บทที 11
วงจรภาคจูนเนอร์
วงจรภาคจูนเนอร์ ใช้ในเครื องรับโทรทัศน์สี และขาวดํา ประกอบด้วย วงจรจูนเนอร์ วงจร
การจูนแบบปุ่ มกด วงจรการจูนแบบอัตโนมัติ วงจรเครื องรับ-ส่ งอินฟราเรดรี โมตคอนโทรลและวงจร
สายอากาศ

11.1 บล็อกไดอะแกรมของภาคจูนเนอร์
บล็อกไดอะแกรมของภาคจูนเนอร์ สามารถอธิ บายหน้าที และการทํางานได้ดงั นี/
ดังแสดงในรู ปที 11.1
11.1.1 ไฮ-พาสส์ ฟิลเตอร์ และเอฟเอ็มแทร็ป (High-Pass Filter and FM Trap)
ไฮ-พาสส์ฟิลเตอร์ ยอมให้ความถีตั/งแต่ 47 เมกะเฮิรตซ์ ขึ/นไป ผ่านได้ ส่ วนวงจร
เอฟเอ็มแทร็ ป ทําหน้าที ดักจับเอาเฉพาะความถีช่วงแบนด์ที 2 มีความถี 88-108 เมกะเฮิรตซ์ (รายการ
เอฟเอ็ม) ลงกราวด์ทิ/ง สัญญาณโทรทัศน์ ทีผ่านวงจรไฮ-พาสส์ฟิลเตอร์ และเอฟเอ็มแทร็ ปได้ ต้องอยู่
ในช่วงแบนด์ที 1 และแบนด์ที 3 (ใช้กบั วีเอชเอฟ จูนเนอร์ เท่านั/น)

