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Generator sygna³u testowego TV
Do czego to s³u¿y?

Telewizor jest jednym z najbardziej popularnych urz¹dzeñ elektronicznych, obecnym
w prawie ka¿dym domu. Umo¿liwia on wywietlanie kolorowego obrazu du¿ych rozmiarów. Czemu wiêc nie wykorzystaæ go jako wywietlacza zamiast LCD czy LED. Wbrew pozorom generacja prostego sygna³u telewizyjnego za pomoc¹ mikrokontrolera nie jest trudna. Trzeba tylko znaæ wykorzystywany w telewizji standard sygna³u.

Jak generowaæ
sygna³ telewizyjny?

Odbiornik telewizyjny wywietla obraz, rysuj¹c go wi¹zk¹ elektronów na powierzchni
luminoforu, którym pokryta jest od wewn¹trz
przednia czêæ kineskopu. Wi¹zka przesuwa
siê poziomo, rysuj¹c kolejne piksele w danej
linii, a nastêpnie przeskakuje do pocz¹tku nastêpnej linii. Po narysowaniu ca³ego obrazu
wi¹zka powraca do lewego, górnego rogu
i proces rozpoczyna siê od nowa. Dziêki wykorzystaniu odpowiednio du¿ej czêstotliwoci
odwie¿ania, ludzkie oko widzi narysowany
obraz jako ca³oæ. W systemie PAL, u¿ywanym w Polsce, obraz sk³ada siê z 625 linii wywietlanych z przeplotem, tzn. telewizor wywietla na przemian tak zwane pó³obrazy z³o¿one z linii parzystych i nieparzystych. Czêstotliwoæ odwie¿ania pionowego wynosi
50Hz, co oznacza, ¿e w czasie 1 sekundy wywietlanych jest 50 pó³obrazów. Jak ³atwo obliczyæ, czêstotliwoæ odwie¿ania poziomego
wynosi 15,625kHz. Telewizor mo¿e pracowaæ
w jednym z dwóch trybów TV i AV. W trybie
TV odbiera zmodulowany sygna³ radiowy
w.cz. pochodz¹cy z naziemnych nadajników
telewizyjnych. W trybie AV odtwarza sygna³
niskiej czêstotliwoci nios¹cy bezporednio
informacje o obrazie, pochodz¹cy z urz¹dzeñ
takich jak magnetowid. Sygna³ ten pobierany
jest ze z³¹cza EUROSCART lub ze specjalnego gniazda oznaczonego Composite lub
Video. Telewizor rozpoznaje tzw. zespolony
sygna³ wizyjny, nios¹cy informacje zarówno o
obrazie, jak i impulsy synchronizacji potrzebne do jego generowania. Sygna³ taki przyjmuje wartoci od 0V do 1V, gdzie 0V odpowiada
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poziomowi synchronizacji, 0,3V - poziomowi
czerni, a 1V - poziomowi bieli. Takie kodowanie umo¿liwia generacjê czarno-bia³ego obrazu (dzisiejsze telewizory wyodrêbniaj¹ z tego
sygna³u równie¿ informacje o kolorze, jednak
jest to bardziej skomplikowane zagadnienie).
Ca³y obraz podzielony jest na linie trwaj¹ce
64µs, nios¹ce informacje do wywietlenia,
przy czym raz wywietlane s¹ linie parzyste,
a raz nieparzyste. Na rysunku 1 pokazany jest
wygl¹d przyk³adowej linii wraz z odpowiadaj¹cymi poziomami napiêcia. Przez pierwsze
4µs podawany jest sygna³ synchronizacji poziomej, czyli poziom 0V. Nastêpnie przez 8µs
sygna³ pozostaje na poziomie 0,3V, co odpowiada czerni. Przez ten czas wi¹zka elektronów ustawiana jest na pocz¹tku nowej linii obrazu. Nastêpnie przez 52µs wywietlany jest
w³aciwy obraz. Intensywnoæ wiecenia tej
linii ekranu modulowana jest poziomem sygna³u w tym czasie. Kolejne linie wysy³ane s¹
jedna za drug¹, rysuj¹c ca³y obraz. Do poprawnego wywietlania potrzebne s¹ jeszcze
impulsy synchronizacji pionowej informuj¹ce
telewizor o przygotowaniu do wywietlenia
kolejnego pó³obrazu. Pojedyncza ramka obrazu sk³ada siê teoretycznie z 312,5 linii. Nie
wszystkie s¹ jednak widoczne. Kilka ostatnich
zawiera impulsy synchronizacji oraz informacjê, które linie s¹ aktualnie wywietlane  parzyste czy nieparzyste. Dla uproszczenia mo¿na pomin¹æ przeplot, wysy³aj¹c ca³y czas
identyczne ramki z³o¿one z 312 linii. Zmniejsza to dostêpn¹ rozdzielczoæ, ale znacznie
upraszcza algorytm steruj¹cy. W takim przypadku, dla poprawnej synchronizacji pionowej, wystarczy wys³aæ na koñcu obrazu kilka,
kilkanacie linii, których budowê pokazuje
rysunek 2. Przez pocz¹tkowe 4µs sygna³ pozostaje na poziomie czerni  0,3V nastêpnie
przez 60µs na poziomie synchronizacji  0V.
Warto zaznaczyæ, ¿e wszystkie podane wielkoci nie s¹ krytyczne. Niewielkie odchy³ki od
danych wartoci nie powinny spowodowaæ
b³êdnego dzia³ania telewizora.
Maj¹c ju¿ informacje o sposobie transmisji
obrazu czarno-bia³ego, mo¿emy go generowaæ
u¿ywaj¹c mikrokontrolera. Poniewa¿ wiêkszoæ mikrokontrolerów nie posiada dosta-

