTL,
SAT1, 3†itd.) nie wykorzystane
linie s³uø¹ do transmisji cyfrowych sygna³Ûw informacyjnych,
wúrÛd ktÛrych m.in. znajduj¹ siÍ
linie informacyjne telegazety oraz

Rys. 2. Linie testowe w całkowitym sygnale wizyjnym.
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Tabela 1. Charakterystyka układu LM1881.
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Rys. 3. Schemat blokowy selektora.

linie transmituj¹ce VPS, z†ktÛrych korzystaj¹ uøytkownicy magnetowidÛw i†odbiornikÛw wyposaøonych w†odpowiednie dekodery. W†programach kodowanych
oraz nadawanych w†systemie
ìpay-per-viewî (czyli p³acisz tylko za ogl¹danych program), nie-

ktÛre z†tych linii s³uø¹ do przekazywania cyfrowych informacji
dla dekoderÛw umieszczonych
w†domach uøytkownikÛw p³ac¹cych abonament.
DziÍki opisywanemu urz¹dzeniu, kaødy bÍdzie mÛg³ obserwowaÊ wszystkie linie testowe, in-

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)

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

Rys. 4. Schemat elektryczny układu.
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Rys. 5. Znaczenie sygnałów układu
LM1881.

cych po sobie linii obrazu, moøna zauwaøyÊ charakterystyczne
ciÍcia linii obrazowych w†obrÍbie
kilku, czego efektem jest nieczytelny, chaotyczny obraz na ekranie telewizora.
Te oraz wiele innych ciekawostek zwi¹zanych z†transmisj¹
sygna³u TV z†pewnoúci¹ zainteresuje niejednego Czytelnika. Selektor pozwala bowiem na
ìdotykanie palcemî tego, co do
tej pory by³o nie do zaobserwowania.

Opis uk³adu

kowany przez firmÍ National Semiconductor.
Umieszczony w†typowej
8-nÛøkowej obudowie
dwurzÍdowej, uk³ad dostarcza czystych sygna³Ûw synchronizacji: poziomej (CSYNC - pin 1),
pionowej (VSYNC - pin
3), sygna³u aktualnego
pola - pÛ³obrazu (O/E pin 7) oraz sygna³u
identyfikacji burst. Na rys.5 objaúniono znaczenie poszczegÛlnych sygna³Ûw uk³adu IC1. Podstawowe parametry separatora
LM1881 pokazano w†tabeli 1.
Dalsz¹ analizÍ uk³adu przeprowadzimy pos³uguj¹c siÍ rys.6.
Przedstawiono na nim charakterystyczne przebiegi w†najwaøniejszych punktach uk³adu. Impulsy
synchronizacji poziomej z†wyjúcia
1†separatora IC1 docieraj¹ do detektora zboczy opadaj¹cych, zbudowanego z†wykorzystaniem elementÛw R16, R17 i†C5 oraz bramki Schmitta IC2a. ZrÛøniczkowane ujemne zbocza zostaj¹ nastÍpnie zanegowane przez bramkÍ
IC2b. Wyzwalaj¹ one uniwibrator
zbudowany na bramkach IC2c
i†IC2d oraz elementach C6 i†R19.
Zadaniem uniwibratora jest pokrywanie dodatkowych impulsÛw
synchronizacji wprowadzanych
do sygna³u wizyjnego w†czasie
trwania obydwu sygna³Ûw wyrÛwnawczych (przednich i†tylnych) oraz sygna³u synchronizacji 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 monostabilnego zbudowanego przy uøyciu
popularnego uk³adu timera 555 IC3.
W†przypadku, kiedy na wejúciu 4-IC3 (Reset) panuje stan
niski - wymuszony przez mikroprocesor IC4 - generator ten nie
pracuje. Sytuacja taka ma miejsce
wtedy, gdy nachodz¹ca w†sygnale
CVBS linia obrazu ma inny
numer niø†wybrany na wyúwietlaczu.
Uk³ad IC3 dziÍki zanegowanemu sygna³owi z†uniwibratora wyjúcie bramki IC2c - moøe zliczaÊ linie obrazu, tak øe przy
zgodnoúci zawartoúci wewnÍtrznego licznika z†numerem wybranej przez uøytkownika linii, odblokowuje uniwibrator IC3, podaj¹c na jego wejúcie kasuj¹ce stan
wysoki. Warto zwrÛciÊ uwagÍ, øe
procesor IC3 dowiaduje siÍ o†nadchodz¹cych kolejnych liniach poprzez wymuszenie przerwania
(INT), ktÛre generowane jest tuø
przed nadejúciem opadaj¹cego
zbocza impulsu synchronizacji
poziomej. Czas od przerwania do
nadejúcia tego zbocza s³uøy mikroprocesorowi na podjÍcie decyzji o†zezwoleniu uk³adu IC3, na
ktÛrego wyjúciu pojawi siÍ wtedy
w³aúciwy impuls wyzwalaj¹cy oscyloskop. W†naszym uk³adzie
czas ten zaleøy od sta³ej czasowej
okreúlonej elementami C6, R19
i†wynosi ok. 22µs, co w†zupe³-

