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Miio Kovoèeviè,
Uvodno besedo
ATV operaterji

pri svojem delu in vzpostavi zvez sreòujemo z r^zliònimi tehniónimi teZavami in omejitvami. Te obiòajno nastanejo kot p0se

sledica kompleksnosti video signala in preprostosti ter nedovr5enosti na5ih
naprav, vse od oddajnika, sprejcmnika, pa do raznih dodatnih avdio/video
naprav. Spekter analognega video signala je iirok, in vsaka 5c tako majhna

stopnja skozi katero potuje, ga lahko spremeni ali pokvari. Ali pa mu
zaradi svoje frekvcnòne nelinearnosti skazi diagram. Slika pri tem priònc
izgubljati barve in sinhronizacijo, postane marogasta, skratka ncuporabna.
Podobne tezave se pojavijo v primeru, ko video nivo odstopa od Zelene
vrednosti. Pri prelibkem nivoju slika izgubi kontrast in osvctljenost, tcr na
koncu izpade tudi sinhronizacija. Pri previsokem nivoju vidco signala postanejo svetle barve flurescentne, potreben spekter za prenos pa se nevarno

raziiri. Pri tem domet oddajnika moòno upadc, saj se vsa razpoloZljiva

troli po Sirini spektra.
Da bi se tovrstnim neZelenim pojavom izognili, so v

energija

Broadcasting-u

(TV in radio difuzla) Ze davno uvedli obvezno uporabo A/V limiter-jev.

To so naprave za oblikovanjc A/V signalov, katerih osnovni

namen je

drZati nivoje signalov pred poíiljanjem v eter znotraj predpisanih napetosnih in lickvcnònih meja. Obiòajno so to zelo kompleksne in velike naprave v 19" modulih. Takína naprava ponavadi vkljuóuje tudi moZnost izbirc
razliònih filtrov in avtomatske regulacije glede na A/V standard prenosa,
kar omogoòa tehniku nekaj keativnosti pri oblikovanju signala za oddajo.
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Radioamaterji s teZavo pridemo do kvalitetnih prof'esionalnih Limiter.
jev, saj se njihove ccne strmo dvigajo v nebo in so nam obiòajno nedostopni. Pri direktnih ATV zvezah si pomagamo z roòno korekcijo A,/V nivojev
na ne5alni nizi, teZave pa nastopijo na repetitorjih. Sodobni ATV repctitorji imajo moZnost izbora razliònih vhodnih A/V signalov. To so lahko
uporabniSki vhodi, panoramske video kamere, generatorji vidco strani, digitalizacijske enote, Mozaik in PIP cnote, linki iz drugih repetitorjev, srtelitski linki in drugo. Vse te vhodne naprave nimajo nikoli enakih izhodnih vidco nivojev, kar uporabniki repetitorja vidijo kot slablc kvalitetno
sliko. Tovrstne teZave lahko uspeino omejimo s preprostim vezjcm. ki bo
skbelo za avtomatsko regulacijo ojaÒenja video signala na rcpetitorju.

VideoAGG
Avtomatska regulacija ojaóenja video signala se v nekaterih hiinih
video napravah uporablja Ze zelo dolgo. Tako jo imajo vgrajeno vsi boljíi
video rekorderji, analognc video kamcre ter vsc digitalne. To stc verjetno
opazili tisti, ki imate predeÌanc D8 video kamerc in jih uporabljatc kot
video monitor ah za zajcmanje zunanjcga analogncga signala. Izhodni video nivo (LCD ali IEEEl394) se drii na pravilni viSini ne glcde na vi5ino
vhodnega signala. Seveda v okviru mejnih vrednosti delovanja AGC vezja
kamere. Da bi dosegli podoben uÒinek na ATV repetitorju, je bilo skonstruirano VideoAGC vczjc prikazano na sliki l.
Predstavljeno vezje ni nikarÍna novost. Uporabljena je standardna vc-
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zava z zelo starim integriranim video vezjen AN302, ki ga je Ze davno
uporabljal Panasonic v svojih vidco napravah. Na ATV podroòju ga uporabljajo tu in tam, v veòini primerov z napaóno vezavo ali napajanjem, zato
bomo tukaj opisali domaòo razliòico njegove vezave.
VideoAGC ve4c je sestavljcno iz treh osnovnih sklopov: nizkopropustnega video sita, vezja z avtomatsko video regulacijo in kò'rekcrlskega
video ojaóevalnika. Na vhod je dodano nizkopropustno video sito (LPF).
Sestavljajo ga tri tuljave 2.21tH Ier 7 poliesterskih kondenzatorjev izbranih
vrednosti (slika l, levo zgoraj). Vrednosti nizkopropustnega vidco sita so
izbrane tako, da prióne rezati vhodni signal pri frekvencah iznad 5 MHz.
Kar je tudi smiselno, saj se NF ton ali zmodulirani tonski podnosilci ob-