tecznie du¿ej pamiêci RAM, by utworzyæ
w niej matrycê przechowuj¹c¹ ca³¹ ramkê obrazu, trzeba go wiêc generowaæ w czasie
rzeczywistym w trakcie samego procesu
wywietlania. Do wytworzenia odpowiednich
poziomów napiêæ sygna³u zespolonego wystarcz¹ dwa piny wyjciowe procesora oraz 2
rezystory tworz¹ce najprostszy przetwornik
cyfrowo-analogowy, umo¿liwiaj¹cy uzyskanie
3 kolorów  bia³ego, szarego i czarnego, co
pokazuje rysunek 3. Od strony telewizora
wejcie sygna³u zespolonego ma impedancjê
75Ω. £atwo policzyæ, ¿e za pomoc¹ rezystorów 1kΩ i 470Ω mo¿na uzyskaæ poziomy napiêæ zbli¿one do wymaganych. Na rysunku 4
pokazane jest z³¹cze EUROSCART wraz
z opisem wyprowadzeñ.

Rys. 1 Pojedyncza linia obrazu
Rys. 2 Linia synchronizacji

Rys. 3 Prosty przetwornik C/A
Tabela 1
P1

P2

Napiêcie

Poziom

0
1
0
1

0
0
1
1

0V
0,3V
0,65V
0,95V

synchronizacja
czarny
szary
bia³y
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Wiêkszoæ telewizorów jest w nie wyposa¿ona. Styk nr 20 to wejcie sygna³u zespolonego.
Z³¹cze to zawiera równie¿ wejcia sk³adowych koloru  RGB, odpowiednio styki nr 15,
11 i 7. Wejcia te, podobnie jak wejcie sygna³u zespolonego, maj¹ impedancjê 75Ω i toleruj¹ napiêcia od 0V do 1V, przy czym poziom
napiêcia moduluje intensywnoæ danego koloru. Dziêki tym wejciom mo¿liwa jest ³atwa
generacja kolorowego obrazu. Styk nr 16 to,
w uproszczeniu, prze³¹cznik miêdzy sygna³em
zespolonym a RGB. Wymuszenie na nim poziomu 1V powoduje wywietlanie obrazu
z wykorzystaniem wejæ RGB. Sygna³y synchronizacji w trybie RGB s¹ wydzielane z sygna³u na wejciu Composite In (20). Taka organizacja umo¿liwia jednoczesne podawanie
sygna³ów w obu trybach, tzn. na wejcie Composite sygna³u o obrazie czarno-bia³ym a na
wejcia RGB sygna³ów sk³adowych kolorów.
W zale¿noci od potrzeb prze³¹czanie pomiêdzy obrazem kolorowym a czarno-bia³ym nastêpowa³oby za pomoc¹ styku 16. Taka metoda zosta³a zastosowana w prezentowanym

Rys. 4 Z³¹cze EUROSCART
Tabela 2
1
Audio Out Right
2
Audio In Right
3
Audio Out Left
4
GND
5
GND
6
Audio In Left
7
RGB Blue In
8
TV/AV/16:9 switch
9
GND
10
CLK Out
11
RGB Green In
12
DATA
13
GND
14
GND