รู ปที 11.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาคจูนเนอร์ (Gulati, 2007, p. 448)
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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11.1.2 วีเอชเอฟ-ยูเอชเอฟอาร์ เอฟจูน (VHF-UHF RF Tune)
วีเอชเอฟ-ยูเอชเอฟอาร์ เอฟจูน ทําหน้าที คัดเลือกช่องรายการเพียงช่องเดียว โดย
อาศัยการเกิดเรโซแนนซ์ระหว่างความถีของช่องรายการกับค่าความถีเรโซแนนซ์ของวงจรอาร์ เอฟจูน
เป็ นการคัดเลือกครั/งแรก ก่อนป้ อนให้แก่ อาร์ เอฟแอมป์ ทําการขยายแรงดันสัญญาณโทรทัศน์ โดย
วีเอชเอฟอาร์ เอฟจูน คัดเลือกช่องรายการเพียงช่องเดียว จากแบนด์ที 1 (CH2-CH4) แบนด์ที 3 (CH5CH12) ในระบบ 625 เส้น และยูเอชเอฟอาร์ เอฟจูน เช่นเดียวกันคัดเลือกจากแบนด์ที 4 (CH21-CH37)
และแบนด์ที 5 (CH38-CH69)
11.1.3 วีเอชเอฟ-ยูเอชเอฟอาร์ เอฟแอมป์ (VHF-UHF RF AMP)
วีเอชเอฟ-ยูเอชเอฟอาร์ เอฟแอมป์ ทําหน้าที ขยายแรงดันสัญญาณโทรทัศน์ ทีคัดเลือกช่องรายการ จากอาร์ เอฟจูนให้มีแรงดันเพิมขึ/น อุปกรณ์ทีทําหน้าที ขยายแรงดันของสัญญาณ
โทรทัศน์ได้แก่ ทรานซิ สเตอร์ เฟต และไอซี อัตราขยายแรงดันของสัญญาณโทรทัศน์ ถูกควบคุมโดย
แรงดันอาร์ เอฟเอจีซี เพือให้แรงดันสัญญาณโทรทัศน์คงที ไม่วา่ จะรับจากสถานี ทีอยูใ่ กล้ หรื อไกล
โดยแรงดันอาร์ เอฟเอจีซี นํามาจากวงจรภาควีไอเอฟ
11.1.4 วีเอชเอฟ-ยูเอชเอฟดับเบิลจูน (VHF-UHF Double Tune)
วีเอชเอฟ-ยูเอชเอฟดับเบิลจูน ทําหน้าที เช่นเดียวกับวงจรอาร์ เอฟจูนแต่มีวงจรจูน 2
วงจร เพือความสามารถในการคัดเลือกช่องรายการต่าง ๆ
11.1.5 วีเอชเอฟ-ยูเอชเอฟมิกเซอร์ แอมป์ (VHF-UHF Mixer AMP)
วีเอชเอฟ-ยูเอชเอฟมิกเซอร์ แอมป์ ทําหน้าทีผสมสัญญาณระหว่างสัญญาณโทรทัศน์
ช่องทีได้รับการคัดเลือก กับสัญญาณรู ปไซน์ความถีสู ง จากวงจรโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ซึ งต้องผลิต
สัญญาณทีมีความถีสู งกว่า สัญญาณเอฟวีของสัญญาณโทรทัศน์อยู่ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ เมือผสมกันได้
สัญญาณทีมีความถี ดังต่อไปนี/
11.1.5.1 ความถีของสัญญาณโทรทัศน์ทีรับเข้ามา
11.1.5.2 ความถีของโลคอลออสซิ ลเลเตอร์
11.1.5.3 ผลรวมของ ข้อ 11.1.5.1 กับ ข้อ 11.1.5.2
11.1.5.4 ผลต่างของ ข้อ 11.1.5.2 กับ ข้อ 11.1.5.1
สิ งทีต้องการคือ ผลต่างของการผสม และการขยายแรงดันให้เพิมขึ/น ก่อนที จะทํา
ความเข้าใจ เกียวกับการผสมสัญญาณ ให้ได้ผลต่างออกมาใช้งาน ต้องทราบรายละเอียดของสัญญาณ
โทรทัศน์ก่อน ในการส่ งสัญญาณโทรทัศน์ของเครื องส่ ง สัญญาณโทรทัศน์แต่ละช่อง ประกอบด้วย :− สัญญาณพาห์ภาพ หรื อสัญญาณเอฟวี มอดูเลต แบบเอเอ็ม
− สัญญาณพาห์เสี ยง หรื อสัญญาณเอฟเอส มอดูเลต แบบเอฟเอ็ม
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สัญญาณโทรทัศน์ในระบบซี ซีไออาร์ (625 เส้น) มาตรฐานระบบพัล ในแต่ละช่องมี
แบนด์วดิ ท์กว้าง 7 เมกะเฮิรตซ์ สัญญาณเอฟวี กับสัญญาณเอฟเอส ห่างกัน 5.5 เมกะเฮิรตซ์ และเอฟวี
ห่างจากขอบความถีด้านตํา 1.25 เมกะเฮิรตซ์ สัญญาณเอฟเอส อยูห่ ่างจากขอบความถี ด้านสู ง 0.25
เมกะเฮิรตซ์ ดังแสดงในรู ปที 11.2

