บทที 10
วงจรภาคเอสไอเอฟ
วงจรภาคเอสไอเอฟ ประกอบด้วย วงจรเอสไอเอฟฟิ ลเตอร์ วงจรเอสไอเอฟแอมป์ วงจร
เอสไอเอฟดีเทกเตอร์ และออดิโอแอมป์

10.1 บล็อกไดแกรมของภาคเอสไอเอฟ
บล็อกไดแกรมของภาคเอสไอเอฟ ดังแสดงในรู ปที$ 10.1 อธิ บายหน้าที$การทํางานได้ดงั นี+

รู ปที$ 10.1 แสดงบล็อกไดแกรมของภาคเอสไอเอฟ (Gulati, 2007, p. 401)
10.1.1 เอสไอเอฟแบนด์ พาสส์ ฟิลเตอร์ (SIF Band Pass Filter, SIF BPF)
เอสไอเอฟแบนด์พาสส์ฟิลเตอร์ ทําหน้าที$ กรองสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์
±50 กิโลเฮิรตซ์ ผ่านเท่านั+น
10.1.2 เอสไอเอฟแอมป์ (SIF AMP)
เอสไอเอฟแอมป์ ทําหน้าที$ ขยายแรงดันเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ± 50 กิโลเฮิรตซ์
ให้เพิ$มขึ+น
10.1.3 เอฟเอ็มดีเทกเตอร์ (FM Detector)
เอฟเอ็มดีเทกเตอร์ ทําหน้าที$ ดีเทกต◌์สัญญาณเสี ยง ออกจากสัญญาณ เอสไอเอฟ
5.5
เมกะเฮิรตซ์ ± 50 กิโลเฮิรตซ์ แบบเอฟเอ็ม เนื$องจากสัญญาณเสี ยงได้รับการมอดูเลต แบบเอฟเอ็ม ใน
ปั จจุบนั นิยมใช้วงจรดีเทกเตอร์ แบบควอเดรเจอร์ ดีมอดูเลเตอร์ ดังจะได้อธิ บายต่อไปนี+
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10.1.3.1 ลิมิต (Limited) ลิมิต ทําหน้าที$ ตัดยอดสัญญาณเอสไอเอฟทั+งบน และล่าง
เป็ นการกําจัดสัญญาณรบกวนทางด้านแอมพลิจูด ของสัญญาณเอสไอเอฟ
10.1.3.2 เลื$อนนําหน้า 90 o ทําหน้าที$ เลื$อนเฟสของสัญญาณเอสไอเอฟ
ให้นาํ หน้า 90 o การเลื$อนเฟสนําหน้ามาก หรื อน้อยขึ+นอยูก่ บั การแกว่งไกวของสัญญาณเอสไอเอฟ เช่น
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์
เลื$อนเฟสนําหน้า 90 o
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ +50 กิโลเฮิรตซ์ เลื$อนเฟสนําหน้า > 90 o
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ –50 กิโลเฮิรตซ์ เลื$อนเฟสนําหน้า < 90 o
10.1.3.3 เฟสดีเทกเตอร์ (Phase Detector) ทําหน้าที$ เปรี ยบเทียบเฟสของสัญญาณ
เอสไอเอฟ ทางตรง กับสัญญาณเอสไอเอฟ ผ่านวงจรเลื$อนนําหน้า 90 o ได้สัญญาณเสี ยง
10.1.3.4 อินทิเกรเตอร์ ทําหน้าที$ สะสมแรงดันของสัญญาณเสี ยงให้มีรูปร่ างถูกต้อง
10.1.4 ดีซีแอตเทนนูเอเตอร์ (DC Attenuator)
ดีซีแอตเทนนูเอเตอร์ ทําหน้าที$ ลดหรื อเพิ$มแรงดันสัญญาณเสี ยง เป็ นการปรับความ
ดังของเสี ยงออกทางลําโพง โดยการปรับแต่งแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง ควบคุมอัตราขยายแรงดันของ
ไอซี ซาวด์แอมป์
10.1.5 ซาวด์ แอมป์ (Sound Amplifier)
ซาวด์แอมป์ ทําหน้าที$ ขยายกําลังสัญญาณเสี ยง ให้เพียงพอที$ขบั ลําโพงเกิดเสี ยงดัง
10.1.6 ลําโพง (Speaker)
ลําโพง ทําหน้าที$ เปลี$ยนสัญญาณเสี ยงทางไฟฟ้ าให้เป็ นเสี ยงทางกล หูฟังได้ยนิ
เครื$ องรับโทรทัศน์ มาตรฐานระบบพัลบี สัญญาณเอสไอเอฟ มีความถี$ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ และ
มาตรฐานระบบเอ็นทีเอสซี มีความถี$ 4.5 เมกะเฮิรตซ์