15
RGB Red In/Chrominance
16 Blanking/RGB/Composite switch
17
GND
18
GND
19
Composite Video Out
20 Composite Video In/Luminance
21
GND Chassis

Jak to dzia³a?

projekcie.
Warto wspomnieæ, ¿e w
trybie RGB
sk³adowe koloru
musz¹
byæ wygaszone (0V) w
trakcie, gdy na
wejciu Composite
(20)
wystêpuje poziom 0V, w
przeciwnym
razie telewizor
nie rozpozna
poprawnie sygna³ów synchronizacji.

Prezentowany, prosty projekt generuje sygna³
telewizyjny z wykorzystaniem mikrokontrolera ATtiny12. Ten niewielki procesor z rodziny
AVR posiada 1KB pamiêci Flash i 32B pamiêci RAM. Wystarcza to z nadmiarem do narysowania na ekranie telewizora mozaiki z³o¿onej z 8 wierszy po 19 prostok¹tów, bêd¹cej obrazem testowym. W zale¿noci od stanu prze³¹cznika S1, po³¹czonego ze stykiem 16, prostok¹ty s¹ kolorowe lub czarno-bia³e.
Program steruj¹cy zosta³ napisany w asemblerze za pomoc¹ kompilatora AVRStudio
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4.11 (program mo¿na ci¹gn¹æ
z Elportalu). Procesor taktowany jest wewnêtrznym, kalibrowanym generatorem RC
o czêstotliwoci 1,2MHz. Program generuje w pêtli niezmienn¹ ramkê obrazu z³o¿on¹ kolejno z 20 pustych linii
na górze, 8 wierszy po 32 linie
ka¿dy, tworz¹cych w³aciwy
obraz, 16 pustych linii na dole
i 20 linii synchronizacji pionowej. Rysuj¹c ka¿dy wiersz
prostok¹tów, procesor korzysta z kolorów zapisanych w rejestrach R20 - R27. Kolejny
wiersz wywietla te same kolory przesuniête o jeden klocek.
Czêæ sprzêtowa urz¹dzenia jest bardzo
prosta. Schemat ideowy pokazany jest na rysunku 5. Stabilizator U2 zapewnia odpowiednie napiêcie zasilania dla procesora. Dioda D1
zabezpiecza uk³ad przed odwrotnym pod³¹czeniem zasilacza. Rezystory R1, R2 sk³adaj¹
siê na prosty przetwornik C/A opisany ju¿
wczeniej. Rezystory R3-R5 tworz¹ dzielniki
napiêcia z wewnêtrzn¹ impedancj¹ wejæ
RGB, zapewniaj¹c odpowiednie poziomy napiêæ odpowiadaj¹ce maksymalnej jasnoci kolorów. Rezystor R7 wymusza na wejciu 8
EUROSCART poziom +12V, co powoduje automatyczne prze³¹czenie telewizora do trybu
AV po pod³¹czeniu zasilania uk³adu. Ca³oæ
powinna byæ zasilana napiêciem sta³ym o wartoci 10-14V.