−1.25

รู ปที 11.2 แสดงรายละเอียดของสัญญาณโทรทัศน์มาตรฐานพัล
ตัวอย่ าง การผสมความถีของมิกเซอร์ แอมป์ ของจูนเนอร์ โดยสมมุติวา่ จูนเนอร์ รับสถานีโทรทัศน์
ช่อง 2 ซึ งมีความถี 47-54 เมกะเฮิรตซ์
สัญญาณเอฟวี (FV) = ความถีด้านตําของช่อง + 1.25 เมกะเฮิรตซ์
= 47 เมกะเฮิรตซ์ + 1.25 เมกะเฮิรตซ์
สัญญาณเอฟวี = 48.25 เมกะเฮิรตซ์
สัญญาณเอฟเอส (FS) = สัญญาณเอฟวี + 5.5 เมกะเฮิรตซ์
= 48.25 เมกะเฮิรตซ์ + 5.5 เมกะเฮิรตซ์
สัญญาณเอฟเอส = 53.75 เมกะเฮิรตซ์
สัญญาณโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ = สัญญาณเอฟวี + 38.9 เมกะเฮิรตซ์
= 48.25 เมกะเฮิรตซ์ + 38.9 เมกะเฮิรตซ์
สัญญาณโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ = 87.15 เมกะเฮิรตซ์
สัญญาณวีไอเอฟ (VIF) = สัญญาณโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ – สัญญาณเอฟวี
= 87.15 เมกะเฮิรตซ์ – 48.25 เมกะเฮิรตซ์
สัญญาณวีไอเอฟ = 38.9 เมกะเฮิรตซ์
สัญญาณเอสไอเอฟ (SIF) = สัญญาณโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ – สัญญาณเอฟเอส
= 87.15 เมกะเฮิรตซ์ – 53.75 เมกะเฮิรตซ์
สัญญาณเอสไอ เอฟ = 33.4 เมกะเฮิรตซ์
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11.1.6 วีเอชเอฟ-ยูเอชเอฟโลคอลออสซิลเลเตอร์ (VHF-UHF Local Oscillator)
วีเอชเอฟ-ยูเอชเอฟโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ทําหน้าที ผลิตสัญญาณรู ปไซน์ มีความถี
สู งกว่า สัญญาณเอฟวี ทีรับเข้ามา 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ทุกช่อง และป้ อนให้แก่ มิกเซอร์ แอมป์ เพือให้เกิด
การผสมกัน กับสัญญาณโทรทัศน์ ทีรับมาให้ได้ความถีปานกลางภาพ (38.9 เมกะเฮิรตซ์) และความถี
ปานกลางเสี ยง (33.4 เมกะเฮิรตซ์) ส่ งให้วงจรวีไอเอฟแบนด์พาสส์ฟิลเตอร์ ต่อไป
11.1.7 วีไอเอฟแบนด์ พาสส์ ฟิลเตอร์ (VIF Band Pass Filter)
วีไอเอฟแบนด์พาสส์ฟิลเตอร์ ทําหน้าที กรองสัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์
และสัญญาณวีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ผ่าน ในทางปฏิบตั ิยอมให้ผา่ น ตั/งแต่ 31.9-40.4 เมกะเฮิรตซ์
ป้ อนให้แก่ วงจรภาควีไอเอฟ
11.1.8 อาร์ เอฟเอจีซี (RF AGC)
อาร์ เอฟเอจีซี แรงดันอาร์ เอฟเอจีซี ควบคุมอัตราขยายแรงดันของอาร์ เอฟแอมป์
ให้ใกล้เคียงกันในแต่ละช่องรายการ และได้สัญญาณโทรทัศน์ทีมีแรงดันตามต้องการ
11.1.9 เอเอฟทีหรือเอเอฟซี (AFT, AFC)
เอเอฟที หรื อเอเอฟซี แรงดันเอเอฟที ทําหน้าที ควบคุมการผลิตความถีของวงจรโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ให้เสถียรภาพตลอดเวลา

11.2 วงจรภาคจูนเนอร์
ในปั จจุบนั ไม่วา่ เครื องรับโทรทัศน์สี หรื อขาวดํา นิยมใช้อิเล็กทรอนิกส์จูนเนอร์ ซึ งมีขนาด
เล็ก และมีประสิ ทธิ ภาพในการคัดเลือกช่องรายการได้ดีมาก จูนเนอร์ ยงั สามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ
11.2.1 จูนเนอร์ แบบแอนะลอก
จูนเนอร์ แบบแอนะลอก ซึ งมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที 11.1
ตารางที 11.1 แสดงรายละเอียดของจูนเนอร์ แบบแอนะลอก
ANT
UB

ขา

ชือ

1
2
3

IF Out
+12 V
AFT

TU

VH RF-AGC VL AFT

VCC

IF

ทําหน้าที
ขาสัญญาณวีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์, สัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ออก
รับแรงดัน +12 โวลต์
ควบคุมการผลิตความถีของโลคอลออสซิลเลเตอร์ ให้เสถียรภาพ
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ตารางที 11.1 (ต่อ)
4