10.2 วงจรภาคเอสไอเอฟ
วงจรภาคเอสไอเอฟ ดังแสดงในรู ปที$ 10.2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี+
10.2.1 IC 101 UPC1411CA
IC 101 UPC1411CA ไอซี เฉพาะส่ วนของวงจรภาคเอสไอเอฟ ทําหน้าที$ ขยาย
แรงดันสัญญาณเอสไอเอฟ การดีเทกต์ ขยายแรงดันของสัญญาณเสี ยง และควบคุมความดังของเสี ยง
มีรายละเอียดแสดงในตารางที$ 10.1
10.2.2 พิโซเซรามิกเอสไอเอฟ ฟิ ลเตอร์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์
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พิโซเซรามิกเอสไอเอฟฟิ ลเตอร์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ รหัส CF151 เบอร์ SFE 5.5 MHz
ทําหน้าที$ กรองสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ±50 กิโลเฮิรตซ์ ผ่าน

รู ปที$ 10.2 แสดงวงจรของภาคเอสไอเอฟ (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
ตารางที$ 10.1 แสดงรายละเอียดเกี$ยวกับไอซี เบอร์ UPC1444CA
ลําดับ

ขา

ชื$อ

1

VCC

รับแรงดัน +12 โวลต์

SIF IN

รับสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์

4
5
6
7

4
18,
19
14,
15
16
12
17
13

ต่อกับพิโซเซรามิกดิสคริ มมิเนเตอร์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ เพื$อเลื$อนเฟสสัญญาณ
เอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ นําหน้า 90°
Sound OUT1 ขาสัญญาณเสี ยงออก
Sound IN2 ขารับสัญญาณเสี ยงจากขา 16
Sound OUT2 ขาสัญญาณเสี ยงออก
REG 6 V จ่ายแรงดันคงที$ 6 โวลต์

8

11

DC Volume รับแรงดันจาก VR904 เพื$อควบคุมอัตราขยายกําลังของสัญญาณเสี ยง

2
3

หน้าที$

Shift 90 o

10.2.3 พิโซเซรามิกดิสคริมมิเนเตอร์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์
พิโซเซรามิกดิสคริ มมิเนเตอร์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ รหัส CF150 เบอร์ CDA 5.5 MHz
ทําหน้าที$ เลื$อนเฟสของสัญญาณเอสไอเอฟ
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์
นําหน้า 90 o
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สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ + 50 กิโลเฮิรตซ์ นําหน้า > 90 o
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ − 50 กิโลเฮิรตซ์ นําหน้า < 90 o

10.3 วงจรซาวด์ แอมป์
วงจรซาวด์แอมป์ (Sound Amplifier) ใช้ไอซี รหัส IC801 เบอร์ UPC 1213 H จํานวน 8 ขา มี
ขาสําคัญ ดังแสดงในตารางที$ 10.2
ตารางที$ 10.2 แสดงรายละเอียดของไอซี เบอร์ UPC 1213 H
ลําดับ

