บทที 1
หลักการรับ-ส่ งสั ญญาณโทรทัศน์
1.1 ความเป็ นมาของโทรทัศน์ ในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2498 รัฐบาลไทยได้จดั ตัง บริ ษทั ไทยโทรทัศน์ เรี ยกชื$อสถานีวา่ “สถานีโทรทัศน์ไทยทีวชี ่อง 4 บางขุนพรหม” ระบบเอ็นทีเอสซี (NTSC) 525 เส้น รายการขาวดําได้รับความนิยม
มาก ออกอากาศเฉพาะกรุ งเทพฯ และบริ เวณใกล้เคียง
ในปี พ.ศ. 2510 กองทัพบกจัดตังสถานีโทรทัศน์ “สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7” ระบบ
เอ็นทีเอสซี 525 เส้น รายการขาวดําด้วยความถี$ช่อง 7 ได้รับความนิยมมากออกอากาศเฉพาะกรุ งเทพฯ
และบริ เวณใกล้เคียง
ในส่ วนภูมิภาค รัฐบาลได้ขยายสถานีเครื อข่าย โดยภาคอีสานที$จงั หวัดขอนแก่น ภาคเหนือ
ที$จงั หวัดลําปาง ภาคใต้ที$จงั หวัดสงขลา
ในปลายปี พ.ศ. 2510 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ได้เปลี$ยนจากระบบ เอ็นทีเอสซี
525 เส้น รายการขาวดํา เป็ นระบบพัล บี 625 เส้น รายการสี ออกอากาศเฉพาะกรุ งเทพฯ และบริ เวณ
ใกล้เคียง หลังจากนันสถานีโทรทัศน์ในกรุ งเทพฯ ทุกสถานีเปลี$ยนเป็ นระบบพัล ทังหมด
ปั จจุบนั สถานีโทรทัศน์ ในประเทศไทยมีสถานีแม่ 6 สถานี ระบบพัล บี 625 เส้น รายการสี
ดังแสดงในตาราง
ตารางที$ 1.1 แสดงสถานี โทรทัศน์ในประเทศไทย (625 เส้น, ซี ซีไออาร์ )
(บัณฑิต โรจน์อารยานนท์, 2542, หน้า 9)
ช่อง

สถานีโทรทัศน์สี

ความถี$ (เมกะเฮิรตซ์)

3
5
7
9
11
26

อ.ส.ม.ท.ช่อง 3 และเครื อข่ายย่อย
กองทัพบกช่อง 5 และเครื อข่ายย่อย
กองทัพบกช่อง 7 และเครื อข่ายย่อย
อ.ส.ม.ท.ช่อง 9 และเครื อข่ายย่อย
ส.ท.ท.ช่อง 11 และเครื อข่ายย่อย
TBPS และเครื อข่ายย่อย

54-61
175-181
188-195
202-209
216-223
510-517

ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์ ) ดาวเทียมดวงแรกของโลก ที$ให้บริ การด้านสื$ อสาร ที$ใช้
เทคโนโลยี รับส่ งสัญญาณดิจิตอลได้ทงข้
ั อมูลภาพ และเสี ยงในเวลาเดียวกัน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในรู ปแบบอินเตอร์ เน็ตโปรโตคอล มีจาํ นวนช่องสัญญาณรวม 94 บีม สมรรถนะในการส่ งสัญญาณ
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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45 จิกะบิตต่อวินาที มีพืนที$บริ การครอบคลุมพืนที$เอเชีย และแปซิ ฟิก โดยดาวเทียมดังกล่าวมี
นําหนัก 6,486.48 กิโลกรัม ขึนสู่ วงโคจร ซึ$ งไอพีสตาร์ โคจรที$ความสู ง 35,880.7 กิโลเมตร เหนื อเส้น
ศูนย์สูตร และอยูใ่ นวงโคจรที$ 120 องศาตะวันออก ส่ งสัญญาณลักษณะ สปอตบีม (Spot beam) หรื อ
การส่ งสัญญาณคล้าย ๆ การส่ องไฟฉายซึ$ งทําให้ส่งสัญญาณได้ตรงจุดมากขึน และใช้จานรับสัญญาณ
ที$เล็กลง การประยุกต์ใช้งาน และการให้บริ การของไอพีสตาร์
1.1.1 บริการด้ านมัลติมีเดีย
บริ การด้านมัลติมีเดีย เป็ นระบบดาวเทียม ที$สามารถให้บริ การในแบบอินเตอร์ เน็ต
โปรโตคอล ซึ$ งสามารถให้บริ การบรอดแบนด์ ได้ 2 ทาง ทําให้สามารถใช้อินเตอร์ เน็ต ด้านรับข้อมูล
ด้วยความเร็ วสู งสุ ดถึง 8 เมกะบิตต่อวินาที และด้านส่ งข้อมูล 2.5 เมกะบิตต่อวินาที ทําให้สามารถ
รองรับการสื$ อสารทังข้อมูลภาพ และเสี ยง ได้โดยไม่จาํ กัด เช่น บริ การการศึกษาผ่านอินเทอร์ เน็ต การ
ถ่ายทอดสด การเลือกรับชมรายการวีดิทศั น์ตามความต้องการ คอมพิวเตอร์ เกมส์ การดาวน์โหลด
ข้อมูล และอื$น ๆ
1.1.2 บริการการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตสํ าหรับบุคคลและกลุ่มบุคคล
บริ การการใช้อินเทอร์ เน็ตสําหรับบุคคล และกลุ่มบุคคล เนื$องจากเป็ นเครื อข่ายที$ส่ง
ตรงถึงผูใ้ ช้ปลายทางจึงเป็ นการสนับสนุนการใช้งานอินเทอร์ เน็ตสําหรับบุคคลโดยไอพีสตาร์ มีความ
ยืดหยุน่ ในด้านการใช้แบนด์วดิ ท์เพื$อตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.1.3 บริการการประชุ มทางไกลด้ วยภาพ และเสี ยงผ่ านดาวเทียม
การประชุมทางไกลด้วยภาพ และเสี ยง (Video Conferencing) เปรี ยบเทียบ กับการ
ประชุมทางไกลด้วยภาพ และเสี ยง ในรู ปแบบเดิมซึ$ งจะต้องมีลกั ษณะ เป็ นการจัดแบบห้องประชุม
ผ่านระบบไอเอสดีเอ็น (ISDN) จะพบว่าการทําการประชุ มทางไกลด้วยภาพ และเสี ยงด้วยไอพีสตาร์
จะสะดวกรวดเร็ วกว่ามาก ทังในด้านการเตรี ยมอุปกรณ์ส่งภาพ และเสี ยง และการจัดวงจรเชื$อมโยง
ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประชุม โดยเพียงแต่ติดตังอุปกรณ์ปลายทางของไอพีสตาร์ ในจุดที$ตอ้ งการใช้งาน
ส่ งผลให้ผใู ้ ช้ สามารถใช้บริ การได้ในราคาที$ถูกกว่าแบบเดิมมาก ไอพีสตาร์ ช่วยประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่ายแก่ผใู ้ ช้งานช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถทํางานจากที$บา้ นโดยไม่ตอ้ งเข้าสํานักงานสามารถจัดประชุม
ระหว่างสํานักงานที$อยูใ่ นที$ห่างไกลในจังหวัด หรื อการประชุมทางธุ รกิจ กับผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้า และ
บริ การ (Supplier) พันธมิตรทางธุ รกิจ หรื อลูกค้าเป็ นไปได้อย่างง่ายดาย โดยช่วยลดเวลา และค่าใช้
จ่ายในการจัดประชุม และเดินทาง นอกจากนียังช่วยให้สามารถอบรมพนักงานในเบืองต้นได้ ทังหมด
นีโดยอาศัยห้องประชุม หรื อห้องอบรมเสมือน ที$สร้างขึนโดยใช้ ไอพีสตาร์
1.1.4 บริการด้ านเสี ยง
บริ การด้านเสี ยง โดยมีอุปกรณ์ “ไอพีสตาร์ วอยซ์บอ็ ก” ให้บริ การด้านเสี ยง โดยถูก
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ออกแบบมาให้สามารถใช้งานสื$ อสารทางเสี ยง และแฟกซ์ได้โดยตรง การให้บริ การโทรศัพท์ชนบท
ผ่านดาวเทียม (Rural Telephone) รวมถึงโทรศัพท์ภายในเครื อข่ายขององค์กร
1.1.5 เครือข่ ายเสมือนเฉพาะในองค์ กร (Virtual Private Network)
เครื อข่ายเสมือนเฉพาะในองค์กร เป็ นการเชื$อมโยงระหว่างเทอร์ มินลั ต่าง ๆ ภายใน
เครื อข่ายขององค์กร ผ่านอินเทอร์ เน็ต หรื อเครื อข่ายสาธารณะ เช่น ธนาคารสํานักงานใหญ่ และสาขา
ทัว$ ประเทศ ระบบอินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และงานด้านการจัดการต่าง ๆ

1.2 การมองเห็นภาพ
การมองเห็นภาพ หรื อเห็นวัตถุ จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี :− ต้องมีภาพ หรื อวัตถุ
− แหล่งกําเนิ ดแสง เช่ น ดวงอาทิตย์ และหลอดไฟฟ้ า (ขณะสว่าง)
− ต้องมีแสงสะท้อนจากวัตถุ หรื อออกจากตัววัตถุ (มีแสงในตัวเอง) เข้าสู่ ดวงตา การมอง
เห็นวัตถุที$ไม่มีแสงภายในตัวเอง จําเป็ นต้องอาศัยแสง จากแหล่งกําเนิดแสงอื$น สะท้อนเข้าดวงตาเป็ น
การมองเห็นทางอ้อม ดังแสดงในรู ปที$ 1.1 ก.
การมองเห็นวัตถุที$มีแสงภายในตัวเอง แสงเข้าดวงตาโดยตรง เป็ นการมองเห็นทางตรง ดัง
แสดงในรู ปที$ 1.1 ข.

รู ปที$ 1.1 แสดงการมองเห็นภาพหรื อวัตถุ (ชูเกียรติ จันทรานี, 2527, หน้า 1-3)
ในดวงตามนุษย์ มีกระจกตา (Cornea) เป็ นส่ วนใสของดวงตา ซึ$ งแสงส่ องผ่านได้ วัตถุที$เรา
มองเห็นคือ แสงสะท้อนจากวัตถุ เมื$อลําแสงจากวัตถุตกลงบนผิวดวงตา ถูกเลนส์ และกระจกตาหักเห
ลําแสงให้ตกลงบนเรติน่า ในลักษณะกลับหัว แสงสะท้อนจากวัตถุที$อยูห่ ่างไกล ถูกโฟกัส โดยกล้ามวิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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เนือที$ควบคุมเลนส์ บังคับเลนส์ให้บางลง การโฟกัสลําแสงที$มาจากวัตถุห่างไกล กล้ามเนือตา จะผ่อน
คลาย แต่การโฟกัสแสงจากวัตถุที$อยูใ่ กล้ตา กล้ามเนือตาบังคับเลนส์ให้นูนมากขึน เพื$อให้แสงหักเห
มากขึน กล้ามเนือตาทํางานหนักมากขึน
เรตินา (Retina) ทําหนาที$ รับภาพ และทําใหเกิดภาพ ประกอบดวยเซลลรู ป
แทง (Rod Cells) และเซลลรู ปกรวย (Cone Cells) เซลลรู ปแทง ทําหน้าที$ รับความรู ้สึก
ภาพขาวดํา ส่ วนเซลลรู ปกรวย ทําหน้าที$ รับความรู ้สึกภาพสี โดยแยกรับเฉพาะแม่สีของแสงได้แก่
แสงสี แดง แสงสี เขียว และ แสงสี นาเงิ
ํ น ดังแสดงในรู ปที$ 1.2 ความทรงจําของดวงตา (Persistence of
Vision) เมื$อดวงตามองเห็นภาพอย่างชัดเจน และภาพนันหายไป แต่ในความรู ้สึกยังคงจําภาพนันได้
ประมาณ

1
16

วินาที

1.3 ความสามารถในการมองเห็นภาพสี ต่าง ๆ
การมองเห็นภาพสี ต่างฯ ของดวงตามนุษย์ ประกอบด้วยความรู ้สึก 3 ประการได้แก่
1.3.1 ความรู้ สึกด้ านความสว่ าง (Brightness)
ความรู ้สึกด้านความสว่าง เป็ นความรู ้สึกเกี$ยวกับปริ มาณของความสว่าง (แสงขาว)
สะท้อนจากวัตถุเข้าดวงตา มีความสว่างมากน้อยแตกต่างกัน เช่น วัตถุสีขาวมีความสว่างมากกว่า วัตถุ
สี ดาํ และวัตถุสีเหลืองมีความสว่างมากกว่าวัตถุสีนาเงิ
ํ น

