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ABSTRAKT 

 Diplomová práce pojednává o možnostech zobrazení �ernobílých snímk�
v nepravých barvách (Pseudocolor). Jsou zde rozebrány a popsány jednotlivé metody jak 
softwarové tak hardwarové a je navrženo detailní blokové schéma systému Pseudocolor. 
 Toto blokové schéma je vytvo�eno na základ� získaných teoretických informací. 
V diplomové práci jsou popsány jednotlivé funk�ní bloky schématu a jsou také realizovány 
jejich obvodové návrhy. N�které z funk�ních blok� jsou odsimulovány programem PSpice 
a jsou k nim p�iloženy odpovídající pr�b�hy signálu. 
 Dále je provedena vhodná volba aktivních i pasivních sou�ástek, ze kterých je 
vytvo�eno celkové zapojení systému Pseudocolor. Jsou zde uvedeny všechny podklady 
pro realizaci za�ízení – oboustranný výkres plošného spoje, rozložení a rozpiska 
sou�ástek. 

ABSTRACT 

 This diploma thesis treats the possibilities of the monochromatic picture depiction in 
pseudo colors (Pseudocolor). The individual methods, software or hardware are described 
there and the detailed block scheme of the system Pseudocolor is suggested.  
 The block scheme is created on the basis of gained theoretical knowledge. In the 
thesis, individual functional blocks of the scheme are described and their circuit designs 
are realized. Some of the functional blocks are simulated by the PSpice program and 
accompanied by corresponding signal process data. 
 The suitable choice of the active and passive components is performed, from which 
the general integration of the system Pseudocolor is made. All the source materials for the 
realization of the device are given there – double-sided drawing of the printed circuit, 
layout and specification of the components.    

KLÍ�OVÁ SLOVA 

 Nepravá barva, �ernobílý snímek, emitorový sledova�, odd�lova� synchroniza�ní 
sm�si, invertor, obnovitel stejnosm�rné složky, neinvertující zesilova�, A/D p�evodník, 
programovatelné logické pole, zpož	ovací vedení, kodér PAL. 

KEY WORDS 

 Pseudo color, monochromatic picture, emitter follower, video synchornization 
separator, invertor, direct-current restorer, non-invertig amplifier, A/D converter, complex 
programmable logic device, delay line, PAL encoder.



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

KAD�RKA, P. Systém pro zobrazování �ernobílých snímk� v nepravých barvách (Pseudocolor). 
Brno: FEKT VUT v Brn�, 2008. 53 s., 2 p�íl., vedoucí diplomové práce prof. Ing. Václav �í�ný. 



Diplomová práce                 Systém pro zobrazování �ernobílých snímk� v nepravých barvách 

-    - 8

OBSAH 

1. Úvod....................................................................................................................................... 9

2. Principy barevného zobrazování �ernobílých snímk�...................................................... 9

2.1. Po�íta�ové programy pro zobrazování .......................................................................... 10 
2.1.1. MultiSpec ............................................................................................................... 10 
2.1.2. Matlab..................................................................................................................... 11 

2.2. Systém pro zobrazování v nepravých barvách .............................................................. 12 
3. Blokové schéma a jeho popis ............................................................................................. 13

4. Návrh jednotlivých �ástí systému pseudocolor................................................................ 15

4.1. Emitorový sledova� (ES) .............................................................................................. 15 
4.1.1. Obvodový návrh emitorového sledova�e ............................................................... 16 

4.2. Odd�lova� synchroniza�ní sm�si (OSS) + invertor (INV)............................................ 18 
4.2.1. Obvodový návrh odd�lova�e synchroniza�ní sm�si .............................................. 18 

4.3. Obnovitel stejnosm�rné složky (ODC) ......................................................................... 20 
4.4. Neinvertující zesilova� .................................................................................................. 23 
4.5. A/D p�evodník (A/D) .................................................................................................... 24 
4.6. Programovatelné logické obvody.................................................................................. 26 

4.6.1 Klasické PLD obdovy ............................................................................................. 26 
4.6.2. Komplexní PLD obvody ........................................................................................ 27 
4.6.3. Obvody FPGA........................................................................................................ 28 

4.7. ATMEL EPM3064A (CPLD) ....................................................................................... 29 
4.7.1. Celkové zapojení bloku CPLD............................................................................... 31 
4.7.2. Realizace funkce CPLD ......................................................................................... 32 
4.7.3. Jazyk VHDL........................................................................................................... 35 
4.7.4. Popis zdrojového kódu VHDL............................................................................... 36 

4.8. P�epínání funkcí (PREP) ............................................................................................... 38 
4.9. Zpož�ovací vedení (ZP) ............................................................................................... 39 
4.10. D/A p�evodník (D/A) + zesilova� (ZES) .................................................................... 40 
4.11. kodér PAL ................................................................................................................... 41 
4.12. Napájení systému ........................................................................................................ 42 

4.12.1. Stabilizátor nap�tí 7805........................................................................................ 42 
4.12.2. Stabilizátor nap�tí LM317.................................................................................... 43 

5. Konstruk�ní podklady pro realizaci ................................................................................. 43

5.1. Celkové schéma systému .............................................................................................. 43 
5.1. Deska plošných spoj�.................................................................................................... 45
5.2. Rozpiska sou�ástek ....................................................................................................... 47 

6. Záv�r.................................................................................................................................... 48

Použitá literatura.................................................................................................................... 50

Seznam tabulek a obrázk� .................................................................................................... 51

P�ílohy ..................................................................................................................................... 52



Diplomová práce                 Systém pro zobrazování �ernobílých snímk� v nepravých barvách 

-    - 9

1. Úvod

 Je známo, že v m��ících technikách je �astým výstupem �ernobílý obrazový snímek, 
který je �asto p�edstavován �ernobílým televizním snímkem, nebo �ernobílou fotografií. 
Velikost m��ené veli�iny je potom dána jasem jednotlivých bod� tohoto snímku. Pro 
jednodušší subjektivní hodnocení snímku je ale pot�eba tento snímek dále upravit. Jeden 
z možných zp�sob� úpravy je p�i�azení ur�ité barvy jednotlivým jasovým úrovním 
�ernobílého snímku. Vzhledem k tomu, že výsledný barevný snímek nemá žádnou souvislost 
se skute�nými barevnými odstíny originálu, nazývá se tato metoda „zobrazení v nepravých 
barvách“, nebo také „pseudocolor“. 

 Barevných odstín� rozezná lidské oko asi 1000 a odstín� šedé jenom 64. Proto je 
vhodné jednotlivým jasovým úrovním �ernobílého obrazu p�i�adit r�zné barevné tóny, �ímž 
se výrazn� zlepší rozlišitelnost detail� a oblasti s malými rozdíly jasu v subjektivn�
vyhodnocovaném obraze. 

 Nepravé barvy se u medicínských obraz� mohou používat pro lepší využití zraku 
pozorovatele. Protože citlivost �ípk� lidské sítnice je maximální v zelené oblasti viditelného 
zá�ení, je optimální p�i pozorování ur�itého šedého objektu p�evést tuto barvu na nepravou 
zelenou barvu. Se zobrazením ve pseudobarvách se m�žeme setkat tam, kde je požadováno 
p�evést p�vodn� monochromatický obraz na barevný obraz (nap�. u rentgenogramu, 
scintigramu, termogramu, �i UZ snímku), protože je velmi obtížné rozeznat od sebe dva velmi 
blízké odstíny šedé. Naopak lidské oko rozezná podstatn� více barev, �ímž se umožní 
snadn�jší vyhledání ur�itého objektu. 

 Nejjednodušší metodou zobrazení v nepravých barvách jsou fotografické postupy 
využívající pseudosolarizace, tzn. jevu, p�i kterém dojde k �áste�né inverzi obrazu, pop�. 
k vytvo�ení sv�tlých kontur na rozhraní sv�tlých a tmavých míst, vznikajícího dodate�ným 
osv�tlením citlivé vrstvy b�hem vyvolávání (tzv. Sabatier�v jev). Problém je ale velká 
pracnost, malá rychlost a malá variabilita po�izování barevných tón�. Další možnou metodou 
by bylo p�evedení �ernobílého snímku do digitální podoby a pomocí po�íta�ového programu 
(nap�íklad MultiSpec) zobrazit tento snímek v nepravých barvách. 
  
 Cílem diplomové práce je navrhnout za�ízení, které bude schopné p�evést �ernobílý 
televizní signál na barvové složky R, G, B a synchroniza�ní sm�s a z t�chto signál� vytvo�it 
výsledný signál standardu PAL pro barevný televizní monitor. 

2. Principy barevného zobrazování �ernobílých snímk�

 Díky pokroku v technice se setkáváme se zpracováním obrazového signálu tém�� ve 
všech oblastech, zejména však v léka�ství (nap� RTG, CT). Pro lepší a dokonalejší zpracování 
této informace lidským okem však tento obrazový signál ješt� dále pot�ebujeme upravit. 

Jak již bylo v úvodu nazna�eno, jedním ze základních a nejjednodušších princip�
barevného zobrazování �ernobílých snímk� jsou fotografické postupy využívající Sabatier�v 
jev. Setkáváme se zde ovšem z malou rychlostí zpracování spojenou se zna�nou pracností, 
proto je tento princip nevhodný. 
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Další zp�sob, jak zobrazovat �ernobílé snímky v nepravých barvách, je pomocí 
softwarového �ešení. Jako vhodný se jeví nap�íklad program MultiSpec, který je popsán 
v kapitole 2.1. Jednoduchý program pro simulaci výstupu navrhovaného za�ízení byl také 
sestaven ve vývojovém prost�edí Matlab (kap.2.1.2., p�íloha 2). 

Další možnost zobrazování je pomocí za�ízení, které by nem�lo nedostatky jako p�i 
použití Sabatierova jevu, a bylo univerzáln� použitelné a kompatibilní s televizními 
standardy. Jednoduchý popis a blokové schéma tohoto za�ízení je v kapitole 2.2. Podrobn�ji je 
systém pro zobrazování �ernobílých snímk� v nepravých barvách (dále pseudocolor) rozebrán 
v kapitole 4. 

2.1. Po�íta�ové programy pro zobrazování

2.1.1. MultiSpec

 Vhodný program pro barevné zobrazování �ernobílých snímk� je voln� ši�itelný 
program MultiSpec [3]. Samoz�ejmostí digitálního po�íta�ového zpracování snímku je 
rychlost, možnost opakování, ekonomi�nost, objektivita. 

 Digitální snímek se skládá z tzv. obrazových prvk� (pixel�), p�i�emž každý pixel má 
ur�itou �íselnou hodnotu. Toto �íslo je prezentováno jako odstín šedi. Každý �ernobílý 
snímek se tedy skládá s ur�itého po�tu pixel� o r�zných odstínech šedi. Program MultiSpec je 
ur�ený pro konverzi obrazových snímk�, to znamená, že každému odstínu šedi v �ernobílém 
snímku dokáže p�id�lit barevný odstín. 