ขา

ชื$อ

1
2
3

4
1
6

VCC
S. Input
S. Output

หน้าที$
รับแรงดัน + 13 ถึง +14 โวลต์
รับสัญญาณเสี ยงเข้า
ทางออกของสัญญาณเสี ยง

10.3.1 VR904 ซาวด์ วอลลุ่ม (Sound Volume)
ซาวด์วอลลุ่ม ทําหน้าที$ ควบคุมอัตราขยายกําลังของสัญญาณเสี ยงออกทางลําโพง
10.3.2 ลําโพง
ลําโพง ทําหน้าที$ เปลี$ยนสัญญาณเสี ยงทางไฟฟ้ า เป็ นเสี ยงทางกลอัดขยายอากาศ ทํา
ให้หูฟังได้ยนิ
10.3.3 เส้ นทางการไหลสั ญญาณเอสไอเอฟ
สัญญาณเอสไอเอฟไหลผ่าน เฉพาะอุปกรณ์ที$สาํ คัญ โดยเริ$ มจาก ขา 29 IC101 ผ่าน
R153 C154 C153 CF151 เข้าขา 18 ขา 19 IC101 และอีกเส้นทางหนึ$ง เริ$ มจากขา14 IC101 ผ่าน C151
CF150 R151 และเข้าขา 15 IC101
10.3.4 เส้ นทางการไหลสั ญญาณเสี ยง
สัญญาณเสี ยงไหลผ่าน เริ$ มจากขา 16 IC101 ผ่าน C808 เข้าขา 12 IC101 ออกขา 17
IC101 ผ่าน R820 C823 เข้าขา 1 IC801 ขยายกําลังออกขา 6 IC801 ผ่าน C805 และป้ อนให้ลาํ โพง ลง
กราวด์ ครบวงจร
10.3.5 เส้ นทางการไหลของแรงดันควบคุมวอลลุ่ม
แรงดันควบคุมวอลลุ่มไหลผ่าน เริ$ มจากขา 13 IC101 R931 VR204 จากขากลาง VR904
และเข้าขา 11 IC101
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อธิ บายการทํางานของวงจรภาคเอสไอเอฟ วงจรภาควีไอเอฟทํางาน ได้สัญญาณภาพรวม และ
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ออกทางขา 29 IC101 ขออธิ บายเฉพาะ สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5
เมกะเฮิรตซ์ สัญญาณดังกล่าวไหลผ่าน R143 C154 C153 และ L150 ประกอบกันเป็ นวงจรกรองผ่าน
สู ง ยอมให้สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ±50 กิโลเฮิรตซ์ ผ่านได้และมี CF151 กรองอีกครั+งหนึ$ง
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ป้ อนเข้าขา 18 19 ของ IC101 และทําการขยายแรงดันของสัญญาณ
เอสไอเอฟ ให้เพิ$มขึ+น ออกขา 14 IC101 ผ่าน C151 CF150 R151 และเข้าขา 15 IC101 (ขณะผ่าน CF150
ได้รับการเลื$อนเฟส ดังได้กล่าวในหัวข้อ 10.2.3) เพื$อเปรี ยบเทียบเฟส กับเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ใน
วงจรควอเดรเจอร์ ดีเทกเตอร์ ได้สัญญาณเสี ยงออกทาง ขา 16 IC101 และป้ อนเข้าขา 12 IC101 เพื$อทํา
การเพิ$มลดความแรงของสัญญาณเสี ยง ตามการปรับ VR904 วอลลุ่มเสี ยงตามต้องการ ออกทางขา 17
IC101 ป้ อนให้ขา 1 IC801 ซึ$ ง IC801 ทําการขยายกําลังของสัญญาณเสี ยง ออกทางขา 6 IC801 ผ่าน
C805 ป้ อนให้ลาํ โพง และครบวงจร การปรับแต่งมีเพียงการปรับแต่ง VR904 วอลลุ่มเสี ยง เพื$อเพิ$ม
ลดความแรงของเสี ยงทาง ลําโพงตามต้องการ