รู ปที$ 1.2 แสดงส่ วนประกอบของดวงตามนุษย์ (Hutson, 1971, p. 10)
1.3.2 ความรู้ สึกด้ านสี สัน (Hue)
ความรู ้สึกด้านสี สัน หรื อฮิว เป็ นความรู ้สึกที$สามารถบอกได้วา่ วัตถุที$มองเห็นนัน มี
สี เขียว หรื อสี แดง เช่น การมองเห็นวัตถุสีแดงเกิดจากวัตถุสีแดงสะท้อนแสงสี แดงเข้าดวงตาหรื อวัตถุ
นันกําเนิ ดแสงสี แดงพุง่ เข้าดวงตา (หลอดไฟสี แดง)
1.3.3 ความรู้ สึกด้ านการอิมตัวของสี (Saturation of Color)
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ความรู ้สึกด้านการอิ$มตัวของสี การอิ$มตัวของสี หมายถึง ความสามารถในการสว่าง
ของแสงสี เช่น แสงสี แดงในจอภาพโทรทัศน์ มีค่าความอิ$มตัวประมาณ 30% ของแสงสี ขาว (100%)
แสงสี เขียว มีค่าความอิ$มตัวประมาณ 59% ของแสงสี ขาว แสงสี นาเงิ
ํ น มีค่าความอิ$มตัวประมาณ 11%
ของแสงสี ขาว แสงสี ขาวมีค่าอิ$มตัว 100% โดยการเพิ$มค่าอิ$มตัวของแสงสี แดงมากกว่า 30% ก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร ยังเป็ นแสงสี แดงเหมือนเดิม แต่ถา้ หากลดค่าความอิ$มตัวลงน้อยกว่า 30% ของแสงสี
ขาว แสงสี แดงสว่างลดลงกลายเป็ นแสงสี แดงมืด เมื$อรวมกับแสงสี เขียว 59% และแสงสี นาเงิ
ํ น 11%
จะไม่ได้แสงสี ขาว (White Balance) โดยแสงสี ขาวเกิดจากสมการ
แสงสี ขาว 100% = แสงสี แดง 30% + แสงสี เขียว 59% + แสงนําเงิน 11%
ตัวเลข 30% 59% และ11% หมายถึง ปริ มาณค่าอิ$มตัวของแม่สีของแสง ในกรณี สาร
เรื องแสงตัวเลข 30% 59% และ11% หมายถึง ปริ มาณของอิเล็กตรอนจากปื นยิงอิเล็กตรอนอาร์ จี และ
บี พุง่ ชนสารเรื องแสงอาร์ จี และบี ตามลําดับ ความรู ้สึกด้านการอิ$มตัวของสี เป็ นความสามารถในการ
บอกถึงรายละเอียดของสี เดียวกัน เช่น มองเห็นวัตถุมีสีเขียวยังสามารถแยกออกได้เป็ นสี เขียวเข้มหรื อ
สี เขียวเจือจาง

1.4 ส่ วนประกอบของภาพ
โทรทัศน์สร้างภาพ โดยใช้ลาํ อิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสงเป็ นจุดเล็ก ๆ สว่างเรี ยงรายติด
ต่อกันเป็ นเส้น การมองเห็นเป็ นเส้นแสงสว่างเกิดจากจุดสว่างเล็ก ๆ เรี ยงรายต่อกัน จุดเล็ก ๆ นี คือ
จุดภาพ (Picture Element) ดังแสดงในรู ปที$ 1.3 และรู ปที$ 1.4

รู ปที$ 1.3 แสดงจุดภาพของหลอดรังสี แคโทด หรื อหลอดภาพ (เจน สงสมพันธ์
และนิคม อนันต์ทิพย์, 2534, หน้า 25)

รู ปที 1.4 แสดงจุดภาพของจอภาพแอลซี ดีขาวดํา (เจน สงสมพันธ์ และนิคม อนันต์ทิพย์,
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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2534, หน้า 25)
โทรทัศน์ในประเทศไทยเป็ นระบบพัลบี หรื อพัลจี มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที$ 1.2
ตารางที 1.2 แสดงรายละเอียดของจุดภาพในระบบโทรทัศน์ต่าง ๆ (เจน สงสมพันธ์ และนิคม
อนันต์ทิพย์, 2534, หน้า 25)
รายการ

เอ็นทีเอสซี (เอ็ม) พัล (บี/จี)

จุดภาพ ต่อ เฟรม
จุดภาพ ต่อ ราสเตอร์
จุดภาพ ต่อ เส้น

280,000
210,000
440

400,000
300,000
520

เซกัม (แอล)

เอชดีทีวี (HDTV)

480,000
360,000
620

1,300,000
1,000,000
990

1.5 คุณภาพของภาพ
คุณภาพของภาพ หมายถึง ภาพที$มีจาํ นวนจุดภาพมาก ต้องชัดเจน และยังต้องประกอบด้วย
ปั จจัยอื$นได้แก่
1.5.1 ขนาดจอภาพ
จอภาพขนาดเล็ก ให้ภาพที$มีคุณภาพสู งกว่าจอภาพขนาดใหญ่ เกิดขึนในจอภาพแบบ
หลอดรังสี แคโทด แบบ 4 : 3 หรื อ 16 : 9 เนื$องจากจํานวนเส้นกวาดในการสร้างภาพของจอภาพขนาด
เล็ก หรื อขนาดใหญ่ มีจาํ นวนเท่ากัน ยังคงมองเห็นเพียง 575 เส้น ดังนันระยะห่างระหว่างเส้น จะมาก
ขึนทําให้ความสว่าง และความเข้มของภาพขาวดํา และสี ลดลง ทําให้คุณภาพของภาพลดลง ดังแสดง
ในรู ปที$ 1.5

รู ปที$ 1.5 แสดงจุดภาพของจอภาพ ขนาด 14 นิว และ 35 นิว
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ในการบอกขนาดจอภาพ เป็ นการบอกขนาดของความยาวเส้นทแยงมุม เช่นจอภาพ
ขนาด 21 นิว หมายความว่า เส้นทแยงมุม ยาว 21 นิว ดังแสดงในรู ปที$ 1.6

รู ปที$ 1.6 แสดงการบอกขนาดจอภาพ
1.5.2 การปรับความสว่ างและความเข้ มของภาพ
การปรับความสว่าง และความเข้มของภาพ ก็มีผลต่อคุณภาพของภาพด้วย ดังแสดง
ในรู ปที$ 1.7 การปรับแต่งความสว่างมากเกินไป จะทําให้คุณภาพของภาพด้านความชัดเจนลดลง

รู ปที$ 1.7 แสดงการปรับความสว่างและความเข้มของภาพที$แตกต่างกัน
1.5.3 ระยะห่ างของการชมรายการโทรทัศน์
ระยะห่างของการชมรายการโทรทัศน์ที$เหมาะสม ควรมีระยะห่างประมาณ 4-6 เท่า
ของความสู งจอภาพ ดังแสดงในรู ปที$ 1.8

วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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รู ปที$ 1.8 แสดงระยะห่างการดูภาพจากจอภาพ

1.6 หลอดรังสี แคโทด
หลอดรังสี แคโทดขาวดํา สร้างภาพขาวดํา หลอดรังสี แคโทดสี สร้างภาพสี โดยโครงสร้าง
ประกอบด้วย ชุดปื นยิงอิเล็กตรอน (Electron Gun) แผ่นสลอตมาสค์ (Slote Mask) สารเรื องแสง และ
หลอดแก้ว การสร้างภาพโดยการใช้ลาํ อิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื อง
1.6.1 หลอดรังสี แคโทดขาวดํา (Black /White Cathode Ray Tube)
สามารถแบ่งโครงสร้างออกเป็ น 2 ส่ วน ได้ดงั นี
1.6.1.1 โครงสร้ างภายใน
ประกอบด้วย ดังแสดงในรู ปที$ 1.9 ก.
1.6.1.1.1 ไส้หลอด (Heater, H) ลวดความร้อน เมื$อมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน
เกิดความร้อน เพื$อเผาแคโทดให้ร้อน โดยถูกบรรจุไว้ในกระบอกปลายตันของแคโทด กระแสที$ป้อน
ให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับประมาณ 6.3 โวลต์ หรื อไฟฟ้ ากระแสตรง 12 โวลต์ เมื$อมีกระแสไหลผ่าน
เห็นเป็ นสี แดง ๆ บริ เวณใกล้ กับขาหลอดด้านใน ถ้าเพิ$มแรงดัน จะได้ความร้อนเพิ$มขึน แคโทดจะถูก
เผาให้ร้อนเพิ$มขึน และมีอิเล็กตรอนฟุ้ งกระจายรอบแคโทดเพิ$มขึนด้วย ทําให้อิเล็กตรอนพุง่ ชนสาร
เรื องแสงเพิ$มขึน จอภาพสว่างเพิ$มขึน เรี ยกการกระทํานีว่า “การบูสต์หลอดรังสี แคโทด”

รู ปที$ 1.9 แสดงโครงสร้างภายในของหลอดรังสี แคโทดขาวดํา (Gulati, 2007, p. 75)
1.6.1.1.2 แคโทด (Cathode, K) มีลกั ษณะเป็ นโลหะทรงกระบอกปลายข้าง
หนึ$งตันเมื$อได้รับความร้อนจากไส้หลอดเกิดการสั$นสะเทือนของวาเลนซ์อิเล็กตรอนจนหลุดออกจาก
ชันดังกล่าว กลายเป็ นอิเล็กตรอนอิสระฟุ้ งกระจายรอบกระบอกแคโทด ถ้าปริ มาณความร้อนเพิ$มขึน
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ปริ มาณอิเล็กตรอนฟุ้ งกระจายเพิ$มขึนโครงสร้างของกระบอกแคโทด ไม่แตะกับไส้หลอดมีฉนวนหุ ม้
ไส้หลอดเอาไว้ โดยฉนวนนันมีสีขาว
1.6.1.1.3 กริ ดบังคับ หรื อ G1 (Control Grid, G1 ) มีลกั ษณะเป็ นโลหะทรง
กระบอกหุ ม้ แคโทด ปลายข้างหนึ$งเป็ นรู หน้าที$ ของกริ ดบังคับ ควบคุมปริ มาณของอิเล็กตรอน จาก
แคโทดพุง่ ชนสารเรื องแสง ให้มีปริ มาณเพิ$มขึน หรื อลดลงตามต้องการ โดยจัดไบแอสให้กริ ดบังคับ
รับแรงดันลบ ขณะที$แคโทดรับแรงดันบวก เมื$อปรับแต่งให้แรงดันบวกที$ขาแคโทดเพิ$มขึนหรื อลดลง
มีผลต่อปริ มาณอิเล็กตรอนลดลง หรื อเพิ$มขึนตาม ลําดับ
1.6.1.1.4 สกรี นกริ ด หรื อ G 2 (Screen Grid, G 2 ) ลักษณะทรงกระบอกต่อ
กับแรงดันบวก 100-400 โวลต์ เพื$อช่วยดึงดูด และเร่ งความเร็ วของอิเล็กตรอนให้พุง่ ชนสารเรื องแสง
ถ้าแรงดันบวกที$สกรี นกริ ดเพิ$มขึน ทําให้ปริ มาณอิเล็กตรอนจากแคโทด ผ่านกริ ดบังคับได้เพิ$มขึน ทํา
ให้สารเรื องแสงสว่างเพิ$มขึน การเปลี$ยนแปลงค่าแรงดันดังกล่าว โดยใช้ตวั ต้านทานปรับค่าได้ วีอาร์ สกรี น (VR-Screen) ดังแสดงในรู ปที$ 1.10
1.6.1.1.5 กริ ดเร่ ง หรื อ G 3 และ G5 (Accelerating Grid, G 3 , G5 ) มีลกั ษณะ
ทรงกระบอกปลายเปิ ด 2 ข้าง โดย G 3 และ G5 ต่อถึงกัน และต่อกับแอโนดภายใน ได้รับแรงดันบวก
เท่ากับแอโนด จึงทําหน้าที$ เร่ งความเร็ วของอิเล็กตรอน ต่อจากสกรี นกริ ด ให้พุง่ ชนสารเรื องแสง เป็ น
เส้นตรง และยังทําหน้าที$ ประกอบกับ G 4 เป็ นเลนส์ทางไฟฟ้ า เพื$อบังคับให้ลาํ อิเล็กตรอน พุง่ ชนสาร
เรื องแสง เป็ นจุดที$เล็กที$สุด เพื$อความคมชัดของภาพ

รู ปที$ 1.10 แสดงวงจรควบคุมแรงดันสกรี นกริ ดและโฟกัสกริ ดของหลอดรังสี แคโทดขาวดํา (Gulati,
2007, p. 75)
1.6.1.1.6 โฟกัสกริ ด หรื อ G 4 (Focus Grid, G 4 ) ลักษณะทรงกระบอกปลาย
เปิ ดทัง 2 ข้าง วางอยูร่ ะหว่าง G 3 กับ G5 ได้รับแรงดันบวกประมาณ 1 2 ของแรงดันแอโนด สามารถ
ปรับแต่งค่าได้ เมื$อมีการเปลี$ยนแปลงค่าแรงดัน ทําให้ขนาดของจุดที$ตกกระทบสารเรื องแสง ของลํา
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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อิเล็กตรอนเปลี$ยนแปลง มีผลต่อความคมชัดของภาพ การเปลี$ยนแปลงค่าแรงดันของโฟกัสกริ ด ใช้
ตัวต้านทานเปลี$ยนค่าได้ วีอาร์ -โฟกัส (VR-Focus) ดังแสดงในรู ปที$ 1.10
1.6.1.1.7 แอโนด (Anode) เป็ นตัวนําเคลือบผิวด้านใน และมีขวั ต่อรับแรงดันแอโนด จากหม้อแปลงฟลายแบ็ก โดยหน้าที$ ของแอโนดเป็ นเป้ าเก็บอิเล็กตรอนที$สะท้อนจากการ
พุง่ ชนสารเรื องแสงครบวงจร ส่ วนประกอบภายใน ตังแต่ไส้หลอดจนถึง G5 รวมเป็ นชุ ดเรี ยกว่า “ชุด
ปื นยิงอิเล็กตรอน”