Celý program je tvo�en jediným spustitelným souborem, který sta�í po stažení z 
Internetu rozbalit do p�íslušné složky. Po poklepání na ikonku programu se otev�e hlavní 
okno programu, které uvnit� sebe obsahuje okno s názvem Text Output (viz. Obr. 2.1). Do 
tohoto okna jsou sm��ovány veškeré textové výstupy z jednotlivých operací zpracování a lze 
je uložit do textového souboru posloupností p�íkaz� File – Save Text Output  As… Plocha 
hlavního okna obsahuje na pracovní lišt� ikony, které slouží k otvírání soubor�, k práci se 
schránkou a k zoomování. 

Obr. 2.1. – Ukázka okna programu  
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Veškeré funkce programu jsou ukryty pod osmi položkami hlavní nabídky:  

File  otvírání a ukládání veškerých datových soubor� nejen se snímky, ale i s 
   popisnou statistikou, transforma�ními rovnicemi, textovými 
výstupy apod.  
Edit   p�edevším nástroje pro práci se schránkou  
Project  možnosti zakládání nových projekt�, práce s projekty již existujícími, 
   p�idávání obrazových soubor� do projektu  
Processor  nejd�ležit�jší položka obsahující analytické nástroje programu, které
  p�edevším umož�ují provád�t �ízenou a ne�ízenou klasifikaci obrazu, 
  transformovat snímek metodou hlavních komponent, m�nit parametry 
  zobrazení snímk�, atd.  
Options  operace s paletami barev  
Window  základní operace s okny programu  
Help  informace o verzi programu 

 Na obrázku 2.2. jsou znázorn�ny dva obrazové snímky – první je �ernobílý a druhý 
obarvený pomocí softwaru MultiSpec (je provedena konverze �ernobílého snímku na snímek 
s nepravými barvami). 

    

Obr. 2.2. – obrázek zobrazený v šedi (vlevo), obrázek zobrazený v nepravých barvách pomocí 
programu MultiSpec (vpravo) 

2.1.2. Matlab

 Nad rámec zadání byl vytvo�en jednoduchý program v Matlabu pro simulaci 
navrhovaného za�ízení. Jedná se o na�tení �ernobílého snímku a odpovídající p�i�azení 
barevných odstín� na základ� jasu jednotlivých bod� snímku. Výstupem je potom snímek 
v nepravých barvách (obr. 2.3.). Nedokonalost této metody ovšem spo�ívá v tom, že každé 
jasové úrovni je p�i�azena jiná barva (nejedná se jen o nepatrnou zm�nu odstínu, ale o 
skokovou zm�nu barvy) a proto se výsledný obrázek jeví jako nep�ehledný. Využití by tato 
metoda mohla mít nap�íklad v zobrazování léka�ských snímk�, kde by se naopak tato 
nevýhoda  stala výhodou. Program je uvedený v p�íloze 2.  
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Obr. 2.3. – p�evod �ernobílého snímku na pseudocolor 

2.2. Systém pro zobrazování v nepravých barvách

 Za�ízení pro zobrazování jasových úrovní má vyhodnocovat signál podle ur�itých 
kritérií. Na vstup bude p�iveden úplný obrazový signál normy CCIR a výstupem budou t�i 
signály jednotlivých barev R, G, B a také bude na výstupu k dispozici synchroniza�ní sm�s. 
Tyto signály budou pomocí PAL kodéru upraveny do standardu PAL a budou p�ipojeny 
k barevnému monitoru. Za�ízení bude mít analogový vstup i výstup, vlastní konverze 
jasového �ernobílého signálu však bude provád�na digitáln�, pomocí programovatelného 
logického pole. 

 Vstupní obrazový signál, jak je patrné z blokového schématu (Obr 2.3.), je po odd�lení 
od p�edchozích blok�, obnovení stejnosm�rné složky a následném zesílení, p�iveden na 8 
bitový �íslicový obrazový signál. Z n�j se vytvá�ejí t�i 2 bitové signály, které se po zp�tném 
p�evodu do analogové formy vedou na výstup. Na výstupu tak získáme 26=64 kombinací 
nap��ových úrovní, kterým potom bude odpovídat 64 barevných tón� na obrazovce monitoru. 
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3. Blokové schéma a jeho popis

Obr. 3.3. – blokové schéma za�ízení pro konverzi z šedi na nepravé barvy 

Tab.1. – Popis blokového schématu 
zkratka popis   zkratka Popis 

ES emitorový sledova�   FCE p�epína� funkcí 
OSS odd�lova� synchroniza�ní sm�si   CPLD programovatelné logické pole 
ODC obnovitel stejnosm�rné složky   D/A digitáln� analogový p�evodník 
INV invertor   ZES Zesilova�
A/D analogov� digitální p�evodník   PAL pal kodér 
ZP zpož�ovací vedení    
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 Blokové schéma se nachází na obrázku 2.3. Vstupní kompozitní videosignál 
s mezivrcholovou hodnotou nap�tí 1V p�ichází nejprve do emitorového sledova�e (ES), kde je 
impedan�n� p�izp�soben a je omezen vliv zp�tného p�sobení signálu. Signál sv�j pr�b�h 
nezm�ní a je veden do odd�lova�e synchroniza�ní sm�si (OSS), kde jsou separovány 
synchroniza�ní impulsy s obrácenou logikou. Tyto výstupy jsou po invertování (INV) 
p�ipojeny k PAL enkodéru. Nyní je p�ipravena synchroniza�ní �ást a je pot�eba realizovat 
jasovou modulaci výstupních barvových signál�. 

 Kompozitní signál 1V je z emitorového sledova�e p�iveden do obnovitele 
stejnosm�rné složky (ODC). Stejnosm�rná složka videosignálu nese informaci o st�edním jasu 
obrazu (zdali je obraz jako celek sv�tlejší �i tmavší), proto je nutné tuto informaci obnovit. To 
je možné díky periodicky se opakujícím synchroniza�ním puls�m, které jsou vždy upnuty k 
ur�itému nem�nnému potenciálu. Poda�í-li se signál s odd�lenou stejnosm�rnou složkou 
upravit tak, aby byly synchroniza�ní úrovn� upnuty op�t k ur�itému nem�nnému potenciálu, 
stejnosm�rná složka se pln� obnoví. Stejnosm�rnou složku je možné obnovit tzv. upínacím 
obvodem. Díky tomuto obvodu dostáváme na jeho výstupu signál upnutý zatem�ovací úrovní 
k pevnému potenciálu, p�i�emž hodnotu tohoto potenciálu m�žeme m�nit. Podrobn�jší  popis 
upínacího obvodu je možné nalézt v literatu�e [5]. Signál je dále zesílen neinvertujícím  
zesilova�em tak, aby byl pln� využitý rozsah použitého A/D p�evodníku. 

Pomocí A/D p�evodníku je signál digitalizován, p�evádí se vstupní analogový signál 
na 8-bitový digitální signál na výstupu. Jedná se o rychlý p�evodník s rychlostí p�evodu 
20MSPS. Digitální data jsou zpracovávána pomocí programovatelného pole CPLD, které 
rozd�lí signál na jednotlivé barvové složky o velikosti 2 bit� a p�i�adí jim ur�itou hodnotu 
v závislosti na velikosti jasu vstupního obrazu. Blokem FCE je možno m�nit závislost s jakou 
jsou jasovým úrovním p�id�lovány jednotlivé barvové složky.  P�ímo v CPLD je realizován 
p�evodník binárního kódu 1 ze 4, tzn. že výstupem nebudou 2 bity pro každou barvu, ale 4 
bity. Každé ze t�í 4 bitových slov je vedeno do jedné ze t�í barvonosných v�tví (R,G,B) a nese 
informaci o zastoupení dané barvy ve výsledném barevném obraze. Všechny t�i v�tve jsou 
analogické a proto dále popíši jen jednu z nich. 

D/A p�evodníkem získáme ze 4 bitové informace op�t analogový signál, který 
využijeme pro �ízení jasového obrazového signálu. Požadovaného efektu dosáhneme pomocí 
�ízeného d�li�e nap�tí, který zeslabuje pr�chozí jasový signál v závislosti na hodnot� �ídícího 
signálu z D/A p�evodníku. Signál nesoucí informaci o zastoupení dané barvy v kone�ném 
barevném snímku se upraví ve výstupním zesilova�i na úrove� vhodnou pro kodér  PAL. 
Pomocí PAL kodéru systém p�evádí signály red, green a blue na luminan�ní a chrominan�ní 
signály standardu PAL. 
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4. Návrh jednotlivých �ástí systému pseudocolor

 V následujících kapitolách bude podrobn� rozebrán návrh jednotlivých funk�ních 
blok� systému pro zobrazování v nepravých barvách.  

4.1. Emitorový sledova� (ES)

 Využití emitorového sledova�e (ES) je široké. �asto se používá v obvodech jako 
stabiliza�ní prvek. Vlivem p�edchozích obvodových zapojení nebo p�enosu signálu dojde ke 
snížení jeho výkonu (signál “zm�kne“). V praxi to znamená, že signál má sice jmenovité 
nap�tí, ale p�i nep�im��eném zatížení má nap�tí tendenci klesat. Jinak �e�eno, signál nedokáže 
dodávat takový proud, které vyžadují vstupní �ásti dalších navazujících obvod�. Vložením 
emitorového sledova�e bude signál dostate�n� výkonov� dimenzován, a pomineme-li vlastní 
tvarové zkreslení tranzistoru, nezm�ní sv�j pr�b�h (výstup sleduje vstup). Princip stabilizace 
spo�ívá v tom, že vstupní impedance je dána sou�tem Re a vnit�ního odporu tranzistoru, která 
je vysoká. Budící proud tranzistoru je minimální a neznehodnotí proto nap��ovou úrove�
vstupního obdélníku. Naopak výstupní nap�tí dosahuje tém�� UCC. 

 Schéma emitorového sledova�e použitého na vstupu systému je na obrázku 4.1. Toto 
zapojení nenabízí z hlediska nap��ového zesílení nic zvláštního – tranzistor zde neposkytuje 
žádný nap��ový zisk (AU 	 1), avšak vykazuje pom�rn� velkou vstupní impedanci a malou 
impedanci výstupní, a také poskytuje dobrý výkonový zisk. 

 Emitorový sledova� plní funkci odd�lovacího stupn� a zárove� zajiš�uje impedan�ní 
p�izp�sobení systému k p�edcházejícímu koaxiálnímu vedení. Nej�ast�ji se používá koaxiální 
vedení s charakteristickou impedancí 75
, tudíž i vstupní impedance emitorového sledova�e 
musí byt navržena na tuto hodnotu. Pokud by nebyl vstupní odpor totožný s charakteristickou 
impedancí vedení, docházelo by ke zna�nému tlumení vysokofrekven�ního signálu. 

 ES má jednu základní vlastnost - neobrací fázi výstupního signálu v��i signálu 
vstupnímu. P�i výstupu z kolektoru jsme mohli pozorovat fázový posuv signálu o 180°, nebo-
li výstupní signál byl inverzní. V p�ípad� ES sleduje výstupní signál vstupní svým pr�b�hem, 
proto �íkáme sledova�. Emitorový proto, že výstup je veden z emitorového výstupu 
tranzistoru.  Další základní vlastností ES je jeho malý výstupní a velký vstupní odpor. Vstupní 
a výstupní odpory jsou dány t�mito vztahy:  

EVST RR ⋅= β ,   
1+

+
=

β
GBE

VÝS

Rr
R . 

