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Multiplekser sygnałów wideo
Projekt
CzÍsto do zdalnej
obserwacji terenu, placÛw
zabaw, otoczenia domÛw,
sklepÛw lub hurtowni s¹
stosowane kamery
telewizyjne. Jeøeli do
obserwacji wykorzystujemy
jedn¹ kamerÍ, sprawa jest
doúÊ prosta - pod³¹czamy
j¹ po prostu do wejúcia
monitorowego telewizora.
Jeøeli korzystamy
z†wiÍkszej liczby kamer, to
sprawa siÍ komplikuje
i†jedynym wyjúciem jest
zastosowanie prze³¹cznika
kamer.
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ProponujÍ zatem wykonanie prostego prze³¹cznika (zawiera tylko dwa uk³ady scalone). Analogowym ìsercemî
prze³¹cznika jest matryca wizyjna MAX458, a†ìmÛzgiemî
mikrokontroler ST6265.
Na schemacie blokowym
pokazanym na rys. 1 moøna

Rys. 1
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zauwaøyÊ, øe uk³ad MAX458
jest matryc¹ 8x4. Oznacza to,
øe moøemy pod³¹czyÊ osiem
kamer (lub innych ürÛde³ sygna³u wideo) do czterech niezaleønych monitorÛw. Oznacza to, øe np. obraz z†kamery
1†jest wyúwietlany na monitorze 1, obraz z†kamery 4†na monitorze 2†itd. Moøliwe s¹ aø
32 kombinacje krosowania sygna³Ûw.
Sterowanie
uk³adem
MAX458 moøe siÍ odbywaÊ
przez port rÛwnoleg³y b¹dü
szeregowy. Wybrano sterowanie rÛwnoleg³e jako bardziej
czytelne. W†uk³adzie MAX458
znajduj¹ siÍ dwa banki rejestrÛw - wejúciowy (input register) i†prze³¹cznikowy (switch
register). Rejestr jest zatrzaúniÍty, kiedy wejúciowy sygna³
steruj¹cy ma wartoúÊ logiczn¹
ì1î, natomiast jest przeüroczysty, gdy wejúciowy sygna³
steruj¹cy ma wartoúÊ logiczn¹
ì0î. Rejestr wejúciowy jest
kontrolowany przez impulsy
na wejúciach WR i†CE, gdy
wybierany jest adres A1 i A0.
Jeúli WR i†CE maj¹ niski poziom, to wejúciowy rejestr wyboru A1, A0 jest przeüroczysty
i†stan linii D0...D3 jest dostÍpny dla rejestru prze³¹cznikowego. Jeúli dane na liniach

D0...D3 zmieni¹ siÍ przed
zmian¹ sygna³u UPDATE, to
nowe dane (zmienione
D0...D3) bÍd¹ zatrzaúniÍte
w†rejestrze prze³¹cznikowym.
Jeúli jedno z†wejúÊ WR lub CE
jest na poziomie wysokim,
wszystkie wejúcia rejestrÛw s¹
zatrzaúniÍte i†te dane s¹ obecne w†rejestrach prze³¹cznikowych. Kiedy na WR lub CE
jest poziom wysoki, to zawartoúÊ rejestru wejúciowego bÍdzie niezmieniona.
Rejestr prze³¹cznikowy bÍdzie przepuszcza³ nowe dane
przy przejúciu sygna³u UPDATE do poziomu niskiego. Kiedy UPDATE jest na poziomie
niskim, rejestry prze³¹cznikowe s¹ przeüroczyste i†³¹cze
prze³¹cznikowe jest kontrolowane przez rejestr wejúciowy.
Analogicznie, jeúli na UPDATE jest poziom wysoki, to rejestr prze³¹cznikowy jest zatrzaúniÍty i†kaøda zmiana danych wejúciowych rejestru nie
bÍdzie zmieniaÊ stanu wyjúÊ
wzmacniaczy. Drugi bank rejestrÛw jest uøyty do ³adowania danych do rejestru wejúciowego i†moøe wp³ywaÊ na
wybÛr prze³¹czania wzmacniaczy. Bitem D3 nastÍpuje
wy³¹czenie wzmacniaczy wybieranych przez A1, A0 (ich