รู ปที$ 1.11 แสดงการฉาบสารเรื องแสงของหลอดรังสี แคโทดขาวดํา (ชูเกียรติ จันทรานี , 2527,
หน้า 4-8)
1.6.1.1.8 สารเรื องแสง (Phosphor) ฉาบด้านในของจอภาพเต็มพืนที$ เมื$อมี
อิเล็กตรอนพุง่ ชน สว่างเป็ นจุดแสงสี ขาว ถ้าไม่มีอิเล็กตรอนพุง่ ชนเป็ นจุดมืด ชนิดของสารเรื องแสง
ที$ใช้ในหลอดภาพได้แก่ สาร P4 B4 และ W เป็ นสารฟอสเฟอร์ ที$ให้แสงขาวดํา ค่าคงตัวของแสงบน
จอภาพ (Screen Persistence) ต้องมีค่าเหมาะสม เพื$อไม่ให้เกิดภาพกระพริ บ (Flicker) แต่ตอ้ งมีค่าคง
ตัวน้อยกว่า 1 25 วินาที (625 เส้น) หรื อ 1 30 (525 เส้น) ในการฉาบสารเรื องแสงของจอภาพ ต้องฉาบ
ให้บาง และความหนาคงที$ตลอดแผ่น ดังแสดงในรู ปที$ 1.11
1.6.1.2 โครงสร้ างภายนอก
โครงสร้างภายนอก ประกอบด้วยสิ$ งต่อไปนี ดังแสดงในรู ปที$ 1.12
1.6.1.2.1 แก้ว เป็ นหลอดแก้วหุ ม้ ชุดปื นยิงอิเล็กตรอน โดยด้านหน้าจอภาพ
ใส และมีความหนามาก ภายในหลอดภาพทําให้เป็ นสุ ญญากาศ เพื$อป้ องกันการลุกไหม้ของไส้หลอด
และแก้วยังเป็ นไดอิเล็กตริ ก (Dielectric) ของตัวเก็บประจุ ระหว่างตัวนําแอโนด กับสารอะคัวแด็ก ที$
ฉาบไว้ดา้ นนอกสี ดาํ เปรี ยบได้กบั แผ่นเพลตขนาดใหญ่ 2 แผ่น เกิดตัวเก็บประจุ มีค่าประมาณ 1000
พิโกฟารัด ค่าความจุเป็ นปฏิภาคตรง กับขนาดของจอภาพ ตัวเก็บประจุ มีหน้าที$ กรองกระแส ที$จ่าย
ให้แก่ แอโนดให้เรี ยบ ดังแสดงในรู ปที$ 1.11 ข้อเสนอแนะตัวเก็บประจุที$เกิดขึน สามารถเก็บประจุไว้
ได้นาน ถึงแม้ปิดสวิตช์โทรทัศน์แล้ว ดังนันเมื$อต้องการถอดหมวกยาง ออกจากแอโนดจึงจําเป็ นต้อง
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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คายประจุลงกราวด์ก่อน โดยนําเอาสายไฟ (ต้องมีฉนวนหุ ม้ ) ปลายข้างหนึ$งแตะกับกราวด์ อีกปลาย
ข้างหนึ$งแตะที$แอโนด หรื อเขียวของหมวกยาง ได้ยนิ ดังแป๊ ะต้องแตะนานพอสมควรจนกว่าคายประจุ
หมด ถ้าไม่ทาํ การคายประจุ เมื$อเกิดการสัมผัสเกิดการคายประจุผา่ นตัวเรา ทําให้เจ็บปวดได้

รู ปที$ 1.12 แสดงโครงสร้างภายนอกของหลอดรังสี แคโทดขาวดํา (Gulati, 2007, p. 75)
1.6.1.2.2 สารอะคัวแด็กมีสีดาํ เป็ นตัวนําทางไฟฟ้ าที$เคลือบไว้ที$ผวิ นอกเพื$อ
สร้างตัวเก็บประจุ การต่อลงกราวด์ของสารอะคัวแด็กใช้ลวดแบนสัมผัสกับผิวของสารอะคัวแด็กและ
ต่อลงกราวด์

รู ปที$ 1.13 แสดงการเกิดตัวเก็บประจุและการกรองกระแสแอโนดให้เรี ยบ
1.6.1.2.3 ฮอร์ -โย้ก (HOR-Yoke) หรื อขดลวดเหทางแนวราบ (HorizontalDeflection Coil) เป็ นขดลวดพันบนแกนเฟอร์ ไรต์ และอยูด่ า้ นในสวมอยูท่ ี$คอของหลอดรังสี แคโทด
ทําหน้าที$ สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า เมื$อมีสัญญาณฮอริ ซอนทอลไหลผ่าน เพื$อบังคับลําอิเล็กตรอนให้
เคลื$อนที$ จากขอบจอด้านซ้าย ไปยังขอบจอด้านขวามือ เรี ยกช่วงเวลา “ฮอร์ -เทรซ” (HOR-Trace) ลํา
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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อิเล็กตรอน พุง่ ชนสารเรื องแสงสว่างเป็ นจุด (ขาว) และสะบัดกลับจากขอบจอด้านขวา ไปยังขอบจอ
ด้านซ้าย เรี ยกช่วงเวลา “ฮอร์ -รี เทรซ” (HOR-Retrace) หลอดรังสี แคโทด ถูกบังคับให้หยุดทํางานไม่มี
ลําอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสง (มืด) จะมองเห็นเป็ นเส้นแสงสว่างทางแนวราบ เฉพาะช่วงฮอร์ เทรซ เท่านัน
1.6.1.2.4 เวอร์ -โย้ก หรื อ ขดลวดเหทางแนวตัง (Vertical Deflection Coil)
ทําหน้าที$ เช่นเดียวกับ ฮอร์ -โย้ก แต่เป็ นการบังคับลําอิเล็กตรอนทางแนวตัง จากขอบจอด้านบน ลงสู่
ขอบจอด้านล่าง เรี ยกช่วงเวลา “เวอร์ -เทรซ” (VERT-Trace) อีกนัยหนึ$งเป็ นการเรี ยงรายเส้นแสงสว่าง
ทางแนวราบ จากขอบจอด้านบนลงสู่ ขอบจอด้านล่าง และจากขอบจอด้านล่าง ขึนสู่ ขอบจอด้านบน
เรี ยกช่วงเวลา “เวอร์ -รี เทรซ” (VERT-Retrace) หลอดรังสี แคโทด ถูกบังคับ ให้หยุดทํางาน ไม่มีลาํ
อิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสง (มืด) การทํางานของฮอร์ -โย้ก และเวอร์ -โย้ก ในลักษณะนี เรี ยกว่า
“การกวาด หรื อ การสแกน” (Scan)
1.6.1.2.5 ซ็อกเก็ตขา (Socket Pin) เป็ นอุปกรณ์ ที$ต่อขาหลอดรังสี แคโทด
เข้า กับวงจร หรื ออุปกรณ์อื$น ๆ และจํานวนขาขึนอยูก่ บั หลอดภาพ แต่ละเบอร์ วธิ ี นบั ขาให้สังเกตจาก
รู ปที$ 1.14 โดยเริ$ มนับจาก คีย ์ (Key) ตามเข็มนาฬิกา หรื อตามคู่มือหลอดรังสี แคโทด

รู ปที$ 1.14 แสดงตําแหน่งขาหลอดรังสี แคโทดขาวดํา 12-14 นิว และจุดต่อแรงดันแอโนด
1.6.1.2.6 จุดต่อแรงดันแอโนด (Anode Voltage Plug รับเแรงดันแอโนด
จากสายแอโนดของหม้อแปลงฟลายแบ็ก ดังแสดงในรู ปที$ 1.14 ข.
1.6.1.2.7 วงแหวนแม่เหล็ก 2 ขัว 1 ชุด มี 2 วง เรี ยกว่า “แม่เหล็กปรับศูนย์กลาง” (Centering Magnet) เป็ นวงแหวนแม่เหล็กถาวร 2 วง แบบ 2 ขัว ทําหน้าที$ บังคับลําอิเล็กตรอน
ให้พุง่ ชนสารเรื องแสงบริ เวณกึ$งกลางจอภาพ เพื$อให้ภาพได้สมดุล
จากรู ปที$ 1.15 สามารถอธิ บายการทํางานได้ดงั นี :− ก. และ ข. เป็ นวงแหวนแม่เหล็ก 2 ขัว 2 วง
− ค. แสดงโครงสร้างภายในเพื$อแสดงขัวของสนามแม่เหล็ก
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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− ง. ขัว A ตรงกับขัว B หรื อทับกัน ไม่มีสนามแม่เหล็กลําอิเล็กตรอนไม่ถูก

เหพุง่ ตรงอิสระ
− จ. ขัว A ตรงกันข้ามขัว B

สนามแม่เหล็กเข้มมาก ลําอิเล็กตรอนถูกบังคับ

ให้เคลื$อนที$ได้ระยะทางมากที$สุด
− ฉ. ขัว A แยกออกจากขัว B ได้ระยะทางเพิ$มขึน ถ้าหากขัว A เข้าหาขัว B
ได้ระยะทางการเคลื$อนที$ลดลง

รู ปที$ 1.15 แสดงรายละเอียดของชุดแม่เหล็กปรับศูนย์กลาง (ชูเกียรติ จันทรานี , 2527, หน้า 21)
ขัว A และ B แยกออกจากกัน หรื อเข้าหากัน เป็ นการเปลี$ยนแปลงระยะทาง
ของการเคลื$อนที$ ของลําอิเล็กตรอน การหมุนขัว A และ B พร้อมกันเป็ นการเปลี$ยนแปลงทิศทาง ของ
การเคลื$อนที$ของลําอิเล็กตรอน แต่ระยะการเคลื$อนที$เท่าเดิม
1.6.2 หลอดรังสี แคโทดสี (Color Cathode Ray Tube)
หลอดรังสี แคโทดสี หรื อหลอดภาพโทรทัศน์สี แบบอินไลน์ (Inline) สร้างขึน โดย
บริ ษทั อาร์ ซีเอ (RCA) แห่งอเมริ กา โดยมีชุดปื นอิเล็กตรอน 3 ชุด และเรี ยงกันทางแนวราบมีแผ่นบังคับลําอิเล็กตรอน พุง่ ชนสารเรื องแสงอาร์ จีบี ได้ถูกต้อง เป็ นแบบช่องสี$ เหลี$ยมเล็ก ๆ เรี ยกว่า “แผ่นสลอตมาสค์” (Slot Mask) สารเรื องแสงฉาบเป็ นแนวตัง 3 ชนิด เรี ยงกันได้แก่ อาร์ (R) จี (G) และบี
(B) ระหว่างแต่ละแถบ มีการฉาบแถบดํา (Black Strip) หรื อเรี ยกว่า “แถบปกป้ อง” (Guard Band) ทํา
ให้ได้ภาพชัดเจน หลอดภาพโทรทัศน์สี แบบอินไลน์ ใช้กบั โทรทัศน์สีทุกยีห$ อ้ ยกเว้นโซนี (Sony)
โครงสร้างของหลอดภาพโทรทัศน์สีแบบอินไลน์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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1.6.2.1 โครงสร้ างภายใน
มีชุดปื นยิงอิเล็กตรอน 3 ชุด แต่ละชุด ทําหน้าที$ ผลิตลําอิเล็กตรอน และเร่ ง
ให้มีความเร็ วสู ง เพื$อให้พุง่ ชนสารเรื องแสง มีส่วนประกอบดังต่อไปนี ดังแสดงในรู ปที$ 1.16

KR
KG

KB

G1

G2

G3

G4

G5

รู ปที 1.16 แสดงโครงสร้างภายในของหลอดรังสี แคโทดสี (Gulati, 2007, p. 510)
1.6.2.1.1 ไส้หลอด มีอยู่ 3 ชุ ดต่อขนานกัน
1.6.2.1.2 แคโทดของหลอดภาพมีอยู่ 3 ชุด
1.6.2.1.3 กริ ดบังคับมีอยู่ 1ชุ ด แต่ละชุดมี 3 รู
1.6.2.1.4 สกรี นกริ ด มี 1 ชุด แต่มี 3 รู
1.6.2.1.5 กริ ดเร่ ง มี 1 ชุด แต่มี 3 รู
1.6.2.1.6 โฟกัสกริ ด มี 1 ชุด แต่มี 3 รู
1.6.2.1.7 สลอตมาสค์ ทําหน้าที$ บังคับลําอิเล็กตรอนทัง 3 ลํา ให้พุง่ ชนสาร
เรื องแสงทัง 3 แถบ ได้ถูกต้อง โดยลําอิเล็กตรอนอาร์ ต้องพุง่ ชนสารเรื องแสงอาร์ สว่างเป็ นแสงสี แดง
ลําอิเล็กตรอนจีพุง่ ชนสารเรื องแสงจี สว่างเป็ นแสงสี เขียว และลําอิเล็กตรอนบี พุง่ ชนสารเรื องแสงบี
สว่างเป็ นแสงสี นาเงิ
ํ น มีลกั ษณะเป็ นช่องสี$ เหลี$ยม ทําด้วยแผ่นโลหะกล้า และบาง โดยวางอยูร่ ะหว่าง
ชุดปื นยิงอิเล็กตรอน กับสารเรื องแสง และต่อกับแอโนด ดังแสดงในรู ปที$ 1.16 และ 1.17
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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1.6.2.1.8 สารเรื องแสง ฉาบเป็ นแถบทางแนวตัง 3 ชนิดสลับกัน ระหว่าง
แถบฉาบแถบดํา การเกิดจุดแสงขาว สารเรื องแสงอาร์ จี และบี ต้องมีกระแสอิเล็กตรอนขนาด 30%
59% และ 11% ตามลําดับ พุง่ ชนสารเรื องแสง ดังแสดงในรู ปที$ 1.17