RE - odpor emitoru, 
rBE - odpor p�echodu B-E, 
RG - vnit�ní odpor zdroje.  

 Proudové zesílení AI je dáno proudovým zesilovacím �initelem β , nap��ové zesílení 
AU je p�ibližn� rovno 1 a výkonové zesílení AP je proto p�ibližn� rovno β . 
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,1
1

2 +≈= β
I

I
AI   ,1≈UA   β≈PA . 

4.1.1. Obvodový návrh emitorového sledova�e

 Pro návrh emitorového sledova�e je pot�eba zvolit tranzistor s velkou hodnotou 
proudového zesilovacího �initele. Zvolený tranzistor 2N3904 má podle katalogového listu 
proudový zesilovací �initel h21 100-300 a maximální proud kolektoru je 200mA. Tranzistor je 
dodáván v klasickém pouzd�e TO-92. 

 Díky velké vstupní impedanci emitorového sledova�e je výstupní impedance celého 
obvodu dána prakticky hodnotou rezistoru R1. V tomto p�ípad� je to 75
, což znamená 
impedan�ní p�izp�sobení b�žn� používanému koaxiálnímu kabelu. 

 Klidový pracovní bod pro napájecí nap�tí UCC=5V zvolíme IC=10mA a UCE=1V. 
Hodnotu proudového zesilovacího �initele zvolíme nejnižší, tedy h21=100. 
  

Vypo�ítáme jednotlivé parametry pro návrh emitorového sledova�e: 

 Proud bází: 

A
h

I
I

E

C
B µ100

100

01,0

21

=== . 

 Úbytek nap�tí na rezistoru RZ: 

VIRU czRz 75,001,075 =⋅=⋅= . 

 Pokud známe nap�tí URZ a nap�tí na p�echodu B-E tranzistoru je podle katalogového 
listu rovno UBE=0,65V, m�žeme potom jednoduše zjistit nap�tí na rezistoru R2: 

VUUUU BERzCCR 6,365,075,052 =−−=−−= . 

 Má-li p�es rezistor R2 téct proud IB, musíme potom zvolit velikost tohoto rezistoru: 

Ω=
⋅

==
−

k
I

U
R

B

R 36
10100

6,3
6

2
2 . 

 Vypo�ítáme také velikost rezistoru v emitoru: 

Ω=
+

=
+

= 600
01,0

15

C

CECC
E I

UU
R . 

 Vstupní odpor sledova�e je p�ibližn� roven 121 RhR EVST ⋅= , tedy 75k
. �asová 

konstanta RC �lánku, tvo�eného vstupním odporem RVST a vazebním kondenzátorem C1 musí 
být alespo� desetkrát v�tší než perioda nejnižšího p�enášeného kmito�tu (Tmin = 20ms). Pro 
hodnotu � = 200ms je tak pot�eba zvolit hodnotu kondenzátoru C1: 
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==
−

 Hodnoty pasivních sou�ástek jsou voleny z �ady E24 jmenovitých hodnot. V kapitole 
5.2. se nachází konkrétní zvolené sou�ástky pro ES. 

Obr. 4.1. – Schéma zapojení emitorového sledova�e

 Zapojení emitorového sledova�e bylo odsimulováno v programu PSpice, pr�b�hy 
vstupního a výstupního nap�tí jsou zobrazeny na obrázku 4.2. Z pr�b�h� je patrné, že tvar 
výstupního signálu z�stane oproti vstupnímu signálu nezm�n�ný, pouze jeho velikost se 
nepatrn� sníží. 

Obr. 4.2. – Pr�b�h vstupního a výstupního nap�tí emitorového sledova�e
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4.2. Odd�lova� synchroniza�ní sm�si (OSS) + invertor (INV)
  
 Odd�lova� synchroniza�ní sm�si (OSS) má za úkol vytvá�et horizontální a vertikální 
synchroniza�ní impulsy, které budou dále použity pro správnou funkci obnovitele 
stejnosm�rné složky a také kodéru PAL. 

 Na obrázku 4.3. se nachází odd�lova� synchroniza�ní sm�si. Principieln� se jedná o 
jednoduchý tranzistorový zesilova�. Funkci odd�lova�e bude plnit pouze v p�ípad�, že 
tranzistor bude otevírán p�sobením synchroniza�ních impuls�. Odd�lova� synchroniza�ní 
sm�si je zapojen jako tranzistor se spole�ným emitorem, jehož vlastností je mimo jiné i 
obracení fáze. Proto je nutné zapojit na výstup bloku invertor, který op�t oto�í polaritu 
synchroniza�ních impuls�.  

 K separaci synchroniza�ní sm�si byl ovšem využitý integrovaný obvod LM1881, který 
se jeví jako jednodušší a elegantn�jší �ešení. 

Obr. 4.3. – zapojení tranzistorového odd�lova�e synchroniza�ní sm�si 

4.2.1. Obvodový návrh odd�lova�e synchroniza�ní sm�si

 K separaci synchroniza�ní sm�si je použitý integrovaný obvod LM1881 (Obr. 4.4.). 
Tento obvod dokáže z kompozitního videosignálu získat synchroniza�ní impulsy avšak 
z obrácenou logikou. Proto je pot�eba pro synchronizaci barevného monitoru tyto impulsy 
následn� invertovat. 

Obr. 4.4. – Schéma integrovaného obvodu LM1881
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Tab.2. - Popis jednotlivých pin� integrovaného obvodu LM1881: 
�íslo pinu funkce vývodu 

1 Composite sync output - horizontální synchroniza�ní impuls 
2 Composite video input - vstup videosignálu 
3 Vertical sync output - vertikální sycnhroniza�ní impuls 
4 GND - zem 
5 B/B output - nezapojen 
6 Odd/even output - nezapojen 
7 Rset 
8 Vcc - napájecí nap�tí 

 Integrovaný obvod LM1881 je schopen zpracovávat signály o amplitud� 0,5V–2Vp-p. 
Na vstup (COMPOSITE VIDEO INPUT) integrovaného obvodu LM1881, je tedy p�iveden  
signál z výstupu emitorového sledova�e, to znamená videosignál s mezivrcholovou hodnotou 
tém�� 1V. Signál je veden p�es vazební kondenzátor, který vytvá�í st�ídavou vazbu. Velikost 
tohoto kondenzátoru je ur�ena výrobcem a podle doporu�ení �iní 0,1µF. 

 Napájecí nap�tí integrovaného obvodu LM1881 m�že být v rozmezí UCC = 5-12V. Pro 
napájení tohoto obvodu bylo zvoleno stejnosm�rné nap�tí 5V, které je p�ivedeno na vstup 8. 
Na výstupu �íslo 1 (COMPOSITE SYNC OUTPUT) dostáváme �ádkové synchroniza�ní 
impulsy s délkou trvání t = 2,4µs s obrácenou logikou a na výstupu 3 (VERTCAL SYNC 
OUTPUT) dostáváme snímkové synchroniza�ní impulsy rovn�ž s obrácenou logikou a 
s délkou trvání t=230µs. Na obrázku 4.5. je zobrazen pr�b�h vstupního signálu a také pr�b�hy 
výstupních synchroniza�ních impuls�. 

Obr. 4.5. – D�ležité pr�b�hy obvodu LM1881 (naho�e vstupní, uprost�ed horizontální 
synchroniza�ní a dole vertikální synchroniza�ní signál) 

 Z obrázku 4.5. je patrné, že synchroniza�ní impulsy jsou na výstupu obvodu LM1881 
s obrácenou logikou, tudíž je pot�eba tyto impulsy invertovat. Invertování synchroniza�ních 
impuls� je provedeno pomocí invertoru 74HC04D, jehož schéma je na obrázku 4.6. 
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Obr. 4.6. – schéma invertoru 74HC04D 

 Obvod 74HC04D obsahuje šest invertor� s otev�eným kolektorem, použité jsou ovšem 
jenom dva. Napájecí nap�tí invertoru je UCC = 5V. Zpožd�ní výstupního impulsu oproti 
vstupnímu má typickou velikost dle katalogového listu t=10ns. Zapojení celého bloku 
synchronizace se nachází na obrázku 4.7. Hodnoty pasivních sou�ástek C5, C8 a R8 jsou 
doporu�ovány výrobcem. 

Obr. 4.7. – Celkové zapojení odd�lova�e synchroniza�ní sm�si 

4.3. Obnovitel stejnosm�rné složky (ODC)
  

 Obnovitel stejnosm�rné složky je typický obvod pro úpravu analogových obrazových 
signál�, jejichž stejnosm�rná složka, nesoucí informaci o st�edním jasu obrazu, byla ztracena 
vlivem st�ídavé vazby. Stejnosm�rnou složku obrazového signálu lze tímto obvodem obnovit 
díky tomu, že se v n�m periodicky opakují úseky (synchroniza�ní impulsy) s konstantní, na 
obsahu obrazu nezávislou, úrovní. 

 Nejjednodušší zapojení obnovitele stejnosm�rné složky se nachází na obr.4.8. Je to 
nelineární upínací obvod, kterým je možno upínat synchroniza�ní impulsy ke stejnosm�rné 
úrovni signálu. Tato stejnosm�rná úrove� signálu je dána difúzním nap�tím diody UD a také 
velikostí nap�tí UP. To znamená, že signál u1 je upnutý svým vrcholem k úrovní UP+UD

Pr�b�hy vstupního a výstupního nap�tí jsou nazna�eny rovn�ž na obr.4.8. 
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Obr. 4.8. – Jednoduchý obnovitel DC složky + vstupní a výstupní pr�b�hy 

 Zapojení jednoduchého obnovitele stejnosm�rné složky má �adu nevýhod. Nap�íklad 
malá odolnost v��i impulsním poruchám superponovaným k obrazovému signálu. Malá 
p�esnost upínání pro malou úrove� obrazových signál�, protože dioda se otevírá do 
propustného stavu pouze tímto signálem. Díky t�mto nevýhodám se jednoduchý obnovitel v 
praxi nepoužívá. Všechny nevýhody však odstra�uje klí�ovaný obnovitel stejnosm�rné složky 
[5]. 

 Funkce klí�ovaného obnovitele stejnosm�rné složky je patrná z obr.4.9. Upínání se 
d�je pomocí spínacího tranzistoru, který je do saturace otevírán klí�ovacím impulsem v dob�
trvání �ádkového synchroniza�ního impulsu, z n�hož je také odvozen. Tím je zajišt�no 
dokonalé a na velikosti obrazového signálu nezávislé upínání vrcholu synchroniza�ního 
impulsu. 

