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Pomys³odawc¹ prezento-
wanego projektu jest Fin To-
mi Engdahl (http://
www.hut.fi/Misc/Electronics/
circuits/vga2tv/cindex.htm).
Jak widaÊ na schemacie elek-
trycznym (rys. 1), konwerter
charakteryzuje siÍ nadzwy-
czaj prost¹ budow¹, co wi¹øe
siÍ oczywiúcie z†jego doúÊ
skromnymi, ale w†zupe³noúci
wystarczaj¹cymi w†wiÍkszoú-
ci przypadkÛw moøliwoúcia-
mi. Do jego poprawnej pracy
konieczne jest zainstalowanie
driverÛw oraz specjalnego op-
rogramowania, ktÛrego auto-
rem jest Paulo SÈrgio Coelho
(http://www.geocities.com/Si-
liconValley/Horizon/7694/).

Widok okna uruchomionego
programu VGATV pokazano
na rys. 2. Za jego pomoc¹
moøna sterowaÊ prac¹ adap-
tera sprzÍtowego (doúÊ istot-
ny jest wybÛr wersji chipsetu
karty graficznej, pomocny jest
wbudowany w†program sys-
tem autodetekcji). DostÍpne
s¹ takøe drivery i†oprogramo-
wanie steruj¹ce dla Linuxa,
co znacznie poszerza moøli-
woúci stosowania prezento-
wanego konwertera.

Konwerter VGA−>TV
Konwertery sygna³Ûw
VGA->TV ciesz¹ siÍ
spor¹ popularnoúci¹,
ktÛra wynika m.in.

z†rozpowszechnienia siÍ
napÍdÛw DVD

w†komputerach, obecnie
obowi¹zkowo

wyposaøonych w†karty
graficzne VGA.

Rys. 1

Rys. 2

Przeprowadzo-
ne przeze mnie
prÛby wykaza³y,
øe dobre wyniki
konwersji obrazu
moøna uzyskaÊ
w † p r z y p a d k u
pracy z†rozdziel-
czoúciami VGA
640x480 oraz
SVGA 600x800
punktÛw. Telewi-
zor wspÛ³pracuj¹cy z†konwer-
terem musi byÊ wyposaøony
w†z³¹cze Euroscart.

Montaø konwertera moø-
na przeprowadziÊ na p³ytce
drukowanej, ktÛrej schemat
montaøowy pokazano na
rys. 3. Uk³ad US1 jest mon-

Rys. 3

Wykaz elementów
Rezystory
R1...R4, R8: 2,2kΩ
R5, R6, R9,: 47Ω
R7: 120Ω
Kondensatory
C1, C6: 22µF/16V
C2: 220µF/16V
C3, C4: 100nF
C5: 47µF/16V
Półprzewodniki
U1: SN74HC86
U2: 78L05
Q1, Q2: BC547
Różne
J1: DB15M (VGA)

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1355.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien02.htm oraz na p³ycie
CD-EP08/2002 w katalogu PCB.

towany powierzchniowo,
pozosta³e elementy s¹ stan-
dardowe - z†koÒcÛwkami
przystosowanymi do monta-
øu przewlekanego. Obydwa
gniazda (DB15 - VGA oraz
Euroscart) s¹ montowane
poza p³ytk¹, do ich do³¹cze-
nia zalecam zastosowanie
moøliwie krÛtkich przewo-
dÛw.
Andrzej Gawryluk, AVT