รู ปที 1.17 แสดงการฉาบสารเรื องแสงและการบังคับลําอิเล็กตรอนของแผ่นสลอตมาสค์ (Gulati,
2007, p. 510)
1.6.2.2 โครงสร้ างภายนอก
โครงสร้างภายนอก ประกอบด้วยสิ$ งต่อไปนี ดังแสดงในรู ปที$ 1.18

รู ปที$ 1.18 แสดงโครงสร้างภายนอกของหลอดรังสี แคโทดสี (Gulati, 2007, p. 510)
1.6.2.2.1 เวอร์ -โย้ก และฮอร์ -โย้ก ทําหน้าที$ เช่นเดียวกับหลอดภาพขาวดํา
1.6.2.2.2 ชุดแม่เหล็กลู่เข้าสถิต (Static Convergence Magnet) เป็ นชุด ของ
วงแหวนแม่เหล็ก 3 ชุด ประกอบด้วย :− แม่เหล็กปรับศูนย์กลาง (Purity Magnet) เป็ นแม่เหล็ก 2 ขัว 2 วง
ทําหน้าที$ บังคับลําอิเล็กตรอนทัง 3 ลําตกลงจุดกึ$งกลางจอภาพตรงแถบสารเรื องแสงได้ถูกต้องเพื$อให้
ได้ภาพสมดุลทางด้านบนล่าง และซ้ายขวา
− วงแหวนแม่เหล็ก 4 ขัว 2 วง ทําหน้าที$ บังคับลําอิเล็กตรอนอาร์
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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และบี เคลื$อนที$ในทิศทางตรงกันข้าม (เข้าหากัน) ทางแนวราบ
− วงแหวนแม่เหล็ก 6 ขัวมี 2 วง ทําหน้าที$บงั คับลําอิเล็กตรอนอาร์
และบี ให้เคลื$อนที$ในทิศทางตามกัน เพื$อรวมเข้าหาลําอิเล็กตรอนจี ซึ$ งอยูก่ บั ที$
1.6.2.2.3 ซ็อกเก็ตขา เช่นเดียวกับของหลอดภาพขาวดํา ให้สังเกต จากรู ปที$
1.18 โดยเริ$ มนับจาก คีย ์ (Key) ตามเข็มนาฬิกา หรื อตามคู่มือหลอดภาพ
1.6.2.2.4 สารอะคัวแดกซ์ เช่นเดียวกับของหลอดภาพโทรทัศน์ขาวดํา
1.6.3 การให้ ไบแอสหลอดรั งสี แคโทดขาวดําและสี
จากรู ปที$ 1.16 ก. มีองค์ประกอบที$สาํ คัญดังต่อไปนี :− ขาไส้หลอด ต้องได้รับแรงดันจุดไส้หลอดถูกต้อง หลอดรังสี แคโทดขาวดํา 1214 นิว ใช้ ไฟฟ้ ากระแสตรง 12 โวลต์ หลอดรังสี แคโทดสี ใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับ 6.3 โวลต์ จากหม้อ
แปลงฟลายแบ็ก
− ขาแคโทด ต้องได้รับแรงดันบวกสู งไม่เกินจุดคัตออฟและขา G1 ต้องต่อลงกราวด์
ดังแสดงในรู ปที$ 1.16 ก.
− ขาสกรี นกริ ด และโฟกัสกริ ด ได้รับแรงดันบวก โดยสกรี นกริ ด ประมาณ 0-400
โวลต์ โฟกัสกริ ด 5-10 กิโลโวลต์ ทังโฟกัสกริ ด และสกรี นกริ ด สามารถปรับแต่งแรงดันได้โดยปรับ
ที$ปุ่มสกรี น และปุ่ มโฟกัส
− ขาแอโนด ต้องได้รับแรงดันตามขนาดจอภาพ เช่น จอภาพขาวดํา ขนาด 12-14
นิว แรงดันแอโนด 8-12 กิโลโวลต์ จอภาพสี 14-16 นิว แรงดันแอโนดประมาณ 21 กิโลโวลต์ จอภาพ
สี 20-29 นิว แรงดันแอโนดประมาณ 21-25 กิโลโวลต์

รู ปที$ 1.19 แสดงการไบแอสหลอดรังสี แคโทดขาวดําและสี (Gulati, 2007, p. 83)
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ถ้าองค์ประกอบ 4 ข้อ เกิดบกพร่ อง หลอดรังสี แคโทดไม่มีแสงที$หน้าจอภาพมืด การ
ควบคุมปริ มาณอิเล็กตรอนใช้วธิ ี เปลี$ยนค่าแรงดันบวกของแคโทด ซึ$ งแสดงความสัพพันธ์ระหว่าง EK
กับ IA ดังแสดงในรู ปที$ 1.19 ข. เมื$อ EK เพิ$มมากขึน IA ลดลง
1.6.4 เบอร์ ของหลอดรังสี แคโทด
เบอร์ ของหลอดรังสี แคโทด มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ระบบ ได้แก่ ดังแสดงในรู ปที$ 1.20

รู ปที$ 1.20 แสดงรายละเอียดของเบอร์ ของหลอดภาพ (เจน สงสมพันธ์ และนิคม อนันต์ทิพย์,
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์

18
1. หลักการรั บ-ส่ งสั ญญาณโทรทัศน์

2534, หน้า 41)
1.6.5 ตําแหน่ งขาหลอดรังสี แคโทด
ตําแหน่งขาหลอดรังสี แคโทดขาวดํา และ สี แบบ อินไลน์ จะแบ่งออกตามจํานวนขา
ของหลอด ดังแสดงในรู ปที$ 1.21

รู ปที$ 1.21 แสดงตําแหน่งขาหลอดรังสี แคโทด

1.7 การกวาดของหลอดรังสี แคโทด
1.7.1 การกวาดแบบสอดแทรก (Interlaced Scanning)
การกวาดแบบสอดแทรกใช้กบั โทรทัศน์ระบบเอ็นทีเอสซี ระบบพัล และระบบเซกัม
ในบทนีขออธิ บายเมื$อใช้กบั ระบบ พัล (บี/ไอ) 625 เส้น อุปกรณ์ที$ทาํ หน้าที$ ในการสร้างเส้นกวาด คือ
ฮอร์ -โย้ก และเวอร์ -โย้ก
1.7.1.1 ฮอร์ -โย้ ก
สัญญาณฮอริ ซอนทอล มีรูปร่ างสี$ เหลี$ยม เมื$อป้ อน ให้แก่ ฮอร์ -โย้ก กระแสที$
ไหลผ่าน เป็ นรู ปฟันเลื$อย ดังแสดงในรู ปที$ 1.22 และความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ที$เกิดขึน มี
ปริ มาณเป็ นปฏิภาคตรง กับปริ มาณกระแสรู ปฟั นเลื$อย ทําให้เกิดแรงกระทําต่อลําอิเล็กตรอนมีทิศทาง
และปริ มาณของแรงเป็ นปฏิภาคตรงกับความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าของโย้ก โดยลําอิเล็กตรอน
ถูกบังคับให้เริ$ มต้นที$ขอบจอด้านซ้าย เคลื$อนที$ไปยังจุดกึ$งกลาง และถึงขอบจอด้านขวามือ ช่วงเวลานี
เรี ยกว่า “ฮอร์ -เทรซ” และเริ$ มจากขอบจอด้านขวามือผ่านจุดกึ$งกลาง และถึงขอบจอด้านซ้ายมือ ช่วง
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เวลานีเรี ยกว่า “ฮอร์ -รี เทรซ” ขณะช่วงฮอร์ -เทรซ ลําอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสง เกิดการเรื องแสง
เป็ นจุดสว่างเล็ก ๆ เรี ยงกันเป็ นเส้นกวาดสี ขาวทางแนวราบ
ในช่วงฮอร์ -รี เทรซ หลอดรังสี แคโทดถูกบังคับให้หยุดทํางานไม่มีอิเล็กตรอน
พุง่ ชนสารเรื องแสง ทําให้จอภาพมืด ดังแสดงในรู ปที 1.23 ดังนัKน 1 รอบของสัญญาณฮอริ ซอนทอล
จะเห็นเส้นกวาดเพียงช่วงฮอร์ -เทรซ เท่านัน

รู ปที$ 1.22 แสดงการบังคับลําอิเล็กตรอนของฮอร์ -โย้กในช่วงฮอร์ -เทรซ (Gulati, 2007, p.
17-24)
การประมาณค่าช่วงเวลาของฮอร์ -เทรซ และฮอร์ -รี เทรซ ตามสมการต่อไปนี
1
FH
B = 0.186H

H=

A = (H − B)
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โดยที$

FH คือ ความถี$ของสัญญาณฮอริ ซอนทอล (Hz)

H คือ คาบเวลาของสัญญาณฮอริ ซอนทอล 1 ลูกคลื$น
B คือ ช่วงเวลาฮอร์ -รี เทรซ (วินาที) และ A คือ ช่วงเวลาฮอร์ -เทรซ (วินาที)

ตัวอย่ าง โทรทัศน์ระบบพาล 625 เส้นจงประมาณค่าช่วงเวลาฮอร์ -เทรซ และฮอร์ -รี เทรซของ
สัญญาณฮอริ ซอนทอล ที$ป้อนให้แก่ ฮอร์ -โย้ก
วิธีทาํ
FH = 15.625 กิโลเฮิรตซ์
H=

1
1
=
= 64 ไมโครวินาที
FH
15625

B = 0.186 H = 0.186×64×10 −6 = 11.9 ≈ 12 ไมโครวินาที

A = (H − B) = 64×10 −6 − 12×10−6 = 52 ไมโครวินาที

ตอบ ช่วงฮอร์ -เทรซ 12 ไมโครวินาที ช่วงฮอร์ -รี เทรซ 52 ไมโครวินาที

รู ปที$ 1.23 แสดงการบังคับลําอิเล็กตรอนของฮอร์ -โย้กในช่วงฮอร์ -รี เทรซ (Gulati, 2007,
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p. 17-24)
1.7.1.2 เวอร์ -โย้ ก
เวอร์ -โย้ก ทําหน้าที$ เ ช่นเดียวกับฮอร์ -โย้ก แต่เป็ นทางแนวตัง
ในช่วงเวอร์ -เทรซ ดังแสดงในรู ปที$ 1.24 ลําอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสง
เกิดการเรื องแสงเป็ นจุดสว่างเล็ก ๆ เรี ยงกันเป็ นเส้นกวาดสี ขาวทางแนวตัง
ในช่วงเวอร์ -รี เทรซ หลอดรังสี แคโทด ถูกบังคับให้หยุดทํางาน จอภาพมืด
ดังแสดงในรู ปที$ 1.25
ดังนัน 1 ลูกคลื$น จะเห็นเส้นกวาด เพียงช่วงเวอร์ -เทรซ เท่านัน

รู ปที$ 1.24 แสดงการบังคับลําอิเล็กตรอนของเวอร์ -โย้กในช่วงเวอร์ -เทรซ (Gulati, 2007,
p. 17-24)
การประมาณค่าช่วงเวลาเวอร์ -เทรซ และเวอร์ -รี เทรซ ตามสมการต่อไปนี
และดังแสดงในรู ปที$ 1.24 และรู ปที$ 1.25
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V=

1
FV

D = 0.8V
C = (V − D)

โดยที$

คือ คาบเวลาของสัญญาณเวอร์ ติคอล 1 ลูกคลื$น (วินาที)
FV คือ ความถี$ของสัญญาณเวอร์ ติคอล (Hz)
D คือ ช่วงเวลาเวอร์ -รี เทรซ (วินาที) และ C คือ ช่วงเวลาเวอร์ -เทรซ (วินาที)
V

ตัวอย่ าง โทรทัศน์ระบบพาล 625 เส้น จงประมาณค่าช่วงเวลาเวอร์ -เทรซ และเวอร์ -รี เทรซ ของ
สัญญาณเวอร์ ติคอล ซึ$ งป้ อนให้แก่ เวอร์ -โย้ก
วิธีทาํ
FV = 50 เฮิรตซ์
V=