 Základním prvkem obnovitele je tedy spínací tranzistor T2, který je do saturace 
otevírán klí�ovacím impulsem (tk=2,4us a Uk=4V) p�es vazební kondenzátor C4. Klí�ovací 
impuls (UIMP) délky tk p�ichází do tranzistoru práv� v dob� synchroniza�ního impulsu 
kompozitního videosignálu. Velikost hodnoty, na kterou bude signál upnutý, m�žeme m�nit 
velikostí UCC, kterou je možno nastavit potenciometrem P1. 

 Pot�ebujeme, aby m�l signál kladnou hodnotu, proto ho upneme zatem�ovací úrovní 
k nulovému potenciálu. Aby tento potenciál nastavený potenciometrem P1 nezm�nil svou 
hodnotu, je udržován kondenzátorem C2, který se v okamžiku sepnutí chová jako zdroj nap�tí. 
Velikost tohoto kondenzátoru musí být mnohonásobn� vetší než velikost kondenzátoru C3, 
p�i�emž kapacita C3 se volí tak, aby se kondenzátor sta�il nabít za dobu, po kterou je 
tranzistor T2 v saturaci. Platí kDSi tRRC <+⋅ )(3 , kde Ri je výstupní odpor zdroje signálu a 

RDS je odpor tranzistoru. Pro správné nabíjení kondenzátoru volíme pravou stranu výrazu 
desetkrát v�tší než levou. 

nF
RR

t
C

DSi

k 7,477,4
)25,050(10

104,2

)(10

6

3 �=
+⋅

⋅
=

+⋅
=

−

. 

 Hodnotu kondenzátoru C2 potom volíme asi padesátkrát v�tší: 
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nFCC 220235107,45050 9
32 �=⋅⋅=⋅= −

Obr. 4.9. – Zapojení obnovitele stejnosm�rné složky

Pr�b�hy vstupního (Uvst), výstupního (Uvyst) nap�tí po ustálení a synchroniza�ních 
impuls� (Upulse) jsou zobrazeny na obrázku 4.10. 

Obr. 4.10. – Pr�b�h vstupního a výstupního nap�tí obnovitele stejnosm�rné složky
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 Z obrázku je patrné, že výstupní signál je upnutý zatem�ovací úrovní na hodnotu 0V a 
není v porovnání se signálem vstupním nijak zkreslený. 

 Aby byl signál upnutý zatem�ovací úrovní na nulu, bylo zapot�ebí p�idat do obvodu 
obnovitele stejnosm�rné složky ješt� obvod na zúžení a posunutí synchroniza�ního impulsu 
p�esn� do té �ásti signálu, kde vstupní videosignál dosahuje zatem�ovací úrovn�. Toto 
zapojení je p�evzato z literatury [5]. Celkové zapojení bloku obnovitele stejnosm�rné složky a 
odd�lova�e synchroniza�ních impuls� je na obrázku 4.11.  

Obr. 4.11. – Celkové zapojení obnovitele stejnosm�rné složky 

4.4. Neinvertující zesilova�

 D�vod pro použití neinvertujícího zesilova�e je využití plného rozsahu navrhovaného 
A/D p�evodníku. Videosignál o mezivrcholové hodnot� 1V je tedy p�iveden do 
neinvertujícího zesilova�e a jeho výstupem je signál dvakrát zesílený, protože rozsah 
p�evodníku je pln� využit p�i vstupním signálu velikosti 2V. 
  
 Neinvertující zesilova� zesiluje vstupní nap�tí. Ideální zesílení je rovno: 
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reáln� odpovídá vstupní impedanci samotného opera�ního zesilova�e, která je ovšem typicky 
velmi vysoká (1M
 až 10T
). Hodnoty R1 a R2 byly zvoleny 10k
. Zapojení neivertujícího 
zesilova�e se nachází na obrázku 4.12. 
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Obr. 4.12. – Zapojení neinvertujícího zesilova�e 

4.5. A/D p�evodník (A/D)
  
 Analogov� digitální p�evodník je velmi rychlý osmibitový p�evodník od firmy Texas 
Instruments. Maximální rychlost p�evodu je 20MSPS a plného rozsahu je dosaženo p�i 
vstupním signálu o velikosti 2V, který je p�iveden do analogového vstupu ANALOG IN. 
Napájecí nap�tí p�evodníku TLC5510 je 5V. Obvod je taktován hodinovým signálem CLK o 
frekvenci 13,7MHz a s programovatelným logickým obvodem je propojen datovou sb�rnicí 
D1-D8. Vstupy referen�ního nap�tí (REFT, REFB) jsou zkratovány, protože využíváme 
interní nap��ový rozsah. Funk�ní blokové schéma je zobrazeno na obr. 4.13. 

Obr. 4.13. – funk�ní blokové schéma A/D p�evodníku TLC5510 

 Z obrázku 4.14. je patrné, že v A/D p�evodníku dochází ke zpožd�ní signálu mezi 
vstupem a výstupem. Katalogový list udává, že zpožd�ní mezi vstupem a výstupem je 2,5 
násobek taktovacího cyklu. Toto zpožd�ní dosahuje velikosti: 

)()()( ][5,2 sdLwHwc tttt −+⋅=

24]5,365,36[5,2 −+⋅=ct

nstc 5,158= , 
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což není ve videosignálu úpln� zanedbatelná záležitost (u �asového zpožd�ní td(s) byla 
vzhledem k jeho toleranci brána pr�m�rná hodnota). K tomuto zpožd�ní se ješt� p�idává 
�asové zpožd�ní programovatelného pole CPLD, které �iní 4,5ns. Vzhledem k tomu, že na 
výstupní tranzistorový obvod p�ivádíme signál p�ímo z obnovitele stejnosm�rné složky a ten 
je modulován tímto zpožd�ným signálem, je pot�eba signál z obnovitele také zpozdit, aby na 
výstupu nedocházelo k nežádoucím interferencím signálu. 

Obr. 4.14. – znázorn�ní vstupních a výstupních pr�b�h� signálu 

Tab.3. - Popis jednotlivých pin� AD p�evodníku: 
�íslo pinu funkce vývodu 

1 OE - output enable - aktivace výstup�
2,20,21,24 DGND, AGND - analogová/digitální zem 
3,4,5,6,7,8,9,10 D1-D8 - digitální výstup dat 
11,13,14,15 VDDD, VDDA - napájecí nap�tí 
12 CLK - taktovací frekvence 
22,23 REFB, REFBS - vstupy referen�ního nap�tí 
16,17 REFT, REFTS - vstupy referen�ního nap�tí 
19 ANALOG IN - analogový vstup 

  

Obr. 4.15. - schéma AD p�evodníku TLC5510 
  
 Celkové zapojení A/D p�evodníku podle katalogového listu se nachází na obrázku 
4.15. Vzorkovací kmito�et byl zvolený 13,7MHz, pro rozlišovací schopnost 720 bod� na 
�ádek. 
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Obr. 4.16. - celkové zapojení AD p�evodníku 

4.6. Programovatelné logické obvody
  
 Všechny �íslicové programovatelné sou�ástky se souhrnn� ozna�ují PLD, což 
znamená Programmable Logic Device. �íslicové programovatelné sou�ástky je možné podle 
vnit�ní struktury rozd�lit do t�í skupin. První skupinu budu ozna�ovat klasické PLD, druhou 
komplexní PLD a do t�etí skupiny pat�í obvody typu FPGA. 

4.6.1 Klasické PLD obdovy

Obvody této kategorie jsou charakteristické vnit�ní strukturou podle následujícího 
obrázku (obr. 4.17). 

Obr. 4.17. – vnit�ní struktura PLD obvod�
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 Každá vodorovná �ára v programovatelné matici AND p�edstavuje vždy jedno 
sou�inové hradlo. Na vstupy každého hradla lze p�ipojit "libovolnou" kombinaci vstupních 
signál�, zp�tných vazeb a jejich negací. Po�et vstup� každého sou�inového hradla je však 
omezen. Zapojení jednoho sou�inového hradla je znázorn�no na následujícím obrázku.  

Obr. 4.18. – zapojení sou�inového hradla 

 Vlnovky na tomto obrázku p�edstavují programovatelné spína�e. Jejich realizace 
závisí na výrobní technologii obvodu. Nap�íklad u bipolárních obvod� se jednalo o fiktivní 
pojistku, která se p�i programování obvodu "p�epálila" proudovým impulsem. V technologii 
CMOS jsou spína�e realizovány stejnými principy jako u pam�tí PROM, EPROM nebo 
EEPROM. Složit�jší obvody z kategorie FPGA mívají �asto spína�e �ízeny statickou pam�tí 
RAM. 

4.6.2. Komplexní PLD obvody

 Klasické obvody PLD mají velmi omezené možnosti , takže dovolují realizovat pouze 
jednodušší funkce. Proto výrobci za�ali sdružovat více takovýchto obvod� na jednom �ipu 
spolu s nutnými prost�edky pro propojení. Takovéto obvody se v�tšinou ozna�ují jako CPLD 
což znamená Complex Programmable Logic Device. Typická struktura obvodu CPLD je 
znázorn�na na následujícím obrázku. 

Obr. 4.19. – struktura obvodu CPLD 

Každý výrobce CPLD používá trochu jinou interní strukturu obvod�, ale v�tšinou 
vychází z tohoto schématu. CPLD od r�zných výrobc� se obvykle liší v provedení blok�
vlastní programovatelné logiky i když v�tšinou vychází z klasické struktury PLD. 
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4.6.3. Obvody FPGA

Obvody typu FPGA (Field Programmable Gate Array) mají z programovatelných 
obvod� nejobecn�jší strukturu a obsahují nejvíce logiky. Sou�asné nejv�tší obvody FPGA 
obsahují až 6 milion� ekvivalentních hradel (typické dvouvstupové hradlo AND). Typickou 
strukturu obvodu FPGA znázor�uje následující obrázek. 

Obr. 4.20. – struktura FPGA obvodu 

 Bloky ozna�ené IOB (Input/Output Block) p�edstavují vstupn�-výstupní obvody pro 
každý V/V pin FPGA. Tyto bloky obvykle obsahují registr, budi�, multiplexor a ochranné 
obvody. Bloky LB (Logic Block) p�edstavují vlastní programovatelné logické bloky. Všechny 
bloky mohou být r�zn� propojeny globální propojovací maticí. Nejpoužívan�jší struktura 
konfigurovatelného logického bloku je znázorn�na na následujícím obrázku. 

Obr. 4.21. – struktura logického bloku 

FPGA obvykle umož�ují propojit n�které signály logických blok� p�ímo 
se sousedními bloky, bez nutnosti využívat globální propojovací matici. Takovéto spoje mají 
mnohem menší zpožd�ní a umož�ují tak realizovat nap�íklad rychlé obvody ší�ení p�enosu, 
což je nezbytné pro s�íta�ky nebo násobi�ky. 
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Krom� blok� znázorn�ných na p�edchozích obrázcích integrují výrobci do FPGA další 
prvky. V�tšina moderních FPGA obsahuje n�kolik blok� rychlé synchronní statické pam�ti 
RAM. Velmi �asto obvody FPGA obsahují PLL (Phase Locked Loop) nebo DLL (Delay 
Locked Loop) pro obnovení charakteristik hodinového signálu, p�ípadn� pro násobení nebo 
d�lení jeho frekvence. Nejnov�jší hradlová pole �asto obsahují bloky vhodné pro vytvá�ení 
složitých systém� pro �íslicové zpracování signál�, jako jsou nap�íklad hardwarové násobi�ky 
nebo dokonce mikroprocesory [15]. 