Schemat blokowy selektora pokazano na rys.3. Ca³y uk³ad w†zasadzie sk³ada siÍ z†filtru wejúciowego, separatora synchronizacji,
uk³adu detekcji i†formowania impulsÛw synchronizacji poziomej
oraz mikroprocesora. Zadaniem
tego ostatniego jest zliczanie linii
obrazu TV, wyzwalanie oscyloskopu, oraz dodatkowo komunikacja z†uøytkownikiem za pomoc¹ 2-przyciskowej klawiatury oraz
3-pozycyjnego wyúwietlacza LED.
Schemat elektryczny ca³ego
uk³adu przedstawia rys.4. Ca³kowity sygna³ wizyjny
(CVBS) doprowadzany
jest do gniazda J1
(Video In). Gniazdo
J2 (Video Out) s³uøy
do wyprowadzenia tego sygna³u do wejúcia
oscyloskopu. Elementy R15 i†C9 stanowi¹
prosty filtr eliminuj¹cy zak³Ûcenia w†sygnale wizyjnym. Czysty sygna³, poprzez
kondensator separuj¹cy C8, dociera do wejúcia separatora synchronizacji, ktÛrego
funkcjÍ spe³nia uk³ad
IC1. Zastosowano scalony uk³ad rozdzielaj¹cy LM1881 produ- Rys. 6. Najważniejsze przebiegi w charakterystycznych punktach układu.
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ostatnim przypadku nie
jest aktywna funkcja przechodzenia z†jednego do
drugiego pÛ³obrazu. Moøe
byÊ wy³¹czana przez naciúniÍcie obu klawiszy na
raz. Przyk³ad takiego niestandardowego sygna³u autor napotka³ podczas testowania konsoli do gier
ìSuper Nintendoî w†wersji amerykaÒskiej (NTSC3,58).
Sygna³ wizyjny testowanego urz¹dzenia zawiera³ 262 linie wliczaj¹c impulsy wygaszania pola.
DziÍki zastosowaniu odbiornika wielosystemowego uzyskiwano (komputerowy) obraz gry, ktÛry
sk³ada³ siÍ niejako fizyczRys. 7. Rozmieszczenie elementów na
nie z†1†pÛ³obrazu, lecz
płytce drukowanej.
w†przypadku grafiki komnoúci wystarcza. DziÍki úcis³emu puterowej o†ograniczonej rozdzielczoúci, dla oka nie mia³o to
zsynchronizowaniu wyzwalania
øadnego znaczenia.
oscyloskopu z†impulsem wygaMikroprocesor IC4 i†zawarty
szania linii, uzyskiwany na ekw†nim 1kB program obs³ugi seranie obraz linii nie drga, co
lektora, oprÛcz zliczania linii
by³oby powaøn¹ wad¹ selektora.
wyzwalania oscyloskopu, zajmuje
Na rys.6 pokazano dwa przypadsiÍ wyúwietlaniem informacji na
ki zezwolenia na wyzwolenie
3-pozycyjnym wyúwietlaczu LED
oscyloskopu: przy wyborze linii
z³oøonym z†DL1..DL3. Wystarcza622 oraz 3†w†czasie trwania jedj¹ca wydajnoúÊ pr¹dowa (20mA)
nego obrazu. Sytuacja taka
portu P1 procesora pozwoli³a na
w†praktyce nie wystÍpuje, s³uøy
bezpoúrednie sterowanie katodaona jedynie do zilustrowania prami wyúwietlacza, bez potrzeby
cy uk³adu w†przypadku wyzwastosowania dodatkowych wzmaclania linii obrazu (622) oraz
w†trakcie trwania sygna³Ûw wy- niaczy. Rezystory R2..R8 ograniczaj¹ pr¹d segmentÛw. Wyúwietgaszania pola (linia 3). W†kaølacze sterowane s¹ multipleksodym przypadku oscyloskop jest
wyzwalany poprawnie, a†dodat- wo, czyli w†kaødej chwili aktywna jest tylko jedna cyfra. Anody
kowe miÍdzyliniowe impulsy synposzczegÛlnych pozycji za³¹czane
chronizacji poziomej s¹ ignoros¹ sygna³ami W1..W3 za poúredwane.
Sygna³em odniesienia (zeruj¹- nictwem tranzystorÛw T1..T3.
Sygna³y te s¹ takøe wykorzystycym licznik linii TV) dla procewane do detekcji stanu klawiszy
sora IC3 jest impuls synchroniK1 i†K2. Pojawienie siÍ stanu
zacji pionowej generowany na
niskiego na wejúciu KEY procewyjúciu uk³adu separatora IC1
sora IC4 úwiadczy o†naciúniÍciu
(VSYNC).
jednego lub obu klawiszy. DecyzDodatkowy sygna³ O/E (aktuja o†tym podejmowana jest na
alnego pola obrazu) informuje
podstawie stanu wyjúÊ W1..W3,
procesor o†tym czy aktualne linie
poniewaø w†jednej chwili tylko
obrazu naleø¹ do parzystego (II)
na jednym z†nich panuje stan
lub nieparzystego (I) pola obrazu.
niski. Diody D1 i†D2 eliminuj¹
Wykorzystanie tego sygna³u
b³Ídne wyúwietlanie informacji
pozwala na poprawn¹ pracÍ
w†sytuacji kiedy naciúniÍte s¹
z†sygna³ami spe³niaj¹cymi warundwa klawisze na raz.
ki przeplotu okreúlone w†úwiatoElementy C1, C2 i†C3 stanowych standardach telewizyjnych
wi¹ zewnÍtrzny obwÛd oscylatora
B/G, D/K, A†oraz M†jak i†z†sygmikrokontrolera IC4. Kondensator
na³ami bez przeplotu. W†tym
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C1, wraz z†rezystorem R1, zapewnia poprawny start uk³adu po
w³¹czeniu zasilania.
Dodatkowe kondensatory C4,
C12 oraz C13 blokuj¹ linie zasilaj¹ce w†pobliøu uk³adÛw scalonych oraz stabilizatora IC5.
DziÍki zastosowaniu tego ostatniego oraz mostka prostowniczego 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