1
1
=
= 20 มิลลิวน
ิ าที
FV 50

ิ าที
D = 0.08 V = 0.08 × 20 ×10−3 = 1.6 มิลลิวน
ิ าที
C = (V − D) = 20 ×10-3 − 1.6 ×10 −3 = 18.4 มิลลิวน
ตอบ ช่วงเวอร์ -เทรซ 18.4 มิลลิวนิ าที ช่วงเวอร์ -รี เทรซ 1.6 มิลลิวนิ าที
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รู ปที$ 1.25 แสดงการบังคับลําอิเล็กตรอนของเวอร์ -โย้กในช่วงเวอร์ -รี เทรซ (Gulati, 2007,
p. 17-24)
เมื$อฮอร์ -โย้ก และเวอร์ -โย้ก ทํางานพร้อมกัน เกิดแรงกระทําต่อลําอิเล็กตรอน 2 แรง
มีทิศทางตังฉากกัน กําหนด H เป็ นเวกเตอร์ ทางแนวราบ (แกน X) เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ของ
ฮอร์ -โย้ก กระทําต่อลําอิเล็กตรอน และกําหนด V เป็ นเวกเตอร์ ทางแนวตัง (แกนY) เกิดจากเวอร์ -โย้ก
เมื$อฮอร์ -โย้ก และเวอร์ -โย้ก ทํางานพร้อมกันเกิดเวกเตอร์ ลพั ธ์ E เคลื$อนที$ในทิศทางซ้ายไปขวา และ
ขวากลับมาซ้าย เอียงลงล่าง ดังแสดงในรู ปที$ 1.26 ก. และข.
H

E
V

E =H+V
H=
V=
E=

รู ปที$ 1.26 แสดงการบังคับลําอิเล็กตรอนของฮอร์ -โย้กและเวอร์ -โย้ก (Gulati, 2007, p. 17-24)
1

1

2

1′

1′

2

3

2′

3

2′

4

3′

4

3′
4′

4′
287

287

287′

287′
287.5

287.5

312.5

313

312.5

312′

312

313

312′

312

290

289′

289

288′

288

290

289′

289

288′

288
287.5

287.5

วิชาเครื องรั บโทรทัศน์

24
1. หลักการรั บ-ส่ งสั ญญาณโทรทัศน์

รู ปที$ 1.27 แสดงการบังคับลําอิเล็กตรอนของฮอร์ -โย้กและเวอร์ -โย้กในฟิ ลด์ที$ 1 (Gulati,
2007, p. 17-24)
เนื$องจากฮอร์ -โย้ก และเวอร์ -โย้ก ทํางานพร้อมกันทําให้เห็นลําอิเล็กตรอนถูกบังคับ
ให้เคลื$อนที$จากขอบจอด้านซ้ายไปด้านขวา และสะบัดกลับจากขอบจอด้านขวาไปซ้าย และเรี ยงราย
ลงสู่ ขอบจอด้านล่าง เส้น 1-1′ เป็ นเส้นที$เกิดขึนในช่วงฮอร์ -เทรซ เส้น 1′ -2 เป็ นเส้นที$เกิดขึน ในช่วง
ฮอร์ -รี เทรซ และตังแต่เส้นที$ 1-1′ , 2-2′, 3-3′, 4-4′, ... , 287- 287′ เป็ นเส้นที$เกิดขึน ในช่วงเวอร์ -เทรซ
สามารถมองเห็นเส้นแสงได้ 287 เส้น ดังแสดงในรู ปที$ 1.27 ก. และข. ส่ วนช่วงเวอร์ -รี เทรซ มีเส้นที$
288-288′, 289-289′, ... , 312-312′ ดังแสดงในรู ปที$ 1.27 ค. และง. ไม่สามารถมองเห็นเส้นแสง เนื$ อง
จากหลอดรังสี แคโทดถูกบังคับให้หยุดทํางาน เป็ นการสร้างภาพได้ 1 ฟิ ลด์ (Field) เป็ นฟิ ลด์ที$ 1 (คี$)
313

312.5

313

312.5

314

313′ 314

313′

315

314′ 315

314′

315′

315′

600

600

601

600′ 601

1

600′

1
625′

625′
625

625

603

603

602′

602′

602

601′ 602

601′

601

600′ 601

600′

รู ปที$ 1.28 แสดงการบังคับลําอิเล็กตรอนของฮอร์ -โย้กและเวอร์ -โย้ก ในฟิ ลด์ที$ 2 (คู่) (Gulati,
2007, p. 17-24)
การสร้างภาพในฟิ ลด์ที 2 (คู่) ใช้สัญญาณเวอร์ ติคอลอีก 1 ลูกคลืน โดยเริ มต้น จาก
ขอบจอด้านบน และทําเช่นเดียวกันกับฟิ ลด์ที$ 1 แต่เริ$ มที$เส้น 313-313′, 314-314′, 315-315′, 316-316′
, ... ,600-600′ เป็ นเส้นที$เกิดขึนในช่วงเวอร์ -เทรซ สามารถมองเห็นเส้นแสงได้ 287 เส้น ดังแสดง ใน
รู ปที$ 1.28 ก. และข. ส่ วนช่วงเวอร์ -รี เทรซ เริ$ มที$เส้น 601-601′ , 602-602′,... ,625-625′ ดังแสดงในรู ป
ที$ 1.28 ค. และง. ไม่สามารถมองเห็นเส้นแสง เนื$องจากหลอดรังสี แคโทดถูกบังคับให้หยุดทํางาน ไม่
มีลาํ อิเล็กตรอนชนสารเรื องแสง เป็ นการสร้างภาพได้อีก 1 ฟิ ลด์ เป็ นฟิ ลด์ที$ 2 (คู่)
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ในการสร้างภาพ 1 ภาพ ใช้สัญญาณเวอร์ ติคอล 2 ลูกคลื$นโดย 1 ลูกคลื$นใช้เวลา 20
มิลลิวนิ าที ดังนัน 2 ลูกคลื$น ใช้เวลา 40 มิลลิวนิ าที ดังนันระยะเวลาทังหมด ในการสร้างภาพ 1 ภาพ
40 มิลลิวน
ิ าที
ใน 1 วินาที สร้างภาพได้

= 25 ภาพ
40 × 10−3
18.4 × 10−3
=
= 287.5 เส้น
64 × 10−6
−3
= 1.6 × 10−6 = 25 เส้น
64 × 10
=

จํานวนเส้นกวาดในช่วงเวอร์ -เทรซ
จํานวนเส้นกวาดในช่วงเวอร์ -รี เทรซ

1

โทรทัศน์ในระบบพัล มีเส้นกวาดทังหมด 625 เส้น ในการสร้างภาพ 1 ภาพ หรื อ 1
เฟรม (Frame) แบ่งออกเป็ น 2 ฟิ ลด์ (Field) ดังนี :− ฟิ ลด์ที$ 1 ใช้เวลา 20 ไมโครวินาที โดยกวาดตังแต่เส้นที$ 1 ถึงเส้นที$ 312.5 สามารถ
มองเห็นได้ในเส้นที$ 1 ถึง เส้นที$ 287 จํานวน 287 เส้น ส่ วนเส้นที$ 288 ถึง เส้นที$ 312 จํานวน 25 เส้น
ไม่สามารถมองเห็น
− ฟิ ลด์ที$ 2 ใช้เวลา 20 มิลลิวน
ิ าที โดยกวาดตังแต่เส้นที$ 312.5 ถึงเส้นที$ 625 มองเห็น
ได้จาํ นวน 287 เส้น ในเส้นที$ 313 ถึง เส้นที$ 600 ส่ วนเส้นที$ 601 ถึง เส้นที$ 625 จํานวน 25 เส้น ไม่
สามารถมองเห็น
ใน 1 ภาพ มีเส้นกวาดทังหมด 625 เส้น แต่สามารถมองเห็นได้ประมาณ 574 เส้น
และไม่สามารถมองเห็นได้ประมาณ 50 เส้น
โทรทัศน์ในระบบระบบ เอ็นทีเอสซี 525 เส้น สามารถประมาณค่าต่าง ๆ ได้ดงั นี
ตัวอย่ าง โทรทัศน์ระบบเอ็นทีเอสซี 525 เส้น จงประมาณค่าช่วงเวลา ฮอร์ -เทรซ และฮอร์ -รี เทรซ
ของสัญญาณฮอริ ซอนทอล ที$ป้อนให้แก่ฮอร์ -โย้ก
วิธีทาํ
FH = 15.750 kHz
H=

1
1
=
= 63.5 ไมโครวินาที
FH 15750

B = 0.186 H = 0.186 × 63.5 × 10 −6 = 11.80 ไมโครวินาที

A = (H − B) = 63.50 × 10 −6 − 11.80 × 10−6 = 51.70 ไมโครวินาที

ตอบ ช่วงฮอร์ -เทรซ (A) = 51.70 ไมโครวินาที ช่วง ฮอร์ -รี เทรซ (B) = 11.80 ไมโครวินาที
ตัวอย่ าง โทรทัศน์ระบบเอ็นทีเอสซี 525 เส้น จงประมาณค่าช่วงเวลาเวอร์ -เทรซ และเวอร์ -รี เทรซ
ของสัญญาณ เวอร์ ติคอล ซึ$ งป้ อนให้แก่ เวอร์ -โย้ก
วิธีทาํ
FV = 60 เฮิรตซ์
V=

1
1
=
= 16.70 มิลลิวน
ิ าที
FV 60
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ิ าที
D = 0.08 V = 0.08 × 16.70 ×10 −3 = 1.34 มิลลิวน
ิ าที
C = (V − D) = 16.70 ×10 −3 − 1.34 ×10−3 = 15.36 มิลลิวน
ตอบ ช่วงเวอร์ -เทรซ (C) 15.36 มิลลิวนิ าที ช่วงเวอร์ -รี เทรซ (D) 1.34 มิลลิวนิ าที
ในการสร้างภาพ 1 ภาพ ของระบบ 525 เส้น ใช้สัญญาณเวอร์ ติคอล 2 ลูกคลื$น โดย 1
ลูกคลื$นใช้เวลา 16.66 มิลลิวนิ าที ดังนัน 2 ลูกคลื$น ใช้เวลา 33.33 มิลลิวนิ าที ดังนันระยะเวลาทังหมด
ในการสร้างภาพ 1 ภาพ 33.33 มิลลิวนิ าที
ใน 1 วินาที สร้างภาพได้

=

1
1
=
= 30 ภาพ
TP 33.33 × 10 −3

∴ ใน 1 วินาที สร้างภาพได้ 30 ภาพ

จํานวนเส้นกวาดช่วงเวอร์ -เทรซ (15.36 มิลลิวนิ าที)

=

∴ จํานวนเส้นกวาดช่วงเวอร์ -เทรซ 241.88 241 เส้น

จํานวนเส้นกวาดช่วงเวอร์ -รี เทรซ (1.34 มิลลิวนิ าที)
∴ จํานวนเส้นกวาดช่วงเวอร์ -รี เทรซ 21.10 เส้น

=

15.36 × 10−3
63.50 × 10−6
1.34 × 10−3
63.50 × 10−6

= 241.88 เส้น

= 21.10 เส้น

ใน 1 ภาพ มีเส้นกวาดทังหมด 525 เส้น แต่สามารถมองเห็นได้ 482 เส้น และมองไม่
เห็นประมาณ 42 เส้น
1.7.2 การกวาดแบบก้ าวหน้ า (Progressive Scanning)
1

1
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1000

1000

1000′
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รู ปที$ 1.29 แสดงการกวาดแบบก้าวหน้า
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์

27
1. หลักการรั บ-ส่ งสั ญญาณโทรทัศน์

การกวาดแบบก้าวหน้า ใช้ในจอมอนิเตอร์ ของคอมพิวเตอร์ แบบหลอดรังสี แคโทด
เป็ นการสร้างเส้นกวาด โดยใช้สัญญาณเวอร์ ติคอล 1 ลูกคลื$นต่อ 1 ภาพ ดังแสดงในรู ปที$ 1.29 ในช่วง
เวอร์ -เทรซ 32 ไมโครวินาที สร้างเส้นกวาดได้ 1000 เส้นในช่วงเวอร์ -รี เทรซ 8 มิลลิวนิ าที สะบัดกลับ
ได้ 250 เส้น ความถี$ของฮอริ ซอนทอล 31.250 กิโลเฮิรตซ์ ความถี$เวอร์ ติคอล 25 เฮิรตซ์

1.8 หลักการส่ งสั ญญาณโทรทัศน์
1.8.1 บล็อกไดอะแกรมของเครืองส่ งโทรทัศน์
สามารถอธิ บายโดยใช้บล็อกไดอะแกรม รู ปที$ 1.30 ได้ดงั นี