4.7. ATMEL EPM3064A (CPLD)

Pro práci s videosignálem pot�ebujeme programovatelné logické pole, schopné 
zpracovávat rychlé zm�ny signálu s pokud možno co nejmenším zpožd�ním Vstup/Výstup. 
Pro p�id�lování ur�itých výstupních hodnot ur�itým vstupním hodnotám bylo vybráno CPLD 
od firmy Atmel EPM3064A. 

Atmel EPM3064A je programovatelný logický obvod s vnit�ní makrobu�kovou 
architekturou (viz obr. 4.22.). Použitý typ obsahuje 64 makrobun�k a 30 použitelných vývod�. 
Obvod m�že být napájen nap�tím 2,5V nebo 3,3V, p�i�emž p�i použití napájecího nap�tí 3,3V 
jsou výstupy obvodu kompatibilní s logickými úrovn�mi  TTL. Ze 44 vývod� pouzdra CPLD 
obvodu je 10 vývod� použito pro napájení obvodu, 26 vývod� má uživatelsky nastavitelnou 
funkci (I/O) a 4 vývody mohou sloužit jen jako vstupy – jsou to dva taktovací vstupy, RESET 
a OE – output enable. Atmel EPM3064A používá dva typy pouzder. 44-pin PLCC a 44-pin 
TQFP. Podrobné informace jsou uvedeny v literatu�e [10]. 

Obr. 4.22. – vnit�ní makrobu�ková architektura 

  



Diplomová práce                 Systém pro zobrazování �ernobílých snímk� v nepravých barvách 

-    - 30

 Návrh funkce obvodu CPLD byl realizovaný ve vývojovém prost�edí „MAX+plus II 
10.2. BASELINE“, návrh samotný byl realizovaný v jazyku VHDL. Obvod je 
programovatelný pomocí JTAG rozhraní (vyvedeno na desce), kterým je p�ipojený p�es 
ByteBlasterMV kabel (obr. 4.23.) do PC, podrobn�ji v literatu�e [16]. 

Obr. 4.23. – p�ipojení CPLD k PC pomocí ByteBlasterMV 
  

Obr. 4.24. - Ozna�ení vývod� pouzdra 

Tab.4. - Seznam použitých vývod� a vysv�tlení jejich funkce: 
�íslo pinu funkce vývodu 

4,5,6,8,9,11,12,14 I/O vývody pro vstupní videosignál 
16,18,19,20 I/O vývody pro výstupní signály �ervené 
21,24,25,26 I/O vývody pro výstupní signály zelené 
27,28,29,31 I/O vývody pro výstupní signály modré 
33,34 I/O vývody pro tla�ítka 
10,17,22,30,36,42 GND - zem 
7,13,32,38 JTAG programovací vstupy 
3,15,23,35 Ucc - napájecí nap�tí 

43 vstup taktovací frekvence 
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Obr. 4.25. - zapojení pin� pouzdra 

4.7.1. Celkové zapojení bloku CPLD

 Zapojení programovatelného logického pole je znázorn�no na obrázku 4.26. Pro 
obvod je použité pouzdro 44-pin PLCC s 22 použitými vstupn�/výstupními obvody. Funkce a 
použití jednotlivých vývod� jsou popsány v tabulce 4. Sou�ástí zapojení je také JTAG 
konektor, který slouží k p�ipojení CPLD k PC a jeho následnému naprogramování. Ke vstupu 
CLK je p�ipojen krystal o taktovací frekvenci 13,7MHz. 

 P�i programování logického obvodu musí být výstupní porty zakázány. Jumper JP2 
slouží k p�epínání vstupu output enable (OE) a tím také k �ízení aktivace výstupních I/O 
port�. Pokud je na tento vstup p�ivedena logická 0, data jsou posílána na výstupní porty. Po 
p�ivedení logické 1 se data deaktivují. Vstup OE bude tedy b�hem programování p�ipojen na 
hodnotu log. 1. 
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Obr. 4.26. – celkové zapojení bloku „programovatelné logické pole“ 

4.7.2. Realizace funkce CPLD

  Vstupními hodnotami programovatelného logického pole jsou 8-bitový jasový signál 
(tzn. 28=256 možných úrovní) a také dva p�epína�e, pomocí kterých je možno p�epínat funkci 
CPLD. Výstupní signál je potom ur�ený podle pravdivostní tabulky (Tab.5.) a aktuálního 
nastavení tla�ítek. CPLD tedy p�i�azuje každé vstupní jasové hodnot� ur�itou výstupní 
barvovou hodnotu. Výstup každé barvy se skládá ze dvoubitového slova, to znamená že 
celkový výstupní signál bude mít 6 bit�, �emuž odpovídá 26 = 64 r�zných barevných úrovní. 
Jelikož ale obvod CPLD plní také funkci dvoubitového binárního kodéru na kód 1 ze 4, mají 
výstupy R,G,B 4-bity, výstup se tedy skládá z 12 bit�. 

 Pravdivostní tabulky jsou zobrazeny níže (Tab.5.) a na obrázku 4.27. je znázorn�n 
p�íklad pr�b�hu vstupních a výstupních signál�.  
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 Tab.5. – Pravdivostní tabulky 
p�epína� v poloze "00"   p�epína� v poloze "01"  

vstupní signál R G B  vstupní signál R G B 
0 -3  00 00 00  0 -3  00 00 00 
4 -7  01 00 00  4 -7  00 01 00 
8 -11  10 00 00  8 -11  00 10 00 

12 -15  11 00 00  12 -15  00 11 00 
16 -19  00 01 00  16 -19  00 00 01 
20 -23  01 01 00  20 -23  00 01 01 
24 -27  10 01 00  24 -27  00 10 01 
28 -31  11 01 00  28 -31  00 11 01 
32 -35  00 10 00  32 -35  00 00 10 
36 -39  01 10 00  36 -39  00 01 10 
40 -43  10 10 00  40 -43  00 10 10 
44 -47  11 10 00  44 -47  00 11 10 
48 -51  00 11 00  48 -51  00 00 11 
52 -55  01 11 00  52 -55  00 01 11 
56 -59  10 11 00  56 -59  00 10 11 
60 -63  11 11 00  60 -63  00 11 11 
64 -67  00 00 01  64 -67  01 00 00 
68 -71  01 00 01  68 -71  01 01 00 
72 -75  10 00 01  72 -75  01 10 00 
76 -79  11 00 01  76 -79  01 11 00 
80 -83  00 01 01  80 -83  01 00 01 
84 -87  01 01 01  84 -87  01 01 01 
88 -91  10 01 01  88 -91  01 10 01 
92 -95  11 01 01  92 -95  01 11 01 
96 -99  00 10 01  96 -99  01 00 10 

100 -103  01 10 01  100 -103  01 01 10 
104 -107  10 10 01  104 -107  01 10 10 
108 -111  11 10 01  108 -111  01 11 10 
112 -115  00 11 01  112 -115  01 00 11 
116 -119  01 11 01  116 -119  01 01 11 
120 -123  10 11 01  120 -123  01 10 11 
124 -127  11 11 01  124 -127  01 11 11 
128 -131  00 00 10  128 -131  10 00 00 
132 -135  01 00 10  132 -135  10 01 00 
136 -139  10 00 10  136 -139  10 10 00 
140 -143  11 00 10  140 -143  10 11 00 
144 -147  00 01 10  144 -147  10 00 01 
148 -151  01 01 10  148 -151  10 01 01 
152 -155  10 01 10  152 -155  10 10 01 
156 -159  11 01 10  156 -159  10 11 01 
160 -163  00 10 10  160 -163  10 00 10 
164 -167  01 10 10  164 -167  10 01 10 
168 -171  10 10 10  168 -171  10 10 10 
172 -175  11 10 10  172 -175  10 11 10 
176 -179  00 11 10  176 -179  10 00 11 
180 -183  01 11 10  180 -183  10 01 11 
184 -187  10 11 10  184 -187  10 10 11 
188 -191  11 11 10  188 -191  10 11 11 
192 -195  00 00 11  192 -195  11 00 00 
196 -199  01 00 11  196 -199  11 01 00 
200 -203  10 00 11  200 -203  11 10 00 
204 -207  11 00 11  204 -207  11 11 00 
208 -211  00 01 11  208 -211  11 00 01 
212 -215  01 01 11  212 -215  11 01 01 
216 -219  10 01 11  216 -219  11 10 01 
220 -223  11 01 11  220 -223  11 11 01 
224 -227  00 10 11  224 -227  11 00 10 
228 -231  01 10 11  228 -231  11 01 10 
232 -235  10 10 11  232 -235  11 10 10 
236 -239  11 10 11  236 -239  11 11 10 
240 -243  00 11 11  240 -243  11 00 11 
244 -247  01 11 11  244 -247  11 01 11 
248 -251  10 11 11  248 -251  11 10 11 
252 -255  11 11 11  252 -255  11 11 11 
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p�epína� v poloze "10"   p�epína� v poloze "11"  

vstupní signál R G B  vstupní signál R G B 
0 -3 00 00 00  0 -3  11 11 11 
4 -7 00 00 01  4 -7  10 11 11 
8 -11 00 00 10  8 -11  01 11 11 

12 -15 00 00 11  12 -15  00 11 11 
16 -19 01 00 00  16 -19  11 10 11 
20 -23 01 00 01  20 -23  10 10 11 
24 -27 01 00 10  24 -27  01 10 11 
28 -31 01 00 11  28 -31  00 10 11 
32 -35 10 00 00  32 -35  11 01 11 
36 -39 10 00 01  36 -39  10 01 11 
40 -43 10 00 10  40 -43  01 01 11 
44 -47 10 00 11  44 -47  00 01 11 
48 -51 11 00 00  48 -51  11 00 11 
52 -55 11 00 01  52 -55  10 00 11 
56 -59 11 00 10  56 -59  01 00 11 
60 -63 11 00 11  60 -63  00 00 11 
64 -67 00 01 00  64 -67  11 11 10 
68 -71 00 01 01  68 -71  10 11 10 
72 -75 00 01 10  72 -75  01 11 10 
76 -79 00 01 11  76 -79  00 11 10 
80 -83 01 01 00  80 -83  11 10 10 
84 -87 01 01 01  84 -87  10 10 10 
88 -91 01 01 10  88 -91  01 10 10 
92 -95 01 01 11  92 -95  00 10 10 
96 -99 10 01 00  96 -99  11 01 10 