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

41

Selektor linii telewizyjnych

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

kondensatorze C16 nie przekracza³o wartoúci 16V, wtedy bowiem moc tracona na IC5 bÍdzie
zbyt duøa, co moøe objawiÊ siÍ
przegrzaniem tego elementu.

Montaø i†uruchomienie
Ca³y uk³ad elektryczny zmontowano na jednostronnej p³ytce
drukowanej. Rozmieszczenie elementÛw przedstawia rys.7. Rysunek úcieøek przedstawiony jest
na wk³adce wewn¹trz numeru.
Przed przyst¹pieniem do zamontowania elementÛw, naleøy wlutowaÊ dziesiÍÊ zwÛr, ktÛre na
p³ytce oznaczono kreskami.
NastÍpnie montujemy podstawki pod uk³ady scalone, elementy bierne: rezystory, kondensatory oraz aktywne: diody, tranzystory, mostek prostowniczy. Na
koÒcu naleøy wlutowaÊ stabilizator IC5, klawisze K1 i†K2, gniazda CINCH J1..J3 oraz gniazdo
zasilaj¹ce J4. W†urz¹dzeniu modelowym wyúwietlacze DL1..DL3
umieszczono w†podstawkach, wykonanych ze zwyk³ych podstawek
DIL14 lub typowych listew pre-
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cyzyjnych. DziÍki temu czo³o wyúwietlaczy znajduje siÍ w†dogodnej 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 gniazda J4. Polaryzacja w†przypadku
zasilania napiÍciem sta³ym nie
ma znaczenia. Najlepiej do tego
celu nadaje siÍ typowy zasilacz
kalkulatorowy - popularna
ìwtyczkaî. Drugim niezbÍdnym
przyrz¹dem bÍdzie oczywiúcie dowolny oscyloskop o†pasmie co
najmniej 5MHz, wyposaøonym
w†gniazdo zewnÍtrznego wyzwalania.
Przed w³oøeniem uk³adÛw scalonych IC1..IC4 warto prÛbnie
zasiliÊ uk³ad selektora, a†nastÍpnie sprawdziÊ napiÍcie na wyjúciu stabilizatora IC5, powinno
wynosiÊ 5V ±0,25V. Po od³¹czeniu zasilania i†roz³adowaniu kondensatorÛw blokuj¹cych moøna