Monta¿ i uruchomienie

Rysunek 6 pokazuje wygl¹d dwustronnej
p³ytki drukowanej uk³adu. Jest ona tak zaprojektowana, by zmieci³a siê w obudowie
wtyczki euroz³¹cza. Aby by³o to mo¿liwe, konieczne okaza³o siê u¿ycie elementów SMD.
Przed monta¿em nale¿y sprawdziæ, czy p³ytka
mieci siê w obudowie, a w razie potrzeby dopasowaæ j¹ za pomoc¹ pilnika. Monta¿ rozpoczynamy od wlutowania rezystorów i kondensatorów SMD0805 oraz diody D1. W przypadku braku odpowiedniej diody mo¿na zamiast niej wlutowaæ zworê (nale¿y wtedy pamiêtaæ o odpowiedniej polaryzacji napiêcia
zasilania, w przeciwnym razie dojdzie
do uszkodzenia uk³adu, a prawdopodobnie
równie¿ telewizora). W dalszej kolejnoci
montujemy stabilizator U1, tak by znajdowa³
siê mo¿liwie blisko p³ytki. Pod procesor U2
najlepiej jest zamontowaæ podstawkê precyzyjn¹. W kolejnym kroku lutujemy do p³ytki
wtyk euroz³¹cza wyjêty z obudowy. Najlepiej
przed przylutowaniem pokryæ pola lutownicze
warstw¹ cyny, a po wsuniêciu p³ytki pomiêdzy
piny podgrzewaæ je po kolei grotem lutownicy
bez dodatkowej cyny. Przy lutowaniu wtyku
euro nale¿y uwa¿aæ, by nie obróciæ p³ytki
do góry nogami. W obudowie z³¹cza nale¿y
wyci¹æ niewielki otwór i zamocowaæ w nim

Rys. 5 Schemat ideowy
Rys. 6 P³ytka drukowana

prze³¹cznik S1, a nastêpnie po³¹czyæ go z p³ytk¹ krótkimi odcinkami izolowanego przewodu. Ostatnim krokiem monta¿u jest zamocowanie gniazda zasilacza. W prototypie zastosowano gniazdo okr¹g³e, które po zeszlifowaniu zewnêtrznego gwintu zmieci³o siê
w otworze obudowy przewidzianym na przewód wyjciowy. Konieczne okaza³o siê tylko
skrócenie nakrêtki plastikowej, zaciskaj¹cej
przewód oraz odciêcie skrzyde³ek zaciskaj¹cych. Odpowiednio dopasowane z³¹cze zasilania ³¹czymy z p³ytk¹ za pomoc¹ przewodów
lub lutujemy bezporednio do p³ytki, tak jak
w prototypie.
By zapewniæ poprawn¹ pracê urz¹dzenia,
mo¿e okazaæ siê konieczna zmiana wartoci
kalibruj¹cej wbudowany generator RC mikrokontrolera. Wartoæ ta jest inna dla ka¿dego
egzemplarza uk³adu. Na szczêcie zosta³a ona
zapisana w obszarze sygnatury procesora.
Mo¿na j¹ odczytaæ za pomoc¹ programatora,
np. w programie zintegrowanym z BASCOMem jest ona widoczna w zak³adce Lock nad
Fuse Bits jako pozycja Calibration. Wartoæ
tê nale¿y wpisaæ jako parametr instrukcji
umieszczonej na pocz¹tku programu w zaznaczonym miejscu. Po skompilowaniu programu
trzeba ju¿ tylko za³adowaæ do procesora powsta³y plik.hex i umieciæ go w podstawce.
Koñcz¹c, umieszczamy ca³oæ w obudowie. Poprawnie zmontowane urz¹dzenie dzia³a od razu i nie wymaga ¿adnych regulacji. Po
pod³¹czeniu urz¹dzenia do telewizora i w³¹czeniu zasilania na ekranie powinny siê pojawiæ kolorowe lub czarno-bia³e prostok¹ty
w zale¿noci od po³o¿enia prze³¹cznika S1.
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Mo¿liwoci zmian