100 -103 10 01 01  100 -103  10 01 10 
104 -107 10 01 10  104 -107  01 01 10 
108 -111 10 01 11  108 -111  00 01 10 
112 -115 11 01 00  112 -115  11 00 10 
116 -119 11 01 01  116 -119  10 00 10 
120 -123 11 01 10  120 -123  01 00 10 
124 -127 11 01 11  124 -127  00 00 10 
128 -131 00 10 00  128 -131  11 11 01 
132 -135 00 10 01  132 -135  10 11 01 
136 -139 00 10 10  136 -139  01 11 01 
140 -143 00 10 11  140 -143  00 11 01 
144 -147 01 10 00  144 -147  11 10 01 
148 -151 01 10 01  148 -151  10 10 01 
152 -155 01 10 10  152 -155  01 10 01 
156 -159 01 10 11  156 -159  00 10 01 
160 -163 10 10 00  160 -163  11 01 01 
164 -167 10 10 01  164 -167  10 01 01 
168 -171 10 10 10  168 -171  01 01 01 
172 -175 10 10 11  172 -175  00 01 01 
176 -179 11 10 00  176 -179  11 00 01 
180 -183 11 10 01  180 -183  10 00 01 
184 -187 11 10 10  184 -187  01 00 01 
188 -191 11 10 11  188 -191  00 00 01 
192 -195 00 11 00  192 -195  11 11 00 
196 -199 00 11 01  196 -199  10 11 00 
200 -203 00 11 10  200 -203  01 11 00 
204 -207 00 11 11  204 -207  00 11 00 
208 -211 01 11 00  208 -211  11 10 00 
212 -215 01 11 01  212 -215  10 10 00 
216 -219 01 11 10  216 -219  01 10 00 
220 -223 01 11 11  220 -223  00 10 00 
224 -227 10 11 00  224 -227  11 01 00 
228 -231 10 11 01  228 -231  10 01 00 
232 -235 10 11 10  232 -235  01 01 00 
236 -239 10 11 11  236 -239  00 01 00 
240 -243 11 11 00  240 -243  11 00 00 
244 -247 11 11 01  244 -247  10 00 00 
248 -251 11 11 10  248 -251  01 00 00 
252 -255 11 11 11  252 -255  00 00 00 
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 Obvod byl naprogramován a odsimulován ve vývojovém prost�edí firmy Alera 
„MAX+plus II 10.2. BASELINE“. Jedná se o freeware program, který je k dispozici zdarma 
na internetu [17], jehož pomocí je možné v programovacím jazyku VHDL obvod 
naprogramovat. V jazyku VHDL byly realizovány jednotlivé funkce dle pravdivostních 
tabulek a následn� byl program odsimulován. Výsledkem byly pr�b�hy vstupních a 
výstupních signál� (obr.4.27.).  

Obr. 4.27. - zobrazení simulace 

 Z obrázku je patrné, že vstupní signál je zobrazen v hexadecimálním kódu, tedy pro 8b 
a 256 vstupních hodnot 00-FF. Výstupní signály red, green a blue jsou 4-bitové a vždy je na 
hodnotu logické 1 nastaven pouze jeden bit (v obrázku je rozložen na jednotlivé bity jen 
signál blue, ostatní jsou vyjád�eny v hexadecimálním kódu). 

4.7.3. Jazyk VHDL

 Jazyk VHDL je uznaným standardem, a dnes se prakticky nesetkáme s návrhovým 
systémem, který by tento jazyk nepodporoval. Konstrukce popsané v tomto jazyku je možno 
p�enášet z jednoho návrhového systému na jiný (n�kdy po ur�itých nevelkých úpravách) a 
mohou být zpracovávány simulátorem. Návrhové systémy dovolují zvolit typ cílového 
obvodu, do n�jž bude konstrukce implementována, až po základním zpracování popisu 
(simulaci a syntéze), p�ípadn� tento typ zm�nit, pokud se ukáže, že p�vodní typ nebyl zvolen 
optimáln�. 

Nejd�ležit�jší syntaktická pravidla jazyka VHDL: 
Popis konstrukce v jazyku VHDL se skládá ze dvou základních �ástí: 

� ��z deklarace entity, kde jsou definovány brány (vstupy a výstupy signál�), 

� z popisu architektury, který definuje vztah mezi vstupními a výstupními signály. 

 V jazyku VHDL rozlišujeme vyhrazená (klí�ová) slova, kterým je definicí jazyka 
p�i�azen ur�itý význam, a uživatelské identifikátory, kterými si uživatel ozna�uje objekty 
(signály, prom�nné a podobn�). Existuje ješt� jeden druh vyhrazených slov, která jsou 
definována dodate�nými standardy nebo výrobci (autory) návrhových systém�, která nejsou 
definována p�ímo standardem jazyka, a uživatel by je mohl zm�nit nebo užívat jinak než 
podle této dodate�né definice. Jazyk VHDL je necitlivý na malá a velká písmena (s n�kolika 
málo výjimkami) [18]. 

 V následující kapitole bude popsán program v jazyku VHDL, který je ur�en pro 
navrhovaný systém pro zobrazování �ernobílých snímk� v nepravých barvách a také zobrazen 
vývojový diagram programu. 



Diplomová práce                 Systém pro zobrazování �ernobílých snímk� v nepravých barvách 

-    - 36

4.7.4. Popis zdrojového kódu VHDL

LIBRARY ieee;       -definice knihoven 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 

ENTITY dipl IS       -deklarace entity s
           názvem dipl 
 PORT (clk : IN  BIT;     -deklarace vstupních a
   vstup : IN  BIT_VECTOR (7 DOWNTO 0);   výstupních port�
   red : OUT BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0); 
   green : OUT BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0); 
   blue : OUT BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0); 
   prep : IN  INTEGER RANGE 0 TO 3); 
END dipl; 

ARCHITECTURE konv OF dipl IS     -definice architektury
           s názvem konv
BEGIN 
PROCESS(prep)        -za�átek procesu 

BEGIN  
 IF prep=0 THEN       -stav p�epína�e „00“ 
  red(0) <= not vstup(3) and not vstup(2);  -p�i�azení hodnot �ervené
  red(1) <= not vstup(3) and vstup(2);     barvy podle první
  red(2) <= vstup(3) and not vstup(2);     pravdivostní tabulky
  red(3) <= vstup(3) and vstup(2); 
  
  green(0) <= not vstup(5) and not vstup(4);  -p�i�azení hodnot zelené
  green(1) <= not vstup(5) and vstup(4);    barvy podle první
  green(2) <= vstup(5) and not vstup(4);    pravdivostní tabulky
  green(3) <= vstup(5) and vstup(4); 

  blue(0) <= not vstup(7) and not vstup(6);  -p�i�azení hodnot modré
  blue(1) <= not vstup(7) and vstup(6);    barvy podle první
  blue(2) <= vstup(7) and not vstup(6);    pravdivostní tabulky
  blue(3) <= vstup(7) and vstup(6); 
 END IF; 

 IF prep=1 THEN       -stav p�epína�e „01“
  green(0) <= not vstup(3) and not vstup(2);  -p�i�azení hodnot zelené
  green(1) <= not vstup(3) and vstup(2);    barvy podle druhé
  green(2) <= vstup(3) and not vstup(2);    pravdivostní tabulky
  green(3) <= vstup(3) and vstup(2); 
  
  blue(0) <= not vstup(5) and not vstup(4);  -p�i�azení hodnot modré
  blue(1) <= not vstup(5) and vstup(4);    barvy podle druhé
  blue(2) <= vstup(5) and not vstup(4);    pravdivostní tabulky
  blue(3) <= vstup(5) and vstup(4); 
  red(0) <= not vstup(7) and not vstup(6);  -p�i�azení hodnot �ervené
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  red(1) <= not vstup(7) and vstup(6);     barvy podle druhé
  red(2) <= vstup(7) and not vstup(6);     pravdivostní tabulky
  red(3) <= vstup(7) and vstup(6); 
  END IF; 

  IF prep=2 THEN       -stav p�epína�e „10“ 
  blue(0) <= not vstup(3) and not vstup(2);  -p�i�azení hodnot modré

 blue(1) <= not vstup(3) and vstup(2);    barvy podle t�etí
  blue(2) <= vstup(3) and not vstup(2);    pravdivostní tabulky
  blue(3) <= vstup(3) and vstup(2); 
  
  red(0) <= not vstup(5) and not vstup(4);  -p�i�azení hodnot �ervené
  red(1) <= not vstup(5) and vstup(4);     barvy podle t�etí
  red(2) <= vstup(5) and not vstup(4);     pravdivostní tabulky
  red(3) <= vstup(5) and vstup(4); 

  green(0) <= not vstup(7) and not vstup(6);  -p�i�azení hodnot zelené
  green(1) <= not vstup(7) and vstup(6);    barvy podle t�etí
  green(2) <= vstup(7) and not vstup(6);    pravdivostní tabulky
  green(3) <= vstup(7) and vstup(6); 
  END IF; 

  IF prep=3 THEN       -stav p�epína�e „11“ 
  red(3) <= not vstup(3) and not vstup(2);  -p�i�azení hodnot �ervené
  red(2) <= not vstup(3) and vstup(2);     barvy podle �tvrté
  red(1) <= vstup(3) and not vstup(2);     pravdivostní tabulky
  red(0) <= vstup(3) and vstup(2); 
  
  green(3) <= not vstup(5) and not vstup(4);  -p�i�azení hodnot zelené
  green(2) <= not vstup(5) and vstup(4);    barvy podle �tvrté
  green(1) <= vstup(5) and not vstup(4);    pravdivostní tabulky
  green(0) <= vstup(5) and vstup(4); 

  blue(3) <= not vstup(7) and not vstup(6);  -p�i�azení hodnot modré
  blue(2) <= not vstup(7) and vstup(6);    barvy podle �tvrté
  blue(1) <= vstup(7) and not vstup(6);    pravdivostní tabulky
  blue(0) <= vstup(7) and vstup(6); 
  END IF; 

END PROCESS;       -konec procesu 

END konv;   -konec architektury
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Obr. 4.28. – Vývojový digram 

4.8. P�epínání funkcí (PREP)

Funkcí programovatelného logického pole je p�i�azovat jednotlivým jasovým úrovním 
vstupního digitalizovaného signálu ur�ité výstupní hodnoty v závislosti na hodnotách 
pravdivostní tabulky. Zm�na t�chto výstupních hodnot, podle dané pravdivostní tabulky, je 
zajišt�na pomocí dvou p�epína��, p�ivedených na vstupy programovatelného logického 
obvodu, �ímž je dosaženo zm�ny obarvení výstupního obrazového videosignálu. Zapojení 
p�epína�e je na obrázku 4.29. 

Obr. 4.29. – Celkové zapojení p�epína�e funkcí 
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Pokud je jedno z tla�ítek rozpojeno, je na vstupu prvního invertoru nap�tí odpovídající 
logické 1 (zajistí to pull-up rezistor ozna�ený R28, R30). Po sepnutí se na vstupu invertoru 
objeví logická 0. První invertor vlastn� pracuje jako impedan�ní p�evodník, který napájí 
integra�ní �lánek (R27, C34 nebo R29, C36). Tento �lánek p�i odpovídající hodnot� �asové 
konstanty potla�í zákmity tla�ítka. Výstup druhého invertoru je pak zprošt�n zákmit�. 
Invertory jsou zapojeny dva, takže pro rozpojené tla�ítko je na vstupu CPLD logická 1, pro 
sepnuté pak logická 0. Použité invertory jsou vybaveny Schmidtovými klopnými obvody, což 
je nutné, protože integra�ní �lánek snižuje strmost hran �íslicového signálu. 