w³oøyÊ uk³ady scalone w†podstawki.
Ponowne zasilenie uk³adu selektora 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. composite video) - w tej roli moøna
uøyÊ odbiornika TV, magnetowidu, generatora serwisowego TV
lub konsoli do gier (ìPegasusî,
ìNintendoî, ìSegaî), wyposaøonych w†gniazdo wyjúciowe takiego sygna³u (zwykle typu CINCH).
Gniazdo J2 ³¹czymy z†wejúciem
oscyloskopu, natomiast J3 do³¹czamy do wejúcia wyzwalania
oscyloskopu.
Doprowadzenie prawid³owego
sygna³u composite video do wejúcia selektora (VIN) powoduje
pojawienie siÍ licznika linii. Pocz¹tkowo wybran¹ linia jest dziesi¹ta. Klawiszami K1 oraz K2
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Selektor linii telewizyjnych
moøna wybraÊ dowoln¹ inn¹ liniÍ. KrÛtkie naciúniÍcie klawisza
K1 powoduje zmniejszenie numeru linii, a K2 zwiÍkszenie numeru
linii o†1. D³uøsze przytrzymanie
K1 lub K2 powoduje automatyczna dekrementacjÍ lub inkrementacjÍ 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 obserwowanej na ekranie oscyloskopu
linii sygna³u wideo. Jednoczesne
naciúniÍcie obu klawiszy K1 i†K2
powoduje przejúcie do innego
pÛ³obrazu, czemu towarzyszy odpowiednia zmiana wskazania linii na wyúwietlaczu, np. przy
625 liniach z†linii 5†na 318 i†odwrotnie. Funkcja ta jest dostÍpna,
jeøeli testowany obraz spe³nia
warunki przeplotu.
Jeøeli wyúwietlacz wskazuje
liniÍ pierwsz¹ ì001î, naciúniÍcie
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K1 powoduje przejúcie do linii
ostatniej, np. 625 w†systemach B/
G lub D/K lub 525 w†przypadku
systemu M†(USA). Uk³ad automatycznie rozpoznaje ca³kowita liczbÍ linii w†sygnale wideo. Dlatego
moøliwa jest obserwacja sygna³u
o†niestandardowej liczbie linii.
Podczas obserwacji wybranej
linii na ekranie oscyloskop powinien byÊ ustawiony na wyzwalanie zewnÍtrzne sygna³em o†dodatniej polaryzacji z†podstaw¹
czasu: 10µs/dzia³kÍ i wejúcie sygna³u w†sprzÍøeniu bezpoúrednim
DC. W†zaleønoúci od podstawy,
moøna obserwowaÊ czeúÊ, jedn¹
lub kilka linii na raz. Posiadacze
oscyloskopÛw z opÛünion¹ podstaw¹ czasu bÍd¹ mogli obserwowaÊ poszczegÛlne odcinki wybranej linii, np. sygna³ burstu koloru (PAL, NTSC).
Ze wzglÍdu na fakt zewnÍtrznego wyzwalania z†czÍstotliwoúci¹ odchylania pionowego podzielon¹ przez dwa, oscyloskop

powinien posiadaÊ jasn¹ plamkÍ,
dziÍki czemu obraz linii na ekranie bÍdzie bardziej wyraüny.
Na rys.8 przedstawiono ìzrzutyî linii testowych w†obrazie sygna³u nadawanego przez TVP1.
Dokonano tego przy wykorzystaniu oscyloskopu cyfrowego o†pasmie 100 MHz i†czÍstotliwoúci
prÛbkowania 2†GHz (tj. 2 Gs/sek,
tzn. 2*109 prÛbek/sek).
Zmontowan¹ i†uruchomion¹
p³ytkÍ selektora TV moøna zamkn¹Ê w†obudowie z†tworzywa,
a†nastÍpnie nakleiÊ naklejkÍ
z†opisem p³yty czo³owej wykonan¹ wed³ug wzoru zamieszczonego
na wk³adce.
Sławomir Surowiński, AVT
Opracowanie oprogramowania
steruj¹ce przedstawionym urz¹dzeniem wspomagane by³o ìEmulatorem mikroprocesora 87C51î,
ktÛry jest dostÍpny jako kit AVT288 oraz ìProgramatorem procesorÛw MCS-51î - kit AVT-320.
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