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A notácia:
K oncová užívateľská sk rin k a interaktívneho televízneho
k ábelového rozvodu je u rčen á n a interaktívnu kom unikáciu
anológových telev ízn y ch p rijím ačov v analógových inter
aktívnych televíznych k áb elo v ý ch rozvodoch a pracuje tak,
že televízny signál prich ád zajú ci z bloku rozvodu interak
tívnej káblovej televízie (1) prech ád za cez b lok pásm ového
priepustu televíznych p rogram ov (14) do bloku zlučovača
(15) a do bloku telev ízn eh o prijím ača (16). T aktiež televíz
ny signál prichádzajúci z bloku rozvodu interaktívnej káb
lovej televízie (1) prech ád za cez b lok selektívneho pásm o
vého priepustu na video na objednávku (13) do bloku z lu 
čovača (15). D áta z dátového kan ála blo k u rozvodu interak
tívnej kábelovej televízie (1) prichádzajú do bloku oboj
sm ernej v ý h ybky (3) a do bloku m odem u interaktívneho
televízneho kábelového rozvodu (8), ďalej do bloku kom u
nikačného adaptéra (7) a do bloku systém ovej zbernice (4).
Sú zobrazené v bloku telev ízn eh o prijím ača (16) alebo blo
ku televízneho m on ito ra (19). C ez b lok diaľkového o v lá
d an ia (10) sa vyberie p ríslu šn á akcia z ponúkaného m enu.
C elá činnosť je riad en á blokom riad en ia (5). S krinka
um ožňuje v bloku voliteľných m edzistykov (6) rôzne spô
soby prip o jenia a cez b lo k v oliteľných prídavných zariade
ní (9) prip o jenie prídavných zariadení tak, že sa správa ako
p ersonálny počítač.
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rp 41-o?

Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho
televízneho kábelového rozvodu.

Oblasť techniky

Predmetom vynálezu je zapojenie koncovej užívateľskej
skrinky interaktívneho televízneho kábelového rozvodu (EUB - End
User Box), ktorá umožňuje spolu s televíznym prijímačom prístup
k službám vztiahnutým priamo k televíznym programom,

ale aj

k iným službám s pridanou hodnotou.

Doterajší stav techniky

Výrobou doteraz známych koncových užívateľských skriniek
interaktívneho televízneho kábelového rozvodu pod skratkou STB
(Set Top Box)

sa zaoberá rada výrobcov, čomu zodpovedá i

množstvo konštrukčných princípov.
Známe výrobky STB-T, STB-S a STB-C sú charakterizované
špecializovaným zameraním na rôzne kategórie funkcií.
STB-C pre televízne kábelové rozvody umožňuje komunikáciu
analógových televíznych prijímačov v digitálnych interaktívnych
televíznych kábelových rozvodoch. Neumožňuje komunikáciu
analógových televíznych prijímačov v analógových interaktívnych
televíznych rozvodoch. Taktiež neumožňuje funkciu personálneho
počítača.

Podstata vynálezu

Novým riešením bez uvedených nevýhod je zapojenie koncovej
užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho kábelového
rozvodu podľa obr. 1 s rozvodom interaktívnej kábelovej
televízie,

rozbočovačom, obojsmernou výhybkou,

zbernicou, riadením, voliteľnými medzistykmi,
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systémovou
komunikačným