Na obrázku 4.30. je zachycená situace p�i rozpojení tla�ítka S1. Nejd�íve je tla�ítko 
sepnuto (log.0) a pak se rozepne (log.1). Horní pr�b�h odpovídá nap�tí na tla�ítku (jsou 
z�etelné zákmity). Dolní pr�b�h odpovídá situaci na vstupu CPLD (potom co p�vodní signál 
projde integra�ním �lánkem). Zákmity jsou tedy odstran�ny. 

Obr. 4.30. – sepnutí tla�ítka bez integra�ního a s integra�ním �lánkem 

P�epínáním t�chto dvou tla�ítek m�žeme získat 4 stavy, to znamená 4 r�zná p�i�azení 
výstupního signálu vstupnímu. Hodnoty jsou p�i�azené podle ur�itého klí�e vycházejícího 
s pravdivostních tabulek, které jsou uvedené v Tab.5. Velikost jasového signálu dosahuje 
hodnot 0-255, což jsou hodnoty získané pomocí A/D p�evodníku a jim jsou p�i�azeny ur�ité 
velikosti signálu. 

4.9. Zpož�ovací vedení (ZP)

 V blocích A/D a CPLD dochází ke zpožd�ní digitálního signálu. Protože tento 
digitální signál pot�ebujeme dále zpracovávat s p�vodním analogovým signálem ve stejném 
�asovém okamžiku, je pot�eba analogový signál zpozdit. Velikost zpožd�ní obou t�chto blok�
byla vyjád�ena výše, sou�et obou zpožd�ní tedy �iní 163ns. Jako odpovídající se tedy jevilo 
použití zpož�ovacího vedení od firmy Maxim MXD1000 (obr. 4.31) se zvoleným výstupem 
zpožd�ní 160ns. Jedná se o integrovaný obvod, který poskytuje výstupní signál ze zpožd�ním 
až 40-200ns a to po 40ns skocích.  
  
 Integrovaný obvod má osm pin�, z toho p�t pin� je ur�eno pro výstupní zpožd�ný 
signál. Na každém z p�ti výstup� TAP1-TAP5 je tedy stejný signál jako na vstupu, jenom 
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posunutý o jistý �asový interval. Obvod, uložený ve standardním pouzdru DIL08, využívá pro 
svou �innost stejnosm�rného napájecího nap�tí 5V a dosahuje maximální nep�esnosti ±2ns, 
nebo ±5%. 

Obr. 4.31. – zpož�ovací vedení MXD1000 

Tab.6. – Popis jednotlivých pin�
�íslo pinu funkce vývodu 

1 IN - vstupní signál 
2 TAP2 - výstup ze zpožd�ním 80ns 
3 TAP4 - výstup ze zpožd�ním 160ns 
4 GND – zem 
5 TAP5 - výstup ze zpožd�ním 200ns 
6 TAP3 - výstup ze zpožd�ním 120ns 
7 TAP1 - výstup ze zpožd�ním 40ns 
8 Vcc - napájecí nap�tí 

4.10. D/A p�evodník (D/A) + zesilova� (ZES)
  
 P�evodník pracuje jako d�li�, �ízený dvoubitovým vstupním signálem. Protože 
programovatelné logické pole realizuje p�evodník binárního dvoubitového kódu na kód 1 ze 
4, jsou vstupem za�ízení 4 bity. Jeho schéma je na obrázku 4.32. 

Obr. 4.32. – Schéma D/A p�evodníku a �ízeného d�li�e nap�tí
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 V závislosti na 4-bitovém vstupu je tedy vždy jeden z výstup� obvodu 7408N p�ipojen 
na vstup tranzistoru T7. Rezistory P21-P23, p�ipojené na tyto výstupy, tak tvo�í spolu 
z rezistorem R11 prom�nný d�li� nap�tí, který �ídí velikost signálu procházejícího z emitoru 
T6 na výstup. Zm�nou odporu prom�nných rezistor� P21-P23 lze dostavit d�lící pom�ry d�li�e 
podle subjektivního vjemu výsledného barevného obrazu. Tranzistor T6 slouží k  zamezení 
zp�tného vlivu prom�nného d�li�e na vstupní jasový signál. Tranzistor T7 je v zapojení se 
spole�ným kolektorem a upravuje výstupní signál na hodnotu pot�ebnou pro vstup PAL 
kodéru. Potenciometrem P4 m�žeme m�nit rozkmit výstupního barvového signálu a tím i 
celkové zastoupení barvy ve výsledném barevném snímku. 

 Jelikož programovatelné logické pole není schopné svým výstupem spínat tranzistor, 
signál musí být výkonov� posílen. K tomu je použitý integrovaný obvod 7408N (obr.4.33.), 
obsahující šest hradel AND s otev�eným kolektorem a s vyšším výstupním proudem. 

Obr. 4.33. – hradlo AND 7408N 

4.11. kodér PAL

Protože pot�ebujeme získat výstupní signál ve form� PAL signálu, je nutné jednotlivé 
složky R,G,B a synchroniza�ní impulsy dále zpracovat. Jako vhodný obvod, schopný 
realizovat tuto funkci, se jeví integrovaný obvod od firmy Analog Device – AD724. 
Integrovaný obvod AD724 (obr.4.34) je levný kodér RGB na PAL/NTSC, který p�evádí 
signály red, green a blue na luminan�ní a chrominan�ní signály standard� PAL nebo NTSC a 
poskytuje také výstup kompozitního videosignálu. �ip pracuje s napájecím nap�tím 5V. 
Taktovací frekvence se volí podle toho, zda na výstupu požadujeme signál v norm� PAL �i 
NTSC. V našem p�ípad� byla frekvence oscilátoru zvolena 4,43MHz, což odpovídá norm�
PAL. Na vstupy VSYNC a HSYNC jsou p�ivedeny synchroniza�ní impulsy získané 
integrovaným obvodem LM1881. 

Obr. 4.34. - zapojení kodéru PAL 



Diplomová práce                 Systém pro zobrazování �ernobílých snímk� v nepravých barvách 

-    - 42

Tab.7. - Popis jednotlivých pin� PAL kodéru: 
�íslo pinu funkce vývodu 

6 RIN – vstup signálu red 0-714mV 
7 GIN – vstup signálu green 0-714mV 
8 BIN – vstup signálu blue 0-714mV 
16 HSYNC – vstup horizontální synchronizace 
15 VSYNC – vstup vertikální synchronizace 
1 STND – logická 0 – kodér PAL, logická 1 – kodér NTSC 
5 ENCD – logická 0 – zapnuté kódování, logická 1 – vypnuté kódování 
3 FIN – vstup oscilátoru 
4,14 APOS,  DPOS – vstup analogového/digitálního zdroje 
2,13 AGND, DGND – analogová/digitální zem 
12 SELECT – výb�r módu obvodu 
11 LUMA – výstup luminan�ního signálu 
9 CRMA – výstup chrominan�ního signálu 
10 CMPS – výstup kompozitního videosignálu 

4.12. Napájení systému

 Aby byla zajišt�na funk�nost celého za�ízení, je pot�eba do systému za�adit napájecí 
�ást. Volba napájení systému je p�edevším závislá na jednotlivých použitých integrovaných 
obvodech, na jejich požadovaném napájecím nap�tí a proudu. 

 Pro chod za�ízení je pot�eba t�í úrovní napájecího nap�tí: 

±15V napájení opera�ního zesilova�e AD811 

5V Použitý obvod - stabilizátor nap�tí 7805 
 pro invertor 74HC04D, monostabilní klopný obvod 74LS123, Schmidt�v klopný 
 obvod 74LS19D, hradlo AND 7408N, A/D p�evodník TLC5510, integrovaný obvod 
 LM1881, PAL p�evodník AD724. 

3,3V Použitý obvod - stabilizátor nap�tí LM317 
 pro napájení obvodu CPLD Altera EPM3064-J44, napájení krystalu XO-14. 

4.12.1. Stabilizátor nap�tí 7805

 Na vstupu stabilizátoru musí být nap�tí alespo� o 1,5 V vyšší než požadujeme na 
výstupu. U tohoto stabilizátoru musí tedy vstupní nap�tí dosahovat hodnoty 8-35V. 
Stabilizátor sníží vstupující nap�tí tak, aby rozdíl mezi zemí a výstupem byl vždy na 
stanovené úrovni. Stabilizátor je uložený v pouzd�e TO-220 do 1A, 10W. Mezi vstup-zem a 
výstup-zem se proti rozkmitání obvodu p�ipojují keramické kondenzátory (viz obr. 4.35.). 
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Obr. 4.35. – Stabilizátor nap�tí 7805 

4.12.2. Stabilizátor nap�tí LM317

 Na obrázku 4.36. je základní zapojení 3-vývodového stabilizátoru LM317. Katalogové 
hodnoty lze nalézt na stránkách National Semiconductor. Za pomocí tohoto stabilizátoru lze 
napájet s výstupním stabilizovaným nap�tím od 1,2V do 37V. Abychom mohli vypo�ítat 
hodnoty odpor� pro dané výstupní nap�tí, musíme znát následující vzorec: 

1
2

21 RI
R

RR
UU ADJrefwy ⋅+

+
⋅= . 

  
 Použité hodnoty odpor� jsou R2 = 270
 a R1 = 470
. 

 Integrovaný obvod je p�itom napájen rozdílem nap�tí mezi vývody 2 a 3. Aby obvod 
pracoval správn�, musí být mezi t�mito vývody nap�tí nejmén� 2,5 V a obvod musí být 
zatížen proudem nejmén� 5 mA. Výstupní proud u obvodu LM317, m�že být až 1,5 A, pokud 
je rozdíl vstupního a výstupního nap�tí menší než 15 V. P�i v�tším rozdílu nap�tí je 
maximální proud procházející obvodem 0,4 A. Maximální nap�tí mezi vstupem a výstupem je 
40 V. LM317 se nachází v klasickém pouzd�e TO-220. 

Obr. 4.36. - Základní zapojení stabilizátoru s obvodem LM317 

5. Konstruk�ní podklady pro realizaci

5.1. Celkové schéma systému

Elektronické schéma (obr. 4.1.) bylo vytvo�eno pomocí návrhového systému EAGLE 
Layout Editor 4.11. Jednotlivé �ásti systému již byly podrobn� rozebrány v p�edchozích 
kapitolách. Uspo�ádání odpovídá blokovému schématu z obr. 2.3. 
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Obr. 5.1.– Celkové schéma systému pro zobraz. �ernobílých snímk� v nepravých barvách 



Diplomová práce                 Systém pro zobrazování �ernobílých snímk� v nepravých barvách 

-    - 45

5.1. Deska plošných spoj�

 Deska plošných spoj� byla vytvo�ena v návrhovém systému EAGLE. Deska je 
oboustranná a jsou na ní t�i konektory – vstupní BNC, výstupní BNC a t�ípinový napájecí 
konektor (+15V/-15V). Napájecí nap�tí +5V je vytvo�eno pomocí nap��ového stabilizátoru 
7805. Napájecí nap�tí +3,3V je vytvo�eno pomocí nap��ového stabilizátoru LM317. 