strukcje
skoków
trwaj¹ 2 cykle zegarowe, jeli nast¹pi
skok, ale jeli skok
nie nast¹pi, ju¿ tylko
1 cykl. Koniecznoæ
liczenia cykli zegarowych oznacza, ¿e
program steruj¹cy nie
mo¿e byæ napisany w
¿adnym z jêzyków
wysokiego poziomu,
poniewa¿ d³ugoæ
wykonywania z³o¿onych instrukcji jest trudna do przewidzenia.
Po drugie, rozdzielczoæ pozioma generowanego obrazu zale¿y od czêstotliwoci taktowania procesora oraz od
Pó³przewodniki
sposobu przekazywania danych do wyWykaz elementów
D1 . . . . . . . . . . . . .dowolna dioda SMD
wietlenia. Przy czêU1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ATtiny12
Rezystory SMD0805
stotliwoci 1,2MHz
U2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78L05
pojedyncza instrukcja
R1,R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1kΩ Inne
wykonywana jest w
R2-R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470Ω CON1 . . . . . . . . . . . . .wtyk EUROSCART
Kondensatory SMD0805
czasie 0,83µs, co
JP1 . . . . . . . . .okr¹g³e gniazdo zasilacza
oznacza, ¿e teoreC1,C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100nF S1 . . . . . . . . .prze³¹cznik dwupozycyjny
tycznie mo¿na wywietliæ 62 piksele na
Komplet podzespo³ów z p³ytk¹ jest dostêpny w sieci handlowej AVT jako kit szkolny AVT-2781
liniê. W praktyce

Obraz generowany przez prezentowane urz¹dzenie mo¿na bardzo ³atwo zmieniæ, modyfikuj¹c program steruj¹cy. Najprostsz¹ modyfikacj¹ jest zmiana wywietlanych kolorów. S¹
one zdefiniowane na pocz¹tku programu jako
sta³e _col1 - _col7. Mo¿liwa jest równie¿ modyfikacja procedur wywietlaj¹cych obraz. W
takim przypadku nale¿y pamiêtaæ o kilku
istotnych elementach. Po pierwsze, wszystkie
wywietlane linie musz¹ mieæ sta³y czas trwania równy oko³o 64µs. Oznacza to, ¿e pisz¹c
procedury wywietlania, trzeba dok³adnie liczyæ cykle zegarowe zu¿ywane przez ka¿d¹
instrukcjê i dbaæ, by ich sumaryczna iloæ w
ka¿dej linii by³a równa, niezale¿nie od rozga³êzieñ programu. Trzeba wiêc pamiêtaæ, ¿e in-
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wartoæ ta zmniejsza siê przynajmniej dwukrotnie, poniewa¿ dane do wywietlenia trzeba najpierw pobraæ z pamiêci lub wygenerowaæ w trakcie wywietlania. Zwiêkszaj¹c czêstotliwoæ taktowania do 12MHz, mo¿na osi¹gn¹æ w praktyce maksymaln¹ rozdzielczoæ
poziom¹ oko³o 200 pikseli. Korzystaj¹c z opisanej metody wywietlania obrazu, mo¿na
zmieniæ telewizor w wywietlacz alfanumeryczny lub graficzny, jednak bêdzie to wymaga³o prawdopodobnie wiêkszego procesora
ni¿ ATtiny.
¯yczê udanych eksperymentów!
Witold Kardy
wmkardys@interia.pl
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