VL

5

RF-AGC

6

VH

7
8

TU
UB
ขั/วต่อ ANT

ควบคุมการเลือกรับแบนด์ 1 (CH2-CH4)
ควบคุมอัตราขยายสัญญาณโทรทัศน์ของอาร์เอฟแอมป์ ในจูนเนอร์
ควบคุมการเลือกรับแบนด์ 3 (CH5-CH12)
แรงดัน 0-30 โวลต์ จูนเลือกรับช่องรายการในแต่ละแบนด์
ควบคุมการเลือกรับแบนด์ 4 และ 5 (U) (CH21-CH69)
ต่อรับสัญญาณโทรทัศน์ จากสายอากาศ

11.2.2 จูนเนอร์ แบบดิจิตอล
จูนเนอร์ แบบดิจิตอล ได้รับการพัฒนามาจากแบบแอนะลอกให้เหมาะสม
กับการทํางานของไอซี เอ็มพียู จึงมีการป้ อนข้อมูล และสัญญาณนาฬิกาเข้ายังจูนเนอร์ โดยตรงทําให้
ลดการใช้ไอซี แบนด์สวิตช์ (ไม่มีขา VL, VH และ UB) และไม่มีขารับแรงดันเอเอฟที มีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที 11.2
ตารางที 11.2 แสดงรายละเอียดของจูนเนอร์ แบบดิจิตอล
ANT
RF-AGC NC

ขา

ชือ

1
2, 3, 8, 10
4
5
6
9
11

RF-AGC
NC
CL
DA
+5V
+ 30 V
IF Out
ขั/วต่อ ANT

NC

CL

DA

+5V

NC

NC

+30 V

NC

IF

ทําหน้าที
ควบคุมอัตราขยายสัญญาณโทรทัศน์ของอาร์เอฟแอมป์ ในจูนเนอร์
ขาไม่ต่อใช้งาน
ขารับสัญญาณนาฬิกา
ขารับข้อมูล
รับแรงดัน +5 โวลต์ ให้วงจรภาคจูนเนอร์
รับแรงดัน +30 โวลต์ ใช้สร้างแรงดันจูนนิง
ขาสัญญาณวีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ และเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ ออก
ต่อรับสัญญาณโทรทัศน์ จากสายอากาศ

11.2.3 วงจรการจูนแบบปุ่ มกด
วงจรการจูนแบบปุ่ มกด (Push Button Tuning) มีรายละเอียด ดังแสดงในรู ปที 11.3
11.2.3.1 CH SW1-CH SW8 แชลเนลสวิตช์
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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CH SW1-CH SW8 แชลเนลสวิตช์ จํานวน 8 ชุ ด โดยแต่ละชุด ประกอบ
ด้วย สวิตช์ซีก A และสวิตช์ซีก B โดยสวิตช์ซีก A ทําหน้าที ตัดต่อแรงดันจูนนิงทีจ่ายให้ ขา 7 ของ
จูนเนอร์ สวิตช์ซีก B ทําหน้าที ตัดต่อเส้นทางการไหลของกระแส IBQ901 IBQ902 และ IBQ903 ดังนั/น
เมือมีแชลเนลสวิตช์ 8 ตัว ตั/งช่องสัญญาณได้เพียง 8 ช่องสถานีเท่านั/น ดังแสดงในตารางที 11.3

I BQ902

I BQ903

I BQ901

รู ปที 11.3 แสดงวงจรภาคจูนเนอร์ และการจูนแบบปุ่ มกด (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
11.2.3.2 BAND SW1-BAND SW8 แบนด์ ซีเล็กเตอร์ สวิตช์
แบนด์ซีเล็กเตอร์ สวิตช์ มีจาํ นวน 8 ชุด ทําหน้าที เลือกแบนด์ความถี ตาม