 Na následujících obrázcích jsou zobrazeny jednotlivé strany desky plošného spoje a 
rozmístn�ní sou�ástek. Horní strana (Top) a spodní strana (Bottom) plošného spoje jsou 
zobrazeny na obr. 5.2. a obr. 5.3.  Zde jsou zobrazeny pouze vodivé spoje a pájecí plošky 
sou�ástek. Na obrázcích obr. 5.4. je zobrazeno rozmíst�ní sou�ástek vrchní strany desky 
plošného spoje. Na spodní stran� se nenachází žádné sou�ástky. 

Obr. 5.2. – Deska plošného spoje – horní strana (Top) 
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Obr. 5.3. – Deska plošného spoje – spodní strana (Bottom) 

Obr. 5.4. – rozmíst�ní sou�ástek na desce plošného spoje – horní vrstva TOP 
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5.2. Rozpiska sou�ástek

Odpory    Kondenzátory  
Název Hodnota Pouzdro Název Hodnota Pouzdro 

R1 75k� SMD R0805  C1 15�F SMD C0805 
R2 180k� SMD R0805  C2 220nF SMD C0805 
RE 1,3k� SMD R0805  C3 4,7nF SMD C0805 
R3 47k� SMD R0805  C4 33pF SMD C0805 
R4 1M� SMD R0805  C5 4,7nF SMD C0805 
R5 330� SMD R0805  C6 100nF SMD C0805 
R6 1k� SMD R0805  C7 100nF SMD C0805 
R8 680k� SMD R0805  C8 100nF SMD C0805 
R9 10k� SMD R0805  C9 220nF SMD C0805 
R10 10k� SMD R0805  C10 220nF SMD C0805 
R11 10k� SMD R0805  C11 220nF SMD C0805 
R12 10k� SMD R0805  C12 220nF SMD C0805 
R13 10k� SMD R0805  C13 330nF E2-4 
R14 10k� SMD R0805  C14 100nF SMD C0805 
R15 10k� SMD R0805  C15 100nF SMD C0805 
R16 10k� SMD R0805  C16 15�F SMD C0805 
R17 10k� SMD R0805  C17 15�F SMD C0805 
R18 390� SMD R0805  C18 15�F SMD C0805 
R19 1,8k� SMD R0805  C19 10�F SMD C0805 
R20 1k� SMD R0805  C20 10�F SMD C0805 
R21 10k� SMD R0805  C21 10�F SMD C0805 
R22 75� SMD R0805  C22 30pF C-TRIMM3018-12 
R23 75� SMD R0805  C23 10�F 085CS_1AR 
R24 75� SMD R0805  C24 10�F 085CS_1AR 
R25 470� SMD R0805  C25 100nF SMD C0805 
R26 270� SMD R0805  C26 100nF SMD C0805 
R27 10k� SMD R0805  C27 100nF SMD C0805 
R28 10k� SMD R0805  C28 100nF SMD C0805 
R29 10k� SMD R0805  C29 1�F E2-4 
R30 10k� SMD R0805  C30 1�F SMD C0805 
    C31 100nF SMD C0805 
Integrované obvody   C32 100nF SMD C0805 
Název Ozna�ení Pouzdro  C33 100nF SMD C0805 
IC1 74HC04D SO-14  C34 100nF SMD C0805 
IC2 AD811 SO-08  C35 100nF SMD C0805 
IC3 74LS123D SO-16  C36 100nF SMD C0805 
IC4 7805T TO220H  C37 100nF SMD C0805 
IC5 LM317L 317L  C38 100nF SMD C0805 
IC6 74LS19D SO-14  C39 4,7�F E2-4 
IC8 MXD1000 DIL-8  C40 100nF SMD C0805 
IC9 EPM3064 SOCKET44  C41 4,7�F E2-4 
V4 7408N DIL-14  C42 100nF SMD C0805 
V6 7408N DIL-14  C43 100nF SMD C0805 
V8 7408N DIL-14  C44 100nF SMD C0805 
LM1 LM1881 SO-08  C45 100nF SMD C0805 
TLC1 TLC1551 SO-24L  C46 4,7�F E2-4 
AD1 AD724 SOIC16N     
    Odporové trimry  



Diplomová práce                 Systém pro zobrazování �ernobílých snímk� v nepravých barvách 

-    - 48

Tranzisotry    Název Hodnota Pouzdro 

Název Ozna�ení Pouzdro  P1 20k� R-TRIMM5W 
T1 2N3904 TO-92  P2 1k� R-TRIMM5W 
T2 BSS123 SOT-23  P3 1k� R-TRIMM5W 
T3 BSS110 TO-92  P4 1k� R-TRIMM5W 
T4 BF799 SOT-23  P11 10k� R-TRIMM3314J 
T5 BF799 SOT-23  P12 20k� R-TRIMM3314J 
T6 BF799 SOT-23  P13 40k� R-TRIMM3314J 
T7 BF799 SOT-23  P21 10k� R-TRIMM3314J 
T8 BF799 SOT-23  P22 20k� R-TRIMM3314J 
T9 BF799 SOT-23  P23 40k� R-TRIMM3314J 
    P31 10k� R-TRIMM3314J 
Diody    P32 20k� R-TRIMM3314J 
Název Ozna�ení Pouzdro  P33 40k� R-TRIMM3314J 
D1 Zenerova dioda SOT-23     
D2 Zenerova dioda SOT-23  Konektory   
    Název Ozna�ení Pouzdro 

Ostatní    SV1 Konektor ±15V L03P 
Název Ozna�ení Pouzdro  X1 BNC konektor A1944 
S1 P�epína� DA-02  X2 BNC konektor A1944 
QG1 Krystal XO-14 DIL-14S  JP1 Pole pin� 2x5 2X05 
Q1 Krystal 86SMX 86SMX  JP2 Jumper JP2 

6. Záv�r

 Cílem diplomové práce bylo zjistit principy barevného zobrazování �ernobílých 
statických obraz� v nepravých barvách a zrealizovat detailní blokové schéma systému pro 
zobrazování v nepravých barvách, stanovit vlastnosti jednotlivých funk�ních blok�, 
uskute�nit obvodový návrh všech funk�ních blok�, navrhnout desku plošných spoj� a zajistit 
podklady pro realizaci za�ízení. 

 V první �ásti diplomové práce jsou nazna�eny všeobecné informace pro barevné 
zobrazování �ernobílých snímk� a je zde popsán program MultiSpec, kterým je možno 
dosáhnout barevného zobrazení snímku v nepravých barvách. Dále je uveden program 
vytvo�ený ve vývojovém prost�edí Matlab, který simuluje funk�nost navrhovaného za�ízení. 

 V následující �ásti diplomové práce byl proveden návrh systému pro zobrazování 
nepravých barevných snímk� (pseudocolor), jeho blokové schéma a popis blokového 
schématu, také pr�b�hy ve vybraných �ástech blokového schématu. Byly vybrány aktivní 
sou�ástky realizující jednotlivé funk�ní bloky, byly popsány jejich vlastnosti a uskute�n�n 
jejich rozbor a obvodový návrh. 

 N�které bloky byly také nad rámec zadání od, 
simulovány. Jedná se o emitorový sledova� a obnovitel stejnosm�rné složky. Tyto obvody 
byly odsimulovány v programu PSpice a  jsou k nim také zobrazeny pat�i�né pr�b�hy. 
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 Na základ� p�edcházejících návrh� jednotlivých blok� systému bylo vytvo�eno 
kompletní obvodové schéma systému pseudocolor, deska plošného spoje a program pro 
správnou �innost programovatelného logického pole. 

 Za�ízení má také své nedostatky - omezený po�et odstín� šedi  a tomu odpovídající 
po�et barevných odstín�. Tyto nedostatky by bylo možné eliminovat volbou vícebitového 
A/D p�evodníku, �ímž by bylo dosaženo v�tšího po�tu odstín� šedi a tedy i jim 
odpovídajících barevných tón�. Bylo by také nutné p�eprogramovat logické pole (pop�ípad�
zvolit jiný typ, pokud by byl po�et I/O pin� nedosta�ující). 
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P�ílohy

P�ÍLOHA 1: CD s názvem „Systém pseudocolor“ 

 Adresá�e:  Obsah: 
 -CPLD:  Obsahuje zdrojový VHDL text pro naprogramování Atmelu 
    (EMP3064A). Vývojové prost�edí „Max+plus II 10.2. baseline“ 
    a v n�m vytvo�ené simulace programovatelného log. obvodu. 
 -Eagle:   Celkové schéma systému pseudocolor, deska plošného spoje, 
    rozmíst�ní sou�ástek na desce. 
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 -Katalogové listy: Obsahuje katalogové listy aktivních sou�ástek použitých  
    v diplomové práci: AD p�evodník - TLC5510.pdf 
       AND - 7408N.pdf 
       CPLD - EPM3064A.pdf 
       Invertor - 74HC04.pdf 
       Odd�lova� sync - LM1881.pdf 
       PAL encoder - AD724.pdf 
       Shmitt�v KO - 74LS19D.pdf 
       Stabilizátor - 7808T.pdf 
       Stabilizátor - LM317.pdf 
       Tranzistor - 2N3904.pdf 
       Tranzistor - BF799.pdf 
       Tranzistor - BSS110.pdf 
       Tranzistor - BSS123.pdf 
       Zpož�ovací obvod - MXD1000.pdf 
 -Matlab:  Jednoduchý m-file, který na�te �ernobílý snímek, p�i�adí mu 
    R,G,B hodnoty a zobrazí ho. Dále je popsán v p�íloze 2 
 -PSpice:  V tomto adresá�i se nachází simulace v programu PSpice. Jedná 
    se o emitorový sledova�, odd�lova� synchroniza�ní sm�si a 
    obnovitel DC složky.

P�ÍLOHA 2: Zdrojový text v Matlabu (kap.2.3.) 

clc
A=imread('D:\MATLAB701\work\obrazek.bmp');  %nacteni obrazku
[radky,sloupce,barva]=size(A);  %zjisteni poctu radku a sloupcu
for i=1:radky
    for j=1:sloupce
            A(i,j,1)=mod(floor(A(i,j,1)/4),4)*64;  %prirazeni cervene barvy
        j=j+1;
    end
    i=i+1;
end   
for i=1:radky
    for j=1:sloupce
            A(i,j,3)=mod(floor(A(i,j,3)/16),4)*64;  %prirazeni modre barvy
        j=j+1;
    end
    i=i+1;
end
for i=1:radky
    for j=1:sloupce
            A(i,j,2)=mod(floor(A(i,j,2)/64),4)*64;  %prirazeni zelene barvy
        j=j+1;
    end
    i=i+1;
end

imshow(A)   %zobrazeni snimku