รู ปที$ 1.30 แสดงบล็อกไดอะแกรมของเครื$ องส่ งโทรทัศน์ (Gulati, 2007, p. 9)
1.8.1.1 กล้ องวิดีโอ (Video Camera)
กล้องวิดีโอ ทําหน้าที$ เปลี$ยนภาพทางแสงให้เป็ นภาพทางไฟฟ้ า เป็ นไปตาม
มาตรฐานสัญญาณโทรทัศน์ได้สัญญาณภาพรวม ออกมา
1.8.1.2 วิดีโอบัฟเฟอร์ (Video Buffer)
วิดีโอบัฟเฟอร์ ทําหน้าที$ ขยายแรงดันสัญญาณภาพรวม ให้มีแรงดันเพิ$มขึน
ป้ อนให้แก่ เอเอ็ม
1.8.1.3 เอฟวีออสซิลเลเตอร์ (FV Oscillator)
เอฟวีออสซิ ลเลเตอร์ ทําหน้าที$ ผลิตสัญญาณรู ปไซน์ มีความถี$ ตามกําหนด
เรี ยกสัญญาณนีว่า “สัญญาณพาห์ภาพ” หรื อ “สัญญาณเอฟวี-ออส” (FV-OSC Signal) ป้ อนให้ เอเอ็ม
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1.8.1.4 เอเอ็ม (Amplitude Modulator, AM)
เอเอ็ม ทําหน้าที$ เปลี$ยนแปลงแอมพลิจูดของสัญญาณเอฟวี-ออส ตามการ
เปลี$ยนแปลงแอมพลิจูดของสัญญาณภาพรวม ได้สัญญาณที$เรี ยกว่า “สัญญาณเอฟวี” (FV Signal) โดย
ค่าความถี$ของสัญญาณเอฟวี ยังคงเท่ากับสัญญาณเอฟวี-ออส เปลี$ยนแปลงเฉพาะแอมพลิจูดเท่านัน
การมอดูเลต สัญญาณภาพรวม กับสัญญาณพาห์ภาพแบบเอเอ็ม แบ่งออกได้
2 แบบคือ
1.8.1.4.1 แบบเฟสลบ (Negative Phase) โดยแอมพลิจูดสู งสุ ดของสัญญาณ
เอฟวีเป็ นยอดซิ งก์ และแอมพลิจูดตํ$าสุ ด เป็ นระดับขาวของภาพ นิยมใช้แบบนี เนื$องจากสัญญาณรบกวน จะรบกวนในช่วงจอภาพมืด ดังแสดงในรู ปที$ 1.31 ก.
1.8.1.4.2 แบบเฟสบวก (Positive Phase) ตรงข้ามแบบเฟสลบ แอมพลิจูด
สู งสุ ดของสัญญาณเอฟวี เป็ นระดับขาวของภาพ และแอมพลิจูดตํ$าสุ ด เป็ นยอดซิ งก์ เมื$อถูกรบกวนจะ
มองเห็นได้ที$จอภาพไม่ยยิ มใช้ ดังแสดงในรู ปที$ 1.31 ข.
1.8.1.5 เอฟวี-เอาต์ (FV-OUT)
เอฟวี-เอาต์ ทําหน้าที$ ขยายกําลังสัญญาณเอฟวีให้มีกาํ ลังเพิ$มขึน ป้ อนให้แก่
วงจรเวสติเจียลไซด์แบนด์
1.8.1.6 แถบข้างเหลืออยู่ หรื อเวสติเจียลไซด์แบนด์ (Vestigial Sideband)
แถบข้างเหลืออยู่ ทําหน้าที$ กรองยอมให้แถบข้างบน หรื ออัพเปอร์ ไซด์แบนด์ (Upper Sideband) 0-5 เมกะเฮิรตซ์ ผ่านได้ และสัญญาณแถบข้างล่าง หรื อ โลเวอร์ ไซด์แบนด์
(Lower Sideband) 0- ( − 0.75) เมกะเฮิรตซ์ ผ่านได้ แต่สัญญาณแถบข้างล่าง ตังแต่ ( − 0.75) - ( − 1.25)
เมกะเฮิรตซ์ ถูกลดความแรงลงเป็ นศูนย์

รู ปที$ 1.31 แสดงการมอดูเลตสัญญาณภาพรวมกับสัญญาณเอฟวี-ออส (Gulati, 2007, p. 120)
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1.8.1.7 สายอากาศ (Antenna)
สายอากาศ ทําหน้าที$ เปลี$ยนพลังงานไฟฟ้ าของสัญญาณเอฟวีให้เป็ นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าแพร่ กระจายออกไปไกล ๆ โดยไม่อาศัยตัวกลาง
1.8.1.8 ปรี -แอมป์ (PRE-AMP)
ปรี -แอมป์ ทําหน้าที$ ขยายแรงดันสัญญาณเสี ยงให้มีแรงดันเพิ$มขึน ป้ อนให้
แก่ เอฟเอ็ม โดยสัญญาณเสี ยงมีความถี$ประมาณ 20-15 กิโลเฮิรตซ์
1.8.1.9 เอฟเอสออสซิลเลเตอร์ (FS Oscillator)
เอฟเอสออสซิ ลเลเตอร์ ทําหน้าที$ ผลิตสัญญาณรู ปไซน์ความถี$ ตามกําหนด
เรี ยกสัญญาณนีว่า “สัญญาณพาห์เสี ยง หรื อสัญญาณเอฟเอส-ออส” (FS-OSC Signal) ป้ อนให้เอฟเอ็ม
1.8.1.10 เอฟเอ็ม (Frequency Modulator, FM)
เอฟเอ็มทําหน้าที$ เปลี$ยนแปลงความถี$สัญญาณเอฟเอส-ออสตามการเปลี$ยน
แปลงแอมพลิจูด ของสัญญาณเสี ยง ทําให้ได้สัญญาณที$เรี ยกว่า “สัญญาณเอฟเอส ± 50 กิโลเฮิรตซ์”
ซึ$ งมีค่าความถี$แกว่งไกวอยูใ่ นช่วง ±50 กิโลเฮิรตซ์ แต่ทางแอมพลิจูดของสัญญาณเอฟเอส-ออส ไม่มี
การเปลี$ยนแปลง
1.8.1.11 เอฟเอส-เอาต์ (FS-OUT)
เอฟเอส-เอาต์ ทําหน้าที ขยายกําลังสัญญาณเอฟเอส ± 50 กิโลเฮิรตซ์ ให้
มีกาํ ลังเพิ$มขึน ป้ อนให้สายอากาศ
1.8.1.12 สายอากาศ (Antenna)
สายอากาศ ทําหน้าที$ เปลี$ยนสัญญาณเอฟเอส เป็ นแม่เหล็กไฟฟ้ าแพร่ กระจายออกไปไกล ๆ โดยไม่อาศัยตัวกลาง เรี ยกว่า “สัญญาณโทรทัศน์ทางด้านเสี ยง” เครื$ องส่ งโทรทัศน์
แพร่ กระจาย สัญญาณโทรทัศน์ ซึ$ งประกอบด้วยสัญญาณโทรทัศน์ทางด้านภาพ และเสี ยง อยูใ่ นรู ป
พลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ไปยังสายอากาศของเครื$ องรับโทรทัศน์
1.8.2 รายละเอียดของสั ญญาณโทรทัศน์
การกําหนดค่าความถี$ของเครื$ องส่ งโทรทัศน์ตอ้ งสอดคล้อง กับตารางแสดงช่อง และ
ความถี$สัญญาณโทรทัศน์ ระบบซี ซีไออาร์ 625 เส้น สมมุติตอ้ งการให้เครื$ องส่ งโทรทัศน์ ออกอากาศ
ในช่อง 2 จําเป็ นต้องกําหนดความถี$ของสัญญาณเอฟวี-ออส และสัญญาณเอฟเอส-ออส ให้ถูกต้อง
เอฟวี = ขอบความถี$ดา้ นตํ$า + 1.25 เมกะเฮิรตซ์
อฟเอส = เอฟวี + 5.5 เมกะเฮิรตซ์
วิธีกาํ หนด
เอฟวี-ออส = เอฟวี
= ขอบความถี$ดา้ นตํ$า + 1.25 เมกะเฮิรตซ์
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= 47 + 1.25
∴ เอฟวี-ออส = 48.25 เมกะเฮิรตซ์
เอฟเอส-ออส = เอฟเอส
= เอฟวี + 5.5 เมกะเฮิรตซ์
= 48.25 + 5.5
∴ เอฟเอส-ออส = 53.75 เมกะเฮิรตซ์
วงจรเอฟวีออสซิ ลเลเตอร์ ต้องผลิตสัญญาณรู ปไซน์ มีความถี$ 48.25 เมกะเฮิรตซ์ ใช้
เป็ นสัญญาณพาห์ภาพ และเอฟเอสออสซิ ลเลเตอร์ ตอ้ งผลิตสัญญาณให้มีความถี$ 53.75 เมกะเฮิรตซ์ ใช้
เป็ นสัญญาณพาห์เสี ยง สัญญาณโทรทัศน์ทางด้านภาพ และเสี ยง ถูกส่ งแพร่ กระจายออกอากาศไปยัง
เครื$ องรับโทรทัศน์ ในรู ปของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า เมื$อนําเอาสัญญาณโทรทัศน์ทางด้านภาพ และเสี ยง
มาวิเคราะห์ทางด้านรายละเอียดของความถี$ ได้ดงั รู ปที$ 1.32 และตารางที$ 1.3

±0.5 MHz

รู ปที$ 1.32 แสดงรายละเอียดของสัญญาณโทรทัศน์ระบบพัล (Gulati, 2007, p. 57)
1.8.2.1 สั ญญาณเอฟวี
สัญญาณเอฟวี คือ สัญญาณโทรทัศน์ทางด้านภาพ ที$ได้รับการมอดูเลต แบบ
เอเอ็ม กับสัญญาณภาพรวม สัญญาณเอฟวีมีความถี$ 48.25 เมกะเฮิรตซ์
1.8.2.2 สั ญญาณเอฟเอส
สัญญาณเอฟเอส คือ สัญญาณโทรทัศน์ทางด้านเสี ยง ที$ได้รับการมอดูเลต
แบบเอฟเอ็ม สัญญาณเอฟเอสมีความถี$ 53.75 เมกะเฮิรตซ์
1.8.2.3 แถบข้ างบน
แถบข้างบน มีความกว้าง 5.5 เมกะเฮิรตซ์ และมีความถี$สูงกว่าสัญญาณเอฟวี
1.8.2.4 แถบข้ างล่ าง
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แถบข้างล่าง มีความถี$ต$าํ กว่าสัญญาณ เอฟวี มีความกว้าง 1.25 เมกะเฮิรตซ์
1.8.2.5 การ์ ดแบนด์
การ์ ดแบนด์ คือ ช่องว่างกว้าง 0.25 เมกะเฮิรตซ์ เพื$อป้ องกันการรบกวนกัน
ของช่องข้างเคียง
1.8.2.6 แชนเนลแบนด์ วดิ ท์
แชนเนลแบนด์วดิ ท์ คือ ความกว้างของสัญญาณโทรทัศน์ 1 ช่อง กว้าง 7
เมกะเฮิรตซ์
1.8.2.7 สั ญญาณเบิรสต์ และโครมิแนนซ์
สัญญาณเบิรสต์ 4.43 เมกะเฮิรตซ์ และโครมิแนนซ์ 4.43 เมกะเฮิรตซ์ ± 0.5
เมกะเฮิรตซ์ โดยสัญญาณเบิรสต์ เป็ นสัญญาณอ้างอิงในการดีมอดูเลตสัญญาณโครมิแนนซ์ ในเครื$ อง
รับโทรทัศน์
1.8.3 ตารางความถีสั ญญาณโทรทัศน์
ตารางที$ 1.3 แสดงความถี$สัญญาณโทรทัศน์ระบบซี ซีไออาร์ 625 เส้น (บัณฑิต โรจน์อารยานนท์,
2542, หน้า 9)
ตารางแสดงความถีสัญญาณโทรทัศน์ระบบซี ซีไออาร์ 625 เส้น (CCIR 625 lines)
ช่อง
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
21
22
23

ขอบเขตวามถี
(เมกะเฮิรตซ์)
47-54
54-61
61-68
174-181
181-188
188-195
195-202
202-209
209-216
216-223
223-230
470-478
478-486
486-494

สัญญาณพาห์ภาพ (เอฟวี)
(เมกะเฮิรตซ์)
48.25
55.25
62.25
175.25
182.25
189.25
196.25
203.25
210.25
217.25
224.25
471.25
479.25
487.25

สัญญาณพาห์เสี ยง (เอฟเอส)
(เมกะเฮิรตซ์)
53.75
60.75
67.75
180.75
187.75
194.75
201.75
208.75
215.75
222.75
229.75
476.75
484.75
492.75

แบนด์ที
(เมกะเฮิรตซ์)
1
47-68

3
174 -230

4 และ 5
470 -862
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ตารางที 1.3 (ต่อ)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

494-502
502-510
510-518
518-526
526-534
534-542
542-550
550-558
558-566
566-574
574-582
582-590
590-598
598-606
606-614
614-622
622-630
630-638
638-646
646-654
654-662
662-670
670-678
678-686
686-694
694-702
702-710
710-718
718-726
726-734
734-742
742-750
750-758

495.25
503.25
511.25
519.25
527.25
535.25
543.25
551.25
559.25
567.25
575.25
583.25
591.25
599.25
607.25
615.25
623.25
631.25
639.25
647.25
655.25
653.25
671.25
679.25
687.25
695.25
703.25
711.25
719.25
727.25
735.25
743.25
751.25

500.75
508.75
516.75
524.75
532.75
540.75
548.75
556.75
564.75
572.75
580.75
588.75
596.75
604.75
612.75
620.75
628.75
636.75
644.75
652.75
660.75
668.75
676.75
684.75
692.75
700.75
708.75
716.75
724.75
732.75
740.75
748.75
772.75

4 และ 5
470 -862
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ตารางที$ 1.3 (ต่อ)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

758-766
766-774
774-782
782-790
790-798
798-806
806-814
814-822
822-830
830-838
838-846
846-854
854-862

759.25
767.25
775.25
783.25
791.25
799325
807.25
815.25
823.25
831.25
839.25
847.25
855.25

780.75
772.75
780.75
788.75
796.75
804.75
812.75
820.75
828.75
836.75
844.75
852.75
860.75