89

PROJEKTY CZYTELNIKÓW

Rys. 2

wyjúcia s¹ w†stanie wysokiej
impedancji). Kiedy pracujemy
w†trybie rÛwnoleg³ym, wejúcie CS musi byÊ pod³¹czone
do logicznej ì1î, a†wejúcia
SCLK i†DIN do ì0î.
Za sterowanie prac¹ uk³adu MAX458 jest odpowiedzialny
mikrokontroler
ST62T65, dla ktÛrego program
powsta³ w†oparciu o†pakiet
programowania graficznego ST6-Realizer. Wszystkie funkcje (w tym obs³uga klawiatury
analogowej oraz wyúwietlacza
LCD) przygotowano za pomoc¹ schematu kompilowanego
przez ST6-Realizer.
KlawiaturÍ analogow¹ wykonano w†postaci rezystorowego dzielnika napiÍcia R14/
R15...R21 - jej zalet¹ jest wykorzystanie do rozrÛønienia
8†przyciskÛw tylko jednego
wejúcia mikrokontrolera. Przetwornik A/C zamienia napiÍ-

Rys. 3

90

cie na odpowiedni¹ wartoúÊ
binarn¹, a†programowe komparatory rozrÛøniaj¹, ktÛry
z†przyciskÛw jest w†danej
chwili wciúniÍty. Ich funkcje
s¹ nastÍpuj¹ce: bramka 1†przycisk P2, brama 2†-przycisk
P3, brama 3†- przycisk P4, brama 4†- przycisk P5, brama 5†przycisk P6, brama 6†- przycisk P7, brama - przycisk P8.
Potencjometr PR1 s³uøy do regulacji kontrastu wyúwietlacza. Jako rezystory w†dzielniku napiÍciowym klawiatury
zastosowano rezystory o†tolerancji 5% i†dobrej jakoúci
przyciski. Zasilacz (jego schemat przedstawiono na rys. 3)
wykonano w†oparciu o†uk³ady
scalone LM317 i†LM337, ustalaj¹c wyjúciowe napiÍcia dzielnikami rezystorowymi. PobÛr
pr¹du jest ma³y i†stabilizatory
nie wymagaj¹ radiatorÛw. Do
zasilania wystarczy transfor-

mator o mocy 6†W. Jako z³¹cza
wejúcie/wyjúcie zaleca stosowaÊ z³ocone gniazda cinch (ze
wzglÍdu na pewnoúÊ i†trwa³oúÊ styku).
Uruchomienie prze³¹cznika
sprowadza siÍ do regulacji kontrastu wyúwietlacza i†zaprogramowania sposobu krosowania
sygna³Ûw z†kamer. Po w³¹czeniu do sieci 220 V†na LCD pojawia siÍ napis MULTIPLEKSER. Po wciúniÍciu przycisku
P2 wyúwietla siÍ PROGRAM
K... M.... Wybieramy wÛwczas
numer monitora i†kamery
i†wciskamy przycisk P4. Tak
postÍpujemy dla wszystkich
monitorÛw. Drugie wciúniÍcie
przycisku P4 powoduje wyúwietlenie napisu MULTIPLEKSER i†od tej chwili urz¹dzenie
jest gotowe do pracy. WciúniÍcie przycisku P6 spowoduje
cykliczn¹ zmianÍ kamer na danym monitorze. SzybkoúÊ
zmian ustalamy przyciskami P7
i†P8. Drugie wciúniÍcie P6
powoduje zakoÒczenie trybu
wyúwietlania sekwencyjnego
na wybranym monitorze. Prze³¹cznikiem P1 ustalamy
wartoúÊ logiczn¹ na wejúciu
D3. Stan logiczny ì1î powoduje wy³¹czenie wzmacniaczy
wyjúciowych, natomiast podanie stanu logicznego ì0î
umoøliwia ich normaln¹ pracÍ.
Krzysztof Karlikowski
karl@pnet.pl

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1...R12: 75Ω
R13, R23, R24: 270Ω
R14, R16: 1kΩ
R15: 3,9kΩ
R17: 680Ω
R18: 1,5kΩ
R19: 2,2kΩ
R20: 430Ω
R21: 240Ω
R22: 4,7kΩ
PR1: 10kΩ
Kondensatory
C1: 4,7µF/16V
C2, C3: 27 pF/50V
C4, C5: 1000µF/16V
C6, C7, C12, C13: 0,1µF/
100V
C8, C9: 22µF/16V
C10, C11: 470µF/16V
Półprzewodniki
D1...D4: mostek Graetza lub
4 diody prostownicze
U1: ST62T65
U2: MAX458
U3: LM317
U4: LM337
Różne
P1: przełącznik
dwupozycyjny dowolny
TR1: TEZ6/D/9−9V
transformator sieciowy
W1: CM1610 (wyświetlacz
1x16 zgodny z HD44780)
X1: 8MHz kwarc
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