delujejo loòeno od video stopenj. Srce vezja za avtomatsko regulacijo je
integrirano vezje AN302 (DILI6). AN302 vezje vsebuje v sebi osem razliÒnih sklopov, od katerih jih je uporabljenih pet: AGC reg., AGC bias,
AGC det;, video ojaòevalnik ter napctostna stabilizacija. Preostali trije,
Preempfazis, Clamping in White clip v tej razliòici niso uporabljeni.
Vhodni Ze filtriran video signal je pripeljan na vhodni AGC atenuator
na noZici I l. Njegov izhod je prcko 47pF na noZicah 9 in 10 povezan na
video ojaòevalnik. Izhod ojaóanega video signala na noZici 7 se deli v dve
veji. V prvi se preko 4,43MHz sita (ali brez njega) omeji in pripelje na
AGC detektor na noZici 6. Ta potem ustrezno zapira ali odpira vhodni
atenuator. V drugi veji pa je izhodni video signal iz noZice 7 spcljan na
tredi sklop VideoAGC vezja - korekcijski video ojaòevalnik, ki ga sestavljata dva BC847C tranzistorja v SOT23 ohi5jih (SMD). Naloga tega dodat

je, da drZi ustrczcn izhodni vidco nivo tudi pri veòjih
obremenitvah izhoda. Vezje med noZicama 5 in 8 pa skrbi za glajenje
napetosti na AGC detektor in AGC bias delih integriranega vezja, Yezje
4N302 vsebuje interno 5v napetostno stabiiizacijo, zato ga n0 bomo napajali direktno z i2V, kar bi povzroóilo prekomerno segrevanje intcgriranega
vezja, temveÒ preko lOV regulatorja 78L10. Poraba celotnega VideoAGC
vezja je na 12V napajanju pribliZno 50mA ali nekaj manj.

Slika

4 - VideoAGC prototilt

Slika

5 - Prototip spodaj.

nega ojaòevalnika

lzdelqvq
Predstavljeno VideoAGC vezjc je zgrajeno na cnostranskem FR-4 laminatu debeline 1.0 mm in pribliZnih dimenzij 70x37 mm (slika 2). Video
LPF sito sestavljajo klasióni elementi, kondenzatorji pa so stiroflex ali
polyestcr z rastrom 5mm. 2.2pH tuljavicc so standardno navitc 'duiilke'
velikosti l/4W upora. Vsi uporabljeni upori so v SMD izvedbi, prav tako

ostali nepolarizirani kondenzatorji. V primeru, da Zelimo AGC dctekctlo
croma (barvnega) nosilca, uporabimo standardno 7e navito tuljavo s fèrir
nim jedrom (4-4,TMHz). V primeru, ko Tclimo, da AGC tipa celotcn vitlco
spckter, izpustimo 330pF kondcnzator ter omenjeno tuljavo in njunc prikljuÒke kratkostiòimo - prcmostimo.
Izgotovljeno vezje pazljivo oòistimo spodaj s òopiòem, namoòenim v
nitro razredòilo, ter posu5imo. Kasneje ga zaSóitimo z SKl0 - spre.iem za
spajkanje. Vrednosti elementov

v

VidcoAGC vezju so izbrane tako, da

naóeloma ne potrebuje dodatnih poglasitev, delovalo bo od prve. V primeru, da je izhodni video nivo za kak5en procent previsok, lahko poveòamo
vrednost izhodnemu 758 uporu.

Za dovod in odvod video signala uporabimo NF koaksijalni kabel,
VideoAGC vezje namestimo v kovinsko ohiSje. Na sliki 4 in 5 je prikazan
prvi prototip tega vezja z nekaj prevezavami.

Zokliuiek
i-t\_7-

H\_/

2€€1ss1i Mdeo AGC
Slika 2

-

& l-PF *

Razpored elenentoy
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VideoAGC vezje zaradi vgrajenega video LPF sita (v primeru uporabe
sprejemnikov brez sita) priduli tudi neZelenc ostanke tonskih podnosilcev
prisotnih v BB signalu. Kar se izkaZc 5e posebej printcrno, ko je vhodni
tonski podnosilec na isti fiekvenci kot izhodni. VideoAGC vczje bì bilo
koristen dodatek vsakem ATV odd.r.1niku, ne lc na ATV lcpetitorju. Zal pa
uporabljeno integrirano vezje AN302 zaradi njegovc staLosti in izkljuóne
uporabe v proizvodnji video naprav ni moó najti v prav vsaki trgovini z
elektronskimi komponentami.
V bodoònosti se b0m0 zanesljivo ukvarjali z izdelavo íe boljíili in zahtcvnej5ih AGC vezrj, saj le tako lahko dossZerno kvaliteto in neodvisnost
pri prenosu video signala. Kljub temu, da z avdio podnosilci nimamo veÒjih teZav, bi bilo smiselno izdelati tudi avdio AGC vezjc. Vsebovati bi moralo avdio nizkopropustna sita, VU metrc in ie kaj. O tem pa kdaj drugió.
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Sliko 3

-

Tiskonina VideoAGC (pogletl zgoraj).
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sobota, 7. julija, od 16.00 ure,
do hèdelje, 8.'jùlija, do 18.00 ure.
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