M I N I P R O J E K T Y

Konwerter sygnału VHS−>SVHS
Uk³ad umoøliwia
rozdzielenie
zintegrowanego sygna³u
wideo (composite video),
wytwarzanego przez
domowe urz¹dzenia,
takie jak magnetowidy,
telewizory czy kamery,
na niezaleøne
sygna³y C (kolor)
i†Y†(luminancja),
dziÍki czemu moøna go
zapisaÊ lub wyúwietlaÊ
na urz¹dzeniach
z†wejúciem SVHS.

Rys. 1

W†systemie VHS obraz
jest zapisywany w†rozdzielczoúci ok. 230 linii, natomiast
w†systemie SVHS z†rozdzielczoúci¹ do 400 linii. Nagranie zrealizowane w†technice
SVHS charakteryzuje siÍ bardzo wysok¹ jakoúci¹ oraz duø¹ trwa³oúci¹ zapisu, z†tego
powodu ten standard zdobywa coraz wiÍksze uznanie na
rynku.
Na rys. 1†przedstawiono
schemat blokowy konwertera, w†ktÛrym moøna wyodrÍbniÊ nastÍpuj¹ce bloki funkcjonalne:
- filtr
pasmowozaporowy
(4,43MHz),
- filtr
dolnoprzepustowy
(4,43MHz),
- wzmacniacze sygna³Ûw C†i†Y.
Na rys. 2 przedstawiono
schemat elektryczny konwertera. Ca³kowity sygna³ wizyjny jest rozdzielany za pomoc¹ dwÛch filtrÛw na dwa sygna³y, z†ktÛrych jeden jest pozbawiony informacji o†kolorze (Y), i†drugi zawieraj¹cy
tylko informacje o†kolorze
(C). Filtr pasmowozaporowy
sk³ada siÍ z†elementÛw: L2,
C6, natomiast dolnoprzepustowy wykonano na elementach: C9 i†L6. Sygna³y po rozdzieleniu s¹ kierowane na
wzmacniacze T1 i†T2 i†na
wyjúcie konwertera.
Na rys. 3 zamieszczono
schemat montaøowy p³ytki
konwertera. Ze wzglÍdu na
prostotÍ uk³adow¹ z†montaøem nie powinniúmy mieÊ
øadnych problemÛw. Natomiast wiÍcej uwagi naleøy poúwiÍciÊ uruchomieniu konwertera. Do uruchamiania powinniúmy dysponowaÊ jakimkolwiek
ürÛd³em ca³kowitego sygna³u wizyjnego. Moøe
nim byÊ magnetowid lub
kamera wideo. Jeøeli mamy juø ürÛd³o, to powinniúmy mieÊ rÛwnieø od-

biornik z†wejúciem SVHS.
Najprostszym sposobem na
sprawdzenie uk³adu jest
naprzemienne pod³¹czanie wyjúcia
Y†i†C†konwertera do
wejúcia wideo w†odbiorniku telewizyjnym. Przy podaniu
sygna³u z†wyjúcia
Y†konwertera obraz
telewizyjny pozbawiony
jest koloru (obraz jest czarnobia³y). Ewentualnej regulacji
dokonujemy trymerem C6.
Natomiast przy podaniu sygna³u z†wyjúcia C†otrzymamy
ciemny ekran z†kolorowymi
konturami - regulacji moøemy
dokonaÊ, wstawiaj¹c trymer
zamiast sta³ego kondensatora
C9. Jeøeli podczas uruchamiania uzyskamy podobne efekty, to moøemy uznaÊ uk³ad za
wstÍpnie uruchomiony. Do-

k³adniejsze zestrojenie musimy przeprowadziÊ przy pod³¹czonym wyjúciu konwertera
do wejúcia SVHS. Konwerter
moøe byÊ doskona³ym i†tanim
uzupe³nieniem domowego
ìstudiaî filmowego.
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Rys. 2

WYKAZ ELEMENTÓW:
Rezystory
R1, R4: 120Ω
R2, R5: 2,2kΩ
R3, R7: 47kΩ
Kondensatory
C1: 470µF/16V
C2, C4, C7, C10, C11:
100nF
C3: 100µF/16V
C5: 10µF/16V

C6: 3−30pF trymer
C8: 470µF/16V
C9: 33pF
Półprzewodniki
T1, T2: BC547
U1: 78L05
Różne
L1, L2: 47µH
Wejście cinch do druku
1 szt.

P³ytka drukowana jest dostÍpna w AVT - oznaczenie AVT-1345.

Rys. 3
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Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne
w I n t e r n e c i e p o d a d r e s e m : http://www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien02.htm oraz na p³ycie CD-EP08/2002 w katalogu PCB.
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