10.4 วงจรเอฟเอ็มดีเทกเตอร์ แบบเรโชดีเทกเตอร์
วงจรเอฟเอ็มดีเทกเตอร์ แบบเรโชดีเทกเตอร์ (Ratio Detector) ดังแสดงในรู ปที$ 10.3
10.4.1 L1 และ C1 จูนเรโซแนนซ์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์
L1 จะเหนี$ยวนําให้เกิดกระแสเหนี$ยวนําไหลใน L2, L3 และ L4 จึงมีแรงดัน
ตกคร่ อม L2 (e2 ) L3 (e1 ) และ L4 (e3 ) โดยมีค่าแรงดันเท่ากัน
10.4.2 L2 L3 และ C5 จูนเรโซแนนซ์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์
สร้างกระแสเหนี$ยวนําของสัญญาณเอสไอเอฟ ป้ อนให้ D1 และ D2
10.4.3 L4
L4 วางไว้ใกล้กบั L1 และมีเฟสตรงกันกับ L1 โดย L4 ต่ออนุกรมกับ L2 และ L3
เป็ นการนําเอา e3 มาเปรี ยบเทียบเฟส กับ e1 และ e2
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ID1

e1

e3
T01

ID2

e2

ID2

ID1

e1

ID1
e3
e2

ID2

e1

ID1
e3

e2

ID2

รู ปที$ 10.3 แสดงวงจรเอฟเอ็มดีเทกเตอร์ แบบเรโชดีเทกเตอร์ (Gulati, 2007, p. 411)
10.4.4 C4 R3 และ C5 การแก้ การเน้ น (DE-Emphasis)
C4 R3 และ C5 ทําหน้าที$ การแก้การเน้นของวงจรการเน้นล่วงหน้า เพื$อลดแรงดัน
ของสัญญาณเสี ยงที$ความถี$สูงลง
10.4.5 C3 R1 และ R2
C3 R1 และ R2 โดย R1 และ R2 เป็ นโหลดของ D1 และ D2 ตามลําดับ ส่ วน C3 ทําหน้าที$
กรองกระแสให้เรี ยบ
10.4.6 RL ตัวต้ านทานโหลด
RL ถูกใช้เป็ นโหลดแทนวงจรขยายเสี ยง
อธิ บายการทํางานของวงจรเรโชดีเทกเตอร์ จากรู ปที$ 10.3 ข. สัญญาณเอสไอเอฟ มี
ความถี$ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ซึ$ งหมายถึง ไม่ได้รับการมอดูเลต กับสัญญาณเสี ยง ผ่านวงจรจูน L1 และ C1
เหนี$ยวนําให้ L2 และ L3 โดยวงจรจูน L2, L3 และ C5 จะกรองความถี$ ดังกล่าวอีกครั+งหนึ$งทําให้ได้
ผลการเปรี ยบเทียบเฟส ทําให้ D1 และ D2 นํากระแสเท่ากัน มีกระแสของสัญญาณ
เอสไอเอฟ ไหลผ่านในปริ มาณที$เท่ากัน แต่ทิศทางของการไหลของกระแสตรงกันข้าม จะไม่ปรากฏ
สัญญาณเสี ยง โดยมีทิศทางการไหลของ ID1 และ ID2 ดังแสดงในรู ปที$ 10.4
e1 มุม 90o , e2 มุม 270o , e3 มุม 0o , I D1 = ID2

และ VRL = 0 V
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T01

I D2

I D1

ID1
ID2

รู ปที$ 10.4 แสดงทิศทางการไหลของ ID1 และ ID2
จากรู ปที$ 10.3 ค. สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ − 50 กิโลเฮิรตซ์ ซึ$ ง หมายถึง
ได้รับการมอดูเลต กับสัญญาณเสี ยงเฟสบวก ( 0-180o ) ทําให้ได้
e1 มุม > 90o , e2 มุม > 270o , e3 มุม 0o , ID2 > ID1 และ VRL > 0 V

ผลการเปรี ยบเทียบเฟสทําให้ D2 นํากระแสมากกว่า D1 ดังนั+น ID2 จะมีปริ มาณ
มากกว่า ID1 ทําให้มีแรงดันตกคร่ อม RL เป็ นบวก หมายถึง การเกิดสัญญาณเสี ยงเฟสบวก ดังแสดงใน
รู ปที$ 10.5