4 และ 5
470 -862

1.9 หลักการรับสั ญญาณโทรทัศน์
1.9.1 บล็อกไดอะแกรมของเครืองรับโทรทัศน์ ขาวดํา
บล็อกไดอะแกรมของเครื$ องรับโทรทัศน์ขาวดํา สามารถอธิ บายหน้าที$การทํางาน ได้
ดังนี จากรู ปที$ 1.33
1.9.1.1 สายอากาศ (Antenna)
สายอากาศ ทําหน้าที$ รับพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าของสัญญาณโทรทัศน์
ที$ส่งแพร่ กระจายจากสายอากาศของเครื$ องส่ งเปลี$ยนเป็ นสัญญาณโทรทัศน์ทางไฟฟ้ า ป้ อนให้แก่ จูนเนอร์ โดยอาศัยหลักการเมื$อสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าตัดกับตัวนํา เกิดกระแสเหนี$ยวนําไหลในตัวนํา
1.9.1.2 ภาคจูนเนอร์ (Tuner Section)
ภาคจูนเนอร์ ทําหน้าที$ คัดเลือกสัญญาณโทรทัศน์ เพียงช่องเดียว ที$ตอ้ งการ
และเปลี$ยนความถี$ ของสัญญาณที$รับเข้ามา เป็ นสัญญาณความถี$ปานกลางของภาพ 38.9 เมกะเฮิรตซ์
(VIF 38.9 MHz) หรื อเรี ยกว่า “วีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์” และสัญญาณความถี$ปานกลางของเสี ยง
33.4 เมกะเฮิรตซ์ (SIF 33.4 MHz) หรื อเรี ยกว่า “สัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์” ป้ อน ให้แก่
ภาควีไอเอฟต่อไป
1.9.1.3 ภาควีไอเอฟ (VIF Section)
ภาควีไอเอฟ หรื อภาควิดีโอไอเอฟ ทําหน้าที$ กรองสัญญาณผ่านได้เฉพาะ
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สัญญาณวีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ และเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ ขยายแรงดันให้เพิ$มขึน และรักษาระดับแรงดันของสัญญาณให้คงที$ ทําการดีเทกต์ หรื อดีมอดูเลตแบบเอเอ็ม (AM-Demodulate) ได้
สัญญาภาพรวม 0-5 เมกะเฮิรตซ์ และเกิดการหักล้างความถี$ระหว่างสัญญาณวีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์
กับสัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ ได้สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ (SIF 5.5 MHz)
สัญญาณเข้า สัญญาณวีไอเอฟ และเอสไอเอฟ
สัญญาณออก สัญญาณภาพรวม 0-5 เมกะเฮิรตซ์ และเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ±50 กิโลเฮิรตซ์

รู ปที 1.33 แสดงบล็อกไดอะแกรมของโทรทัศน์ขาวดํา (Gulati, 2007, p. 10)
1.9.1.4 ภาคซาวด์ ไอเอฟหรือภาคเอสไอเอฟ (SIF Section)
ภาคเอสไอเอฟ ทําหน้าที$ กรองสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ± 50
กิโลเฮิรตซ์ผา่ น และทําการดีมอดูเลตแบบเอฟเอ็มได้สัญญาณเสี ยง และขยายให้กาํ ลังเพิ$มขึน ป้ อนให้
ลําโพงออกเป็ นเสี ยง อุปกรณ์ที$ใช้กรองสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ โดยใช้พิโซเซรามิกเอสไอเอฟ ฟิ ลเตอร์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ (Piezo Ceramic SIF Filter 5.5 MHz)
สัญญาณเข้า สัญญาณภาพรวม และสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์
สัญญาณออก สัญญาณเสี ยง
1.9.1.5 ภาควิดีโอเอาต์ พุตและหลอดรังสี แคโทดขาวดํา
ภาควิดีโอเอาต์พุต ทําหน้าที$ ขยายแรงดันสัญญาณภาพรวมให้เพิ$มขึน ส่ งให้
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แคโทดของหลอดภาพ เพื$อควบคุมปริ มาณของอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสง มีผลให้เกิดภาพขาวดํา
สัญญาณเข้า สัญญาณภาพรวม
สัญญาณออก สัญญาณภาพรวม
หลอดรังสี แคโทดขาวดํา หรื อหลอดภาพขาวดํา ทําหน้าที$ สร้างภาพขาวดํา
ทางแสงโดยใช้สัญญาณภาพรวมควบคุมปริ มาณอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสงถ้าปริ มาณอิเล็กตรอน
เพิ$มขึน ทําให้ภาพสว่างเพิ$มขึน และลําอิเล็กตรอนต้องได้รับการกวาดที$ถูกต้องด้วย
1.9.1.6 ภาคการซิงโครไนซ์ (Synchronization Section)
ภาคการซิ งโครไนซ์ ทําหน้าที$ ตัดเอาสัญญาณซิ งก์รวม (Composite Sync)
ออกจากสัญญาณภาพรวม โดยสัญญาณซิ งก์รวม ประกอบด้วยสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ (Horizontal SYNC
Signal) สัญญาณเวอร์ -ซิ งก์ (VERT- SYNC) และสัญญาณอีควอไลซิ งพัลส์ (Equalizing Pulse Signal)
สัญญาณเข้า สัญญาณภาพรวม
สัญญาณออก สัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ เวอร์ -ซิ งก์ และอีควอไลซิ งพัลส์
1.9.1.7 ภาคฮอริซอนทอล (Horizontal Section)
ภาคฮอริ ซอนทอล ทําหน้าที$ ผลิตสัญญาณฮอริ ซอลทอลมีความถี$ และเฟส
ถูกต้อง ตามสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ และได้รับการขยายให้มีกาํ ลังเพิ$มขึน ป้ อนให้แก่
− ขดลวดเหทางแนวราบ (Horizontal Deflection Coil) หรื อ ฮอร์ -โย้ก เพื$อ
เกิดการบังลําอิเล็กตรอนของหลอดภาพ เพื$อสร้างเส้นกวาดทางแนวราบ
− หม้อแปลงฟลายแบ็ก เพื$อสร้ างแรงดันกระแสตรง และกระแสสลับ ค่า
ต่าง ๆ จ่ายให้แก่หลอดรังสี แคโทด และภาคต่าง ๆ
สัญญาณควบคุมด้านเข้า สัญญาณฮอร์ -ซิ งก์
สัญญาณออก สัญญาณฮอริ ซอนทอล15.625 กิโลเฮิรตซ์
1.9.1.8 ภาคเวอร์ ติคอล (Vertical Section)
ภาคเวอร์ ติคอล ทําหน้าที$ ผลิตสัญญาณเวอร์ ติคอลมีความถี$ และเฟสถูกต้อง
ตรงกับสัญญาณเวอร์ ติคอลทริ กพัลส์ และได้รับการขยายให้มีกาํ ลังเพิ$มขึน ป้ อนให้แก่ เวอร์ -โย้ก เพื$อ
การบังคับลําอิเล็กตรอนจากขอบจอด้านบนลงมาสู่ ขอบจอด้านล่าง และจากขอบจอด้านล่างขึนสู่ ขอบ
จอด้านบน ทําให้เกิดการเรี ยงรายของเส้นกวาดทางแนวราบ จากขอบจอด้านบน ลงสู่ ขอบจอด้านล่าง
สะบัดขึนทําให้เกิดราสเตอร์ (แสงสว่าง) เต็มจอ
สัญญาณควบคุมด้านเข้า สัญญาณเวอร์ ติคอลทริ กพัลส์ สร้างจากสัญญาณ
เวอร์ -ซิ งก์ และสัญญาณอีควอไลซิ งพัลส์
สัญญาณออก สัญญาณเวอร์ ติคอล 50 เฮิรตซ์
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1.9.1.9 ภาคจ่ ายกําลัง (Power Supply Section)
ภาคจ่ายกําลัง ทําหน้าที$ ผลิตไฟฟ้ ากระแสตรง จ่ายเลียงวงจร โดยมีแรงดัน
คงที$ และกระแสไฟฟ้ าเรี ยบสนิท
แรงดันเข้า กระแสสลับ 220 โวลต์ หรื อกระแสตรง 12 − 24 โวลต์
แรงดันออก กระแสตรง 110 โวลต์ 113 โวลต์ 127 โวลต์ 14 โวลต์ และ 12
โวลต์
1.9.2 บล็อกไดอะแกรมของเครืองรับโทรทัศน์ สี
บล็อกไดอะแกรมของโทรทัศน์สี แตกต่างจากโทรทัศน์ขาวดํา เพียงภาคลูมิแนนซ์
และโครมิแนนซ์ ภาคอาร์ จีบี เอาต์พุต และหลอดภาพ สามารถอธิ บายหน้าที$ และการทํางาน ได้ดงั นี
จากรู ปที$ 1.34

รู ปที$ 1.34 แสดงบล็อกไดอะแกรมของโทรทัศน์สี (Gulati, 2007, p. 10)
1.9.2.1 ภาคลูมิแนนซ์ และโครมิแนนซ์ (Luminance and Chrominance Section)
ภาคลูมิแนนซ์ และโครมิแนนซ์ สามารถแยกอธิ บาย ได้ดงั นี :− ภาคลูมิแนนซ์ ทําหน้าที$ขยายแรงดันของสัญญาณลูมิแนนซ์หรื อสัญญาณ
วายให้เพิ$มขึน และเติมสัญญาณเวอร์ -แบล็งกิง และฮอร์ -แบล็งกิง ลงในสัญญาณวาย เพื$อบังคับให้จอ
ภาพมืดในช่วงเวอร์ -รี เทรซ และฮอร์ -รี เทรซ ไม่ให้เห็นเส้นสะบัดกลับ สัญญาณวายในรายการสี มี
แบนด์วดิ ท์ 0-4 เมกะเฮิรตซ์ ส่ วนรายการขาวดํามีแบนด์วิดท์ 0-5 เมกะเฮิรตซ์ เป็ นสัญญาณใช้ในการ
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สร้างภาพขาวดํา
− ภาคโครมิแนนซ์

ทําหน้าที$ แยกเอาสัญญาณอาร์ − วาย และบี − วาย ออก
จากสัญญาณโครมิแนนซ์ ตามกรรมวิธีของระบบพัล ได้สัญญาณอาร์ − วาย จี − วาย และบี − วาย และ
นําสัญญาณวาย มารวมกับสัญญาณอาร์ − วาย จี − วาย และบี − วายได้สัญญาณอาร์ จี และบีป้อนให้แก่
ภาคอาร์ จีบีเอาต์พุต
สัญญาณเข้า สัญญาณโครมิแนนซ์รวม และสัญญาณวาย
สัญญาณออก สัญญาณอาร์ จี และบี
1.9.2.2 ภาคอาร์ จีบีเอาต์ พุตและหลอดรังสี แคโทดสี
ภาคอาร์ จีบีเอาต์พุต และหลอดรังสี แคโทดสี สามารถแยกอธิ บายได้ดงั นี :− ภาคอาร์ จีบีเอาต์พุต (RGB Output Section) ทําหน้าที$ ขยายแรงดันของ
สัญญาณอาร์ จี และบีให้มีแรงดันเพิ$มขึน ป้ อนให้แก่ ขาแคโทดของหลอดภาพ
สัญญาณเข้า สัญญาณอาร์ จี และบี
สัญญาณออก สัญญาณอาร์ จี และบี ใช้สร้างภาพสี
− หลอดรังสี แคโทดสี (Color Cathode Ray Tube) ทําหน้าที$ เปลี$ยนจาก
สัญญาณอาร์ จี และบีทางไฟฟ้ า ให้เป็ นแสงสี แดง แสงสี เขียว และแสงสี นาเงิ
ํ น ซึ$ งเป็ นแม่สีของแสง
สามารถผสมสี ทางแสงได้เป็ นแสงสี ขาว สี เหลือง สี ฟ้า สี เขียว สี ม่วง,สี แดง และสี นาเงิ
ํ น ออกจอภาพ
โดยลําอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสงอาร์ จี และบี ในอัตราส่ วนที$ถูกต้อง และลําอิเล็กตรอนต้อง ได้
รับการกวาดที$ถูกต้องด้วย

1.10 สั ญญาณคอมโพสิ ตวิดีโอหรือสั ญญาณภาพรวม
สัญญาณภาพรวม เป็ นสัญญาณที$ใช้ในการสร้างภาพสี และขาวดํา ประกอบด้วยสัญญาณ
ดังต่อไปนี และแสดงในรู ปที$ 1.35
1.10.1 สั ญญาณวาย
สัญญาณวาย มีช่วงเวลา 52 ไมโครวินาที (625 เส้น) เป็ นสัญญาณทีทําหน้าที ควบคุมความสว่างของภาพ หรื อการสร้างภาพขาวดํา การควบคุมปริ มาณของอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื อง
แสง ถ้าปริ มาณของอิเล็กตรอนเพิ$มขึนทําให้สารเรื องแสงสว่างเพิ$มขึนเป็ นแสงขาว ถ้ามีปริ มาณลดลง
เป็ นแสงสี เทา จนถึงดํา หรื อไม่มีแสงสว่าง (ที$กล่าวเป็ นหลอดรังสี แคโทดขาวดํา) ในกรณี โทรทัศน์สี
หลอดรังสี แคโทดสี มีชุดปื นยิงอิเล็กตรอน 3 ชุด ได้แก่ ชุ ดปื นยิงอิเล็กตรอนอาร์ จี และบี การสร้าง
แสงขาว ต้องบังคับให้ชุดปื นยิงอิเล็กตรอนอาร์ มีปริ มาณอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสงอาร์ 30% และ
ชุดปื นยิงอิเล็กตรอนจี มีปริ มาณอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสงจี 59% และชุดปื นยิงอิเล็กตรอนบี มี
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์

38
1. หลักการรั บ-ส่ งสั ญญาณโทรทัศน์

ปริ มาณอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสงบี 11% จากรู ปที$ 1.33 สัญญาณลูมิแนนซ์ มีลกั ษณะเป็ นขัน
บันได เป็ นการสร้างภาพขาวดํา 8 แถบ โดยควบคุมเกี$ยวกับปริ มาณอิเล็กตรอน ของปื นยิงอิเล็กตรอน
อาร์ จี และบี เป็ นภาพแถบขาวดํามีความเข้มแตกต่างกันตาม ลําดับ เช่นแถบเหลืองมีความสว่าง 80%

รู ปที$ 1.35 แสดงรายละเอียดของสัญญาณภาพรวม (Gulati, 2007, p. 36-39)
แถบขาว (White) (W)
แถบเหลือง (Yellow) (Y)
แถบฟ้ า (Cyan) (C)
แถบเขียว (Green) (G)
แถบม่วง (Magenta) (M)
แถบแดง (Red) (R)
แถบนําเงิน (Blue) (B)
แถบดํา (Black) (BLK)

=
=
=
=
=
=
=
=

0.3R + 0.59G + 0.11B
0.3R + 0.59G
0.59G + 0.11B
0.59G
0.3R + 0.11B
0.3R
0.11B
0

=
=
=
=
=
=
=
=

1
0.89
0.70
0.59
0.41
0.3
0.11
0

=
=
=
=
=
=
=
=

100%
89%
70%
59%
41%
30%
11%
0%

ถ้าสังเกตจํานวนเปอร์ เซ็นต์ (%) มาก ทําให้ได้ภาพขาวมาก (100%) และ 0% เป็ น
แถบดําไม่มีแสงสว่าง ปริ มาณของอิเล็กตรอนที$บอกเป็ นเปอร์ เซ็นต์ หมายถึง ปริ มาณทางไฟฟ้ า ของ
อิเล็กตรอนที$พุง่ ชนสารเรื องแสง มีหน่วยเป็ นไมโครแอมแปร์ หรื อมิลลิแอมแปร์
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์

39
1. หลักการรั บ-ส่ งสั ญญาณโทรทัศน์

1.10.2 สั ญญาณโครมิแนนซ์
สัญญาณโครมิแนนซ์ มีความถี$ 4.43 เมกะเฮิรตซ์ ± 0.5 เมกะเฮิรตซ์ ระบบพัลซึ$ งใช้
ในเมืองไทย สัญญาณโครมิแนนซ์ เป็ นผลรวมทางเวกเตอร์ ระหว่าง สัญญาณอาร์ − วายดีเอสบีเอสซี
(R − Y DSBSC) กับสัญญาณบี − วายดีเอสบีเอสซี (B − Y DSBSC) และมีสัญญาณ ดังกล่าวเฉพาะราย
การสี เท่านัน โดยหน้าที$ ของสัญญาณโครมิแนนซ์ เมื$อผ่านวงจรโครมิแนนซ์ หรื อพัลดีโค้ดเดอร์ ได้
สัญญาณอาร์ จี และบี เพื$อใช้บงั คับชุดปื นยิงอิเล็กตรอนอาร์ จี และบี ทํางาน มีอิเล็กตรอน พุง่ ชนสาร
เรื องแสง ทําให้เกิดการสร้างแสงสี ต่าง ๆ
1.10.3 สั ญญาณเบิรสต์
สัญญาณเบิรสต์ ถูกฝากมาที$บ่าหลังของสัญญาณฮอร์ -ซิงก์ ประมาณ 8-10 ลูกคลื$น
เพื$อใช้เป็ นสัญญาณอ้างอิงในการดีมอดูเลตสัญญาณวี และยู มีสัญญาณเบิรสต์เฉพาะรายการสี และ
สัญญาณเบิรสต์ มีความถี$ 4.43 เมกะเฮิรตซ์
1.10.4 สั ญญาณฮอร์ -ซิงก์
สัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ ตังอยูบ่ นสัญญาณฮอร์ -แบล็งกิง ที$ระดับ 70%-100% มีความถี$
15625 เฮิรตซ์ (625 เส้น) ฮอร์ -ซิ งก์ มีความกว้างของพัลส์ 0.073H ประมาณ 4.7 ไมโครวินาที มีความ
กว้างของบ่าหน้า (Front Porch) 0.023H ประมาณ 1.47 ไมโครวินาที และบ่าหลัง (Back Porch) 0.09H
ประมาณ 5.76 ไมโครวินาที
สัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ ทําหน้าที$ควบคุมตําแหน่งภาพทางแนวราบหรื อควบคุมการสร้าง
เส้นกวาดทางแนวราบของเครื$ องรับโทรทัศน์ ให้เกิดขึนพร้อมกัน กับสัญญาณดังกล่าวโดยการบังคับ
ให้วงจรฮอริ ซอนทอลออสซิ ลเลเตอร์ ผลิตสัญญาณฮอริ ซอนทอลให้ถูกต้องทังความถี$ และเฟส ถ้าไม่
มีสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ ทําให้เกิดอาการภาพล้ม หรื อเลื$อนทางแนวราบได้
1.10.5 สั ญญาณเวอร์ -ซิงก์ และอีควอไลซิงพัลส์
สัญญาณเวอร์ -ซิ งก์ และอีควอไลซิ งพัลส์ อยูใ่ นช่วงเวลาเวอร์ -แบล็งกิง ซึ$ งต้องมีอยู่
ประจําทุกฟิ ลด์ ใน 1 ภาพ มีอยู่ 2 ฟิ ลด์ (ฟิ ลด์คี$ และคู่) สัญญาณอีควอไลซิ งพัลส์ มีอยู่ 5 ลูกคลื$น แบ่ง
ออกเป็ น 2 ชุด คือบ่าหน้า 5 ลูกคลื$น และบ่าหลัง 5 ลูกคลื$น ในช่วง 5 ลูกคลื$น มีความกว้าง 2.5H (160
ไมโครวินาที) และสัญญาณอีควอไลซิ งพัลส์ 1 ลูกคลื$น มีความกว้าง 32 ไมโครวินาที ช่วงมีพลั ส์ 2.35
ไมโครวินาที ±100 นาโนวินาที สัญญาณเวอร์ -ซิ งก์ มี 5 ลูกคลื$นมีความกว้าง 2.5 H (160ไมโครวินาที)
ใน 1 ลูกคลื$น มีความกว้าง 32 ไมโครวินาที ช่วงเวลาของเวอร์ -ซิ งก์ กว้าง 4.7 ไมโครวินาที ±100
นาโนวินาที ดังนันช่วงเวลาเวอร์ -ซิ งก์ รวมกับสัญญาณอีควอไลซิ งพัลส์ได้ 7.5 H (480 ไมโครวินาที)
สัญญาณเวอร์ -ซิ งก์ มีหน้าที$ ควบคุมตําแหน่งภาพทางแนวตัง หรื อควบคุมการเรี ยง
รายเส้นกวาดทางแนวตัง ให้เกิดขึนตรง กับการกระตุน้ ของสัญญาณเวอร์ ติคอล ให้ถูกต้องทางความถี$
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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และเฟส เครื$ องรับโทรทัศน์ขาดสัญญาณดังกล่าว ทําให้เกิดภาพเลื$อนทางแนวตัง
สัญญาณอีควอไลซิ งพัลส์ ทําหน้าที$รักษารู ปร่ างของสัญญาณเวอร์ -ซิ งก์ให้สามารถ
คงรู ปได้ถูกต้อง เมื$อผ่านวงจรอินทิเกรเตอร์ และช่วยในการกวาดแบบสอดแทรกเป็ นไปโดยสมบูรณ์
ถูกต้อง โดยใช้สัญญาณอีควอไลซิ งพัลส์ และสัญญาณเวอร์ -ซิ งก์ เป็ นสัญญาณฮอร์ -ซิงก์ ในช่วงเวลา
สัญญาณเวอร์ ติคอลแบล็งกิง โดยป้ อนให้แก่ ภาคฮอริ ซอนทอล
1.10.6 สั ญญาณฮอร์ -แบล็งกิง
สัญญาณฮอร์ -แบล็งกิงกว้าง 0.186 H (12 ไมโครวินาที) เป็ นสัญญาณ ลบเส้นสะบัด
กลับทางแนวราบ โดยการบังคับให้ชุดปื นยิงอิเล็กตรอนหยุดทํางาน ทําให้จอภาพมืด มองไม่เห็นเส้น
สะบัดกลับ
1.10.7 สั ญญาณเวอร์ -แบล็งกิง
สัญญาณเวอร์ -แบล็งกิง กว้าง 25H (1.6 มิลลิวนิ าที) ทําหน้าที$ ลบเส้นสะบัดกลับ
ทางแนวตัง โดยบังคับให้ชุดปื นยิงอิเล็กตรอนหยุดทํางาน สาเหตุที$ตอ้ งมีการลบเส้นสะบัดกลับ เนื$อง
จากการกวาดทางแนวราบ เริ$ มจากขอบจอด้านซ้ายมือไปยังขอบจอด้านขวามือ ช่วงนี ลําอิเล็กตรอน
พุง่ ชนสารเรื องแสง เป็ นเส้นกวาดที$มองเห็น และเคลื$อนที$จากขอบด้านขวา สะบัดกลับไปยังขอบจอ
ด้านซ้ายดังเดิม ช่วงนีต้องไม่มีลาํ อิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสง โดยใช้สัญญาณฮอร์ -แบล็งกิง บังคับ
ให้ชุดปื นยิงอิเล็กตรอนหยุดทํางาน ส่ วนการกวาดทางแนวตังเริ$ มบังคับลําอิเล็กตรอนจากขอบจอด้าน
บนลงสู่ ขอบจอด้านล่าง ช่วงนีเห็นเส้นแสงเรี ยงราย จากขอบจอด้านบน และสะบัดกลับจากขอบจอ
ด้านล่างขึนสู่ ขอบจอด้านบน ช่วงนีต้องมองไม่เห็นเส้นกวาดทางแนวราบ โดยการบังคับของสัญญาณ
เวอร์ -แบล็งกิง ทําให้ชุดปื นยิงอิเล็กตรอนหยุดทํางาน

สรุป
เริ$ มแรกประเทศไทยมีสถานี โทรทัศน์ ในระบบเอ็นทีเอสซี 525 เส้นรายการขาวดํา ปั จจุบนั
สถานีโทรทัศน์ใช้ระบบพัลบี 625 เส้น และรายการสี ซึ$ งเครื$ องรับโทรทัศน์สี และขาวดํา สามารถรับ
ชมได้ทุกสถานี มีสถานีแม่ข่าย 6 สถานี ได้แก่ อ.ส.ม.ท. ช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 กองทัพบกช่อง 7
อ.ส.ม.ท.ช่อง 9 ส.ท.ท.ช่อง 11 (NBT) และ (Thai BPS) ช่อง 26
การมองเห็นของดวงตาแบ่งออกเป็ น ทางตรง เช่น การมองเห็นดวงอาทิตย์ และโทรทัศน์
ฯลฯ ทางออ้ม เช่น การอ่านหนังสื อ และการมองเห็นสุ นขั ฯลฯ
ดวงตาของมนุษย์ มีเซลล์รูปแท่ง ทําหน้าที$ รับความรู ้สึกมืด หรื อความสว่าง ส่ วนเซลล์รูป
กรวย ทําหน้าที$ รับความรู ้สึกของแสงสี แดง แสงสี เขียว และแสงสี นาเงิ
ํ น ซึ$ งเป็ นแม่สีของแสง
หลอดภาพโทรทัศน์ เป็ นหลอดสุ ญญากาศ ที$ผลิตลําอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสง สว่าง
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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เป็ นจุดเล็ก ๆ โดยมีฮอร์ -โย้ก บังคับลําอิเล็กตรอนจากขอบจอภาพด้านซ้ายไปยังขอบจอด้านขวา และ
สะบัดกลับ และมีเวอร์ -โย้ก บังคับลําอิเล็กตรอน จากขอบจอภาพด้านบน ลงสู่ ขอบจอด้านล่าง และ
สะบัดกลับ ขาแคโทดมีสัญญาณภาพรวม ควบคุมปริ มาณอิเล็กตรอน ในการสร้างภาพ
โทรทัศน์ระบบ 625 เส้นและระบบ 525 เส้น มีการกวาดแบบสอดแทรก จอมอนิเตอร์ แบบ
หลอดรังสี แคโทดใช้การกวาดแบบก้าวหน้า
การส่ งสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณโทรทัศน์ดา้ นภาพ ได้รับการมอดูเลตแบบเอเอ็ม ส่ วน
สัญญาณโทรทัศน์ดา้ นเสี ยง ได้รับการมอดูเลตแบบเอฟเอ็ม โทรทัศน์ระบบ 625 เส้น แบนด์วดิ ท์กว้าง
7 เมกะเฮิรตซ์
การรับสัญญาณโทรทัศน์ โดยใช้หลักการซูเปอร์ เฮเทอโรดายน์ มีความถี$ปานกลางของภาพ
38.9 เมกะเฮิรตซ์ และมีความถี$ปานกลางของเสี ยง 33.4 เมกะเฮิรตซ์
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