
TELEWIZYJNY GENERATOR
SERWISOWY PALJABEL ® J - 214

Przy naprawach i regulacji odbiorników telewizyjnych niezbêdnym przyrz¹dem jest generator sygna³ów 
testowych. Prezentowany przyrz¹d umo¿liwia uzyskanie nastêpuj¹cych testów na ekranie telewizora:
!Pionowe kolorowe pasy (bia³y, ¿ó³ty, turkusowy, zielony, purpurowy, czerwony, niebieski, czarny)
!2 poziome pasy (bia³y, czerwony)
!Krata
!Szachownica
!T³a (bia³e, czerwone, zielone, niebieskie)
Dodatkowo generowany jest sygna³ fonii o czêstotliwoœci ok. 1kHz.
Sygna³y VIDEO i AUDIO wyprowadzone s¹ na gniazda CINCH. Na p³ytce drukowanej przewidziane jest 
dodatkowe wyjœcie VIDEO do pod³¹czenia modulatora.
Wszystkie sygna³y testowe, impulsy synchronizacji pionowej i poziomej oraz sygna³ AUDIO wytwarzane 
s¹ programowo przez mikroprocesor. W uk³adzie zastosowano mikroprocesor jednouk³adowy z 
wewnêtrzn¹ pamiêci¹ typu FLASCH. Sygna³y RGB przez bramki US2b...US2d podawane s¹ na wejœcie 
uk³adu US3 MC1377. Jest to specjalizowany uk³ad kodera koloru. Wytwarza on z sygna³ów RGB 
zespolony sygna³ wizji w systemie PAL.
Uk³ad ten posiada równie¿ mo¿liwoœæ kodowania w systemie NTSC. W³aœciwoœæ t¹ wykorzystano przy 
generacji testów czarno- bia³ych. Uk³ad prze³¹czany jest wówczas do pracy w systemie NTSC.
Do prze³¹czania testów zastosowano jeden prze³¹cznik, za pomoc¹ którego testy prze³¹czane s¹ w 
sposób sekwencyjny. Po za³¹czeniu zasilania jako pierwszy wyœwietlany jest test pasów kolorowych.
Sygna³ AUDIO wygenerowany przez mikroprocesor przechodzi przez filtr dolnoprzepustowy z³o¿ony z 
elementów R12,R13 i C19, C20 i po oddzieleniu sk³adowej sta³ej wyprowadzony jest na gniazdo CINCH.
Przed przyst¹pieniem do monta¿u w pierwszej kolejnoœci nale¿y dopasowaæ p³ytkê do obudowy. Mo¿e 
okazaæ siê konieczne lekkie opi³owanie jej krawêdzi i dopasowanie otworów mocuj¹cych. Nastêpnie 
nale¿y wywierciæ otwory na gniazda wyjœciowe i przewód zasilaj¹cy. Mo¿na zastosowaæ gniazdko do 
zasilacza lecz korzystniej jest wlutowaæ przewody zasilacza, z którym generator bêdzie wspó³pracowa³ na 
sta³e. 
Monta¿ rozpoczynamy w sposób tradycyjny. W pierwszej kolejnoœci nale¿y wlutowaæ 1 zworê, rezystory, 
kondensatory i podstawki pod uk³ady scalone. Przycisk impulsowy montujemy od strony œcie¿ek.  Tak 
przygotowan¹ p³ytkê przymierzamy do obudowy i sprawdzamy czy przycisk da siê lekko prze³¹czaæ przez 
foliê czo³ow¹. 
Po sprawdzeniu poprawnoœci monta¿u umieszczamy uk³ady scalone w podstawkach i pod³¹czamy 
zasilanie- zasilacz stabilizowany 12V/300mA.
Pobór pr¹du przy prawid³owo pracuj¹cym generatorze nie powinien przekraczaæ 100mA.
Nastêpnie ³¹czymy wyjœcia AUDIO i VIDEO generatora z odpowiednimi wejœciami w telewizorze.  Do 
po³¹czenia wykorzystujemy gotowe przewody CINCH- CINCH lub CINCH- EURO SCART w zale¿noœci 
od wyposa¿enia telewizora.
Na ekranie powinien pojawiæ siê test pasów kolorowych. Je¿eli pojawi¹ siê pasy w skali szaroœci wówczas 
nale¿y zmieniæ po³o¿enie suwaka potencjometru P1 ewentualnie skorygowaæ czêstotliwoœæ sygna³u 
„burst” trymerem C11. Najdok³adniej mo¿na to zrobiæ pos³uguj¹c siê oscyloskopem. Impuls synchronizacji 
koloru powinien znajdowaæ siê za impulsem synchronizacji poziomej. W dalszej kolejnoœci sprawdzamy 
obecnoœæ pozosta³ych testów. Ka¿de naciœniêcie przycisku zmienia test na nastêpny. 
W czasie regulacji przyrz¹du mo¿e okazaæ siê konieczne zmienienie wartoœci niektórych elementów. 
Spowodowane jest ich tolerancj¹ w stosunku do zastosowanych w prototypie. Poziomy sygna³ów RGB na 
wejœciach uk³adu US3 powinny mieæ jednakow¹ wartoœæ. Je¿eli wystêpuje przewaga jednego z kolorów 
mo¿na to skorygowaæ przez dobór odpowiedniego rezystora R5, R6 lub R7. Przy teœcie kraty mo¿e okazaæ 
siê, ¿e pionowe pasy s¹ zbyt szerokie. Korygujemy to przez zmianê wartoœci kondensatora C1 (82pF). 
Zmniejszenie pojemnoœci spowoduje zmniejszenie szerokoœci pionowych linii.
Potencjometr P2 s³u¿y do dopasowania poziomu sygna³u VIDEO  przy ewentualnym zastosowaniu 
zewnêtrznego modulatora. Generator mo¿e wspó³pracowaæ z dowolnym modulatorem stosowanym w 
m.in. w magnetowidach.
Do zasilania uk³adu nale¿y stosowaæ stabilizowany zasilacz 12V. Bardzo wa¿na jest filtracja napiêcia 
zasilaj¹cego. Zbyt du¿y poziom têtnieñ na wyjœciu zasilacza mo¿e objawiaæ siê zak³óceniami na ekranie.

WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU:
US1........................AT89C2051 R1,R2,R4,.....................................2,2kW
US2........................4011 R3,R9,R10,R11...............................1kW
US3........................MC1377 R5,R6,R7.......................................56kW
US4........................78L05 R8..................................................39kW
T1...........................BC547 R12,R13.......................................3,3kW
Q1..........................12MHz R14...............................................4,7kW
Q2..........................4,43MHz R15..................................................10W
Podstawka DIL14 .....1szt P1......pot. mont.............................47kW
Podstawka DIL20......2szt P2......pot. mont..............................220W
Gniazdo CINCH........2szt C1....................................................82pF
Obudowa Z34+folia czo³owa C2...........................................1uF/MKT
Przycisk impulsowy 4mm C3,C4............................................30pF
Linia opóŸniaj¹ca 390ns C5,C6,C7,C21...............................10F
Blachowkrêt 2,9x5mm 4szt. C8,C12,C13....................................1nF
P³ytka drukowana C9,C10........................................220pF
D³awik 22H C11.................................trymer 5-25pF

C14................................................39pF
C15,C16,C18.................................10nF
C17,C19,C20,C23,C24,C26........100nF
C22..............................................100uF
C25..............................................470F