T01

I D2

I D1

+V

I D1
I D2

0

180o
-V

รู ปที$ 10.5 แสดงทิศทางการไหลของ ID1 และ ID2 โดย ID2 มากกว่า ID1
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T01

I D2

I D1

+V

360o

0

180o

I D1

-V

I D2

รู ปที$ 10.6 แสดงทิศทางการไหลของ ID1 และ ID2 โดย ID1 มากกว่า ID2
จากรู ปที$ 10.3 ง. สัญญาณเอสไอเอฟมีความถี$ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ + 50 กิโลเฮิรตซ์ ซึ$ ง
หมายถึง ได้รับการมอดูเลต กับสัญญาณเสี ยงเฟสลบ (180o -360o ) ทําให้ได้
e1 มุม < 90o , e2 มุม < 270o , e3 มุม 0o , ID1 > ID2 และ VRL > 0 V

ผลการเปรี ยบเทียบเฟสทําให้ D1 นํากระแสมากกว่า D2 ดังนั+น ID1 มีปริ มาณมาก
กว่า ID2 ทําให้มีแรงดันตกคร่ อม RL เป็ นลบ นัน$ หมายถึง การเกิดสัญญาณเสี ยงเฟสลบ ดังแสดงใน
รู ปที$ 10.6

10.5 การปรับแต่ ง
การปรับแต่งของภาคเอสไอเอฟ เป็ นการปรับแต่งของวงจรเอฟเอ็มดีเทกเตอร์ แบบเรโช
ดีเทกเตอร์ ดังแสดงในรู ปที$ 10.3 โดยการปรับแต่ง T01 มีข+ นั ตอนการปรับแต่งดังต่อไปนี+
10.5.1 เปิ ดเครื$ องรับโทรทัศน์ให้ทาํ งานประมาณ 5 นาที
10.5.2 ปรับเครื$ องรับโทรทัศน์ ให้รับสัญญาณจากแพตเทิร์น รายการคัลเลอร์ บาร์ มีเสี ยง
1 กิโลเฮิรตซ์
10.5.3 การปรับแต่งต้องทราบก่อนว่า วงจรเอฟเอ็มดีเทกเตอร์ เป็ นแบบใด
10.5.3.1 แบบเรโชดีเทกเตอร์ จากรู ปที$ 10.3 ปรับแต่งแกนของ T01 โดยใช้ไขควง
สําหรับปรับแต่ง หรื อไขควงฉนวน ปรับแต่งให้ได้ยนิ เสี ยงชัดเจน และเสี ยงดังแรง
10.5.3.2 แบบควอเดรเจอร์ ดีมอดูเลเตอร์ เป็ นเครื$ องรับโทรทัศน์ที$ภาคเอสไอเอฟใช้
ไอซี และใช้ขดลวดเลื$อนเฟส 90 o สําหรับการปรับแต่งขดลวดเลื$อนเฟส 90 o ให้เริ$ มต้นปฏิบตั ิต+ งั แต่
ข้อ 10.3.3.1
10.5.3.3 แบบควอเดรเจอร์ ดีมอดูเลเตอร์ เป็ นเครื$ องรับโทรทัศน์ที$ภาคเอสไอเอฟใช้
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ไอซี และใช้ CDA 5.5 MHz แทน ดังแสดงในรู ปที$ 10.2 ไม่ตอ้ งทําการปรับแต่ง

สรุป
วงจรเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ทําหน้าที$ ดังนี+ :− ใช้พิโซเซรามิกเอสไอเอฟฟิ ลเตอร์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ กรองสัญญาณเข้า
− ขยายแรงดันของสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ให้มีแรงดันสู งขึ+น
− ใช้วงจรลิมิตกําจัดสัญญาณรบกวนที$ติดมาทางแอมพลิจูดของสัญญาณเอสไอเอฟ
− ใช้วงจรดี เทกเตอร์ แบบเอฟเอ็ม ได้สัญญาณเสี ยง 20-15 กิโลเฮิรตซ์
− ขยายสัญญาณเสี ยงให้มีกาํ ลังสู งป้ อนให้แก่ ลําโพง

______________________
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