adaptérom, modemom interaktívneho televízneho kábelového
rozvodu, voliteľnými prídavnými zariadeniami, diaľkovým
ovládaním, video medzistykom, riadením pásmovej priepuste,
selektívnou pásmovou priepusťou pre video na objednávku,
pásmovou priepusťou televíznych programov, zlučovačom,
televíznym prijímačom, rádiovým prijímačom, RGB medzistykom a
televíznym monitorom vyznačujúce sa tým, že prvý výstup bloku
rozvodu interaktívnej kábelovej televízie je spojený s prvým
vstupom bloku rozbočovača a prvý výstup bloku rozbočovača je
spojený s prvým vstupom bloku rozvodu interaktívnej kábelovej
televízie a ďalej druhý výstup bloku rozbočovača je spojený
s prvým vstupom bloku pásmovej priepuste televíznych programov a
tretí výstup bloku rozbočovača je spojený s prvým vstupom bloku
selektívnej pásmovej priepuste televíznych programov a ďalej
druhý výstup bloku rozvodu interaktívnej kábelovej televízie je
spojený s prvým vstupom bloku obojsmernej výhybky a prvý výstup
bloku obojsmernej výhybky je spojený s druhým vstupom bloku
rozvodu interaktívnej kábelovej televízie, ako aj druhý výstup
bloku obojsmernej výhybky je spojený s prvým vstupom bloku
modemu interaktívneho televízneho kábelového rozvodu a prvý
výstup bloku modemu interaktívneho televízneho kábelového
rozvodu je spojený s druhým vstupom bloku obojsmernej výhybky a
taktiež druhý výstup bloku modemu interaktívneho televízneho
kábelového rozvodu je spojený s prvým vstupom bloku
komunikačného adaptéra a prvý výstup bloku komunikačného
adaptéra je spojený s druhým vstupom bloku modemu interaktívneho
televízneho kábelového rozvodu a ďalej druhé výstupy bloku
komunikačného adaptéra sú spojené s prvými vstupmi bloku
systémovej zbernice a prvé výstupy bloku systémovej zbernice sú
spojené s druhými vstupmi bloku komunikačného adaptéra, ako aj
prvé výstupy bloku voliteľných medzistykov sú spojené s druhými
vstupmi bloku systémovej zbernice a druhé výstupy bloku
systémovej zbernice sú spojené s prvými vstupmi bloku
voliteľných medzistykov a taktiež prvé výstupy bloku riadenia sú
spojené s tretími vstupmi bloku systémovej zbernice a tretie

výstupy bloku systémovej zbernice sú spojené s prvými vstupmi
bloku riadenia a ďalej prvé výstupy bloku volitelných prídavných
zariadení sú spojené so siedmymi vstupmi bloku systémovej
zbernice a siedme výstupy bloku systémovej zbernice sú spojené
s prvými vstupmi bloku volitelných prídavných zariadení, ako aj
prvé výstupy bloku dialkového ovládania sú spojené so šiestymi
vstupmi bloku systémovej zbernice a šieste výstupy bloku
systémovej zbernice sú spojené s prvými vstupmi bloku dialkového
ovládania a ďalej prvé výstupy bloku video medzistyku sú spojené
s piatymi vstupmi bloku systémovej zbernice a piate výstupy
bloku systémovej zbernice sú spojené s prvými vstupmi bloku
video medzistyku, ako aj tretie výstupy bloku video medzistyku
sú spojené s prvými vstupmi bloku RGB medzistyku a prvé výstupy
bloku RGB medzistyku sú spojené s prvými vstupmi bloku
televízneho monitora a ďalej druhý výstup bloku video medzistyku
je spojený s tretím vstupom bloku zlučovača a tiež prvý výstup
bloku selektívnej pásmovej priepuste pre video na objednávku je
spojený s druhým vstupom bloku zlučovača a ďalej prvý výstup
bloku pásmovej priepuste televíznych programov je spojený s
prvým vstupom bloku zlučovača a prvý výstup bloku zlučovača je
spojený s prvým vstupom bloku televízneho prijímača a tiež druhý
výstup bloku zlučovača je spojený s prvým vstupom bloku
rádiového prijímača a ďalej štvrté výstupy bloku systémovej
zbernice sú spojené s prvými vstupmi bloku riadenia pásmovej
priepuste a prvé výstupy bloku riadenia pásmovej priepuste sú
spojené so štvrtými vstupmi bloku systémovej zbernice a tiež
druhé výstupy bloku riadenia pásmovej priepuste sú spojené
s druhými vstupmi bloku selektívnej pásmovej priepuste pre video
na objednávku.
Zapojenie podlá tohoto vynálezu je oproti doteraz známym
zapojeniam výhodné preto,

že umožňuje komunikáciu analógových

televíznych prijímačov v analógových interaktívnych televíznych
rozvodoch,

čo doterajšie zapojenia neumožňujú a funkciu

personálneho počítača.
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P r e h l a d o b r á z k o v na v ý k r e s o c h

Na priložených výkresoch je zobrazené zapojenie koncovej
užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho kábelového
rozvodu,

kde na obr. 1 je zobrazená celková bloková schéma

zapojenia podlá tohoto vynálezu, a na obr. 2 je zoznam názvov
blokov zapojenia podlá tohoto vynálezu.

Príklad uskutočnenia vynálezu

Príklad konkrétnej realizácie vynálezu je riešenie podlá
obr. 1 s rozvodom interaktívnej kábelovej televízie,
rozbočovačom, obojsmernou výhybkou, systémovou zbernicou,
riadením, voliteľnými medzistykmi,

komunikačným adaptérom,

modemom interaktívneho televízneho kábelového rozvodu,
voliteľnými prídavnými zariadeniami, diaľkovým ovládaním, video
medzistykom,

riadením pásmovej priepuste,

selektívnou pásmovou

priepusťou pre video na objednávku, pásmovou priepusťou
televíznych programov,

zlučovačom, televíznym prijímačom,

rádiovým prijímačom, RGB medzistykom a televíznym monitorom
vyznačujúce sa tým, že prvý výstup 1A bloku 1 rozvodu
interaktívnej kábelovej televízie je spojený s prvým vstupom A2
bloku 2 rozbočovača a prvý výstup 2A bloku 2 rozbočovača je
spojený s prvým vstupom Äl bloku !_ rozvodu interaktívnej
kábelovej televízie a ďalej druhý výstup 2B bloku 2 rozbočovača
je spojený s prvým vstupom A14 bloku L4 pásmovej priepuste
televíznych programov a tretí výstup 2C bloku 2 rozbočovača je
spojený s prvým vstupom A13 bloku 1_3 selektívnej pásmovej
priepuste televíznych programov a ďalej druhý výstup 1B bloku 1
rozvodu interaktívnej kábelovej televízie je spojený s prvým
vstupom A3 bloku 3 obojsmernej výhybky a prvý výstup 3A bloku 3
obojsmernej výhybky je spojený s druhým vstupom BI bloku 1
rozvodu interaktívnej kábelovej televízie, ako aj druhý výstup
3B bloku 3 obojsmernej výhybky je spojený s prvým vstupom A8
bloku 8 modemu interaktívneho televízneho kábelového rozvodu a
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prvý výstup 8A bloku £3 modemu interaktívneho televízneho
kábelového rozvodu je spojený s druhým vstupom B3 bloku 3
obojsmernej výhybky a taktiež druhý výstup 8B bloku 8 modemu
interaktívneho televízneho kábelového rozvodu je spojený s prvým
vstupom A7 bloku 7 komunikačného adaptéra a prvý výstup 7A bloku
1_ komunikačného adaptéra je spojený s druhým vstupom B8 bloku 8
modemu interaktívneho televízneho kábelového rozvodu a ďalej
druhé výstupy 7B bloku 7 komunikačného adaptéra sú spojené
s prvými vstupmi AA_ bloku 4_ systémovej zbernice a prvé výstupy
4A bloku 4 systémovej zbernice sú spojené s druhými vstupmi B7
bloku ý komunikačného adaptéra, ako aj prvé výstupy 6A bloku 6
volitelných medzistykov sú spojené s druhými vstupmi B4 bloku 4
systémovej zbernice a druhé výstupy 4B bloku 4 systémovej
zbernice sú spojené s prvými vstupmi A6 bloku 6 volitelných
medzistykov a taktiež prvé výstupy 5A bloku 5 riadenia sú
spojené s tretími vstupmi Ci4 bloku 4 systémovej zbernice a
tretie výstupy 4C bloku 4 systémovej zbernice sú spojené
s prvými vstupmi A5 bloku _5 riadenia a ďalej prvé výstupy 9A
bloku 9 volitelných prídavných zariadení sú spojené so siedmymi
vstupmi G4_ bloku 4_ systémovej zbernice a siedme výstupy 4G bloku
4 systémovej zbernice sú spojené s prvými vstupmi A9 bloku 9
voliteľných prídavných zariadení, ako aj prvé výstupy 10A bloku
10 diaľkového ovládania sú spojené so šiestymi vstupmi F4 bloku
4 systémovej zbernice a šieste výstupy 2Z bloku 4 systémovej
zbernice sú spojené s prvými vstupmi A10 bloku 10 dialkového
ovládania a ďalej prvé výstupy 11A bloku 11 video medzistyku sú
spojené s piatymi vstupmi E4 bloku 4 systémovej zbernice a piate
výstupy 4E bloku 4_ systémovej zbernice sú spojené s prvými
vstupmi All bloku 11 video medzistyku, ako aj tretie výstupy 11C
bloku 11 video medzistyku sú spojené s prvými vstupmi A18 bloku
18 RGB medzistyku a prvé výstupy 18A bloku 1_8 RGB medzistyku sú
spojené s prvými vstupmi A19 bloku 1_9 televízneho monitora a
ďalej druhý výstup 11B bloku 11_ video medzistyku je spojený
s tretím vstupom C15 bloku L5 zlučovača a tiež prvý výstup 13A
bloku jL3 selektívnej pásmovej priepuste pre video na objednávku
6

je spojený s druhým vstupom B15 bloku 15 zlučovača a ďalej prvý
výstup 14A bloku 14_ pásmovej priepuste televíznych programov je
spojený s prvým vstupom A15 bloku 1_5 zlučovača a prvý výstup 15A
bloku 1_5 zlučovača je spojený s prvým vstupom A16 bloku 16
televízneho prijímača a tiež druhý výstup 15B bloku .15 zlučovača
je spojený s prvým vstupom A17 bloku _17 rádiového prijímača a
ďalej štvrté výstupy _4D bloku 4 systémovej zbernice sú spojené
s prvými vstupmi A12 bloku 12 riadenia pásmovej priepuste a prvé
výstupy 12A bloku L2 riadenia pásmovej priepuste sú spojené so
štvrtými vstupmi D4_ bloku _4 systémovej zbernice a tiež druhé
výstupy 12B bloku 1_2 riadenia pásmovej priepuste sú spojené
s druhými vstupmi B13 bloku 13 selektívnej pásmovej priepuste
pre video na objednávku.
Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho
televízneho kábelového rozvodu podlá tohoto vynálezu umožňuje
komunikáciu analógových televíznych prijímačov v analógových
interaktívnych televíznych kábelových rozvodoch a funkciu
personálneho počítača.

Priemyselná využiteľnosť

Zapojenie podľa tohoto vynálezu je použiteľné na umožnenie
analógovému televíznemu prijímaču prístup k službám vztiahnutým
priamo k televíznym programom, ale aj k iným službám s pridanou
hodnotou a funkciu personálneho počítača.
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P A T E N T O V É

N Á R O K Y

Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho
televízneho kábelového rozvodu s rozvodom interaktívnej
kábelovej televízie,

rozbočovačom, obojsmernou výhybkou,

systémovou zbernicou,

riadením, volitelnými medzistykmi,

komunikačným adaptérom, modemom interaktívneho televízneho
kábelového rozvodu, volitelnými prídavnými zariadeniami,
diaľkovým ovládaním, video medzistykom,
priepuste,

riadením pásmovej

selektívnou pásmovou priepusťou pre video na

objednávku, pásmovou priepusťou televíznych programov,
zlučovačom, televíznym prijímačom, rádiovým prijímačom, RGB
medzistykom a televíznym monitorom vyznačujúce sa tým, že prvý
výstup

(1A) bloku

(1) rozvodu interaktívnej kábelovej televízie

je spojený s prvým vstupom (A2) bloku (2) rozbočovača a prvý
výstup (2A) bloku

(2) rozbočovača je spojený s prvým vstupom

(A1) bloku (1) rozvodu interaktívnej kábelovej televízie a ďalej
druhý výstup

(2B) bloku

vstupom (A14) bloku

(2) rozbočovača je spojený s prvým

(14) pásmovej priepuste televíznych

programov a tretí výstup

(2C) bloku (2) rozbočovača je spojený

s prvým vstupom (A13) bloku

(13) selektívnej pásmovej priepuste

televíznych programov a ďalej druhý výstup

(1B) bloku

(1)

rozvodu interaktívnej kábelovej televízie je spojený s prvým
vstupom (A3) bloku

(3) obojsmernej výhybky a prvý výstup (3A)

bloku (3) obojsmernej výhybky je spojený s druhým vstupom (BI)
bloku (1) rozvodu interaktívnej kábelovej televízie, ako aj
druhý výstup

(3B) bloku

(3) obojsmernej výhybky je spojený

s prvým vstupom (A8) bloku

(8) modemu interaktívneho televízneho

kábelového rozvodu a prvý výstup (8A) bloku
8

(8) modemu

interaktívneho televízneho kábelového rozvodu je spojený
s druhým vstupom (B3) bloku
druhý výstup

(8B) bloku

(3) obojsmernej výhybky a taktiež

(8) modemu interaktívneho televízneho

kábelového rozvodu je spojený s prvým vstupom (A7) bloku (7)
komunikačného adaptéra a prvý výstup (7A) bloku

(7)

komunikačného adaptéra je spojený s druhým vstupom (B8) bloku
(8) modemu interaktívneho televízneho kábelového rozvodu a ďalej
druhé výstupy

(7B) bloku

s prvými vstupmi

(7) komunikačného adaptéra sú spojené

(A4) bloku

výstupy (4A) bloku

(4) systémovej zbernice a prvé

(4) systémovej zbernice sú spojené s druhými

vstupmi

(B7) bloku (7) komunikačného adaptéra,

ako aj prvé

výstupy

(6A) bloku (6) volitelných medzistykov

sú spojené

s druhými vstupmi
výstupy (4B) bloku

(B4) bloku

(4) systémovej zbernice a druhé

(4) systémovej zbernice sú spojené s prvými

vstupmi

(A6) bloku (6) volitelných medzistykov

a taktiež prvé

výstupy

(5A) bloku (5) riadenia sú spojené s tretími vstupmi

(C4) bloku (4)

systémovej zbernice a

tretie výstupy {4C ) bloku

(4) systémovej

zbernice sú spojené s prvými vstupmi (A5)

(5) riadenia a ďalej prvé výstupy (9A) bloku

bloku

(9) volitelných

prídavných zariadení sú spojené so siedmymi vstupmi

(G4) bloku

(4) systémovej zbernice a siedme výstupy (4G) bloku (4)
systémovej zbernice sú spojené s prvými vstupmi

(A9) bloku (9)

voliteľných prídavných zariadení, ako aj prvé výstupy (10A)
bloku (10) dialkového ovládania sú spojené so šiestymi vstupmi
(F4) bloku (4)

systémovej zbernice a

šieste výstupy (4F)

bloku

(4) systémovej

zbernice sú spojené s prvými vstupmi (A10) bloku

(10) dialkového ovládania a ďalej prvé výstupy (11A) bloku
video medzistyku sú spojené s piatymi vstupmi
systémovej zbernice a piate výstupy (4E) bloku
zbernice sú spojené s prvými vstupmi

(E4) bloku (4)
(4) systémovej

(All) bloku

medzistyku, ako aj tretie výstupy (11C) bloku
medzistyku sú spojené s prvými vstupmi

(11)

(11) video

(11) video

(A18) bloku

(18) RGB

medzistyku a prvé výstupy (18A) bloku (18) RGB medzistyku sú
spojené s prvými vstupmi
ďalej druhý výstup

(Al9) bloku (19) televízneho monitora a

(11B) bloku

(11) video medzistyku je spojený
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s tretím vstupom (C15) bloku
(13A) bloku

(15) zlučovača a tiež prvý výstup

(13) selektívnej pásmovej priepuste pre video na

objednávku je spojený s druhým vstupom (B15) bloku
zlučovača a ďalej prvý výstup

(15)

(14A) bloku (14) pásmovej

priepuste televíznych programov je spojený s prvým vstupom (A15)
bloku

(15) zlučovača a prvý výstup

(15A) bloku (15) zlučovača je

spojený s prvým vstupom (A16) bloku (16) televízneho prijímača a
tiež druhý výstup

(15B) bloku

vstupom (A17) bloku
výstupy (4D) bloku

(15) zlučovača je spojený s prvým

(17) rádiového prijímača a ďalej štvrté
(4) systémovej zbernice sú spojené s prvými

vstupmi

(A12) bloku

(12) riadenia pásmovej priepuste a prvé

výstupy

(12A) bloku

(12) riadenia pásmovej priepuste sú spojené

so štvrtými vstupmi
druhé výstupy

(D4) bloku

(4) systémovej zbernice a tiež

(12B) bloku (12) riadenia pásmovej priepuste sú

spojené s druhými vstupmi

(B13) bloku (13) selektívnej pásmovej

priepuste pre video na objednávku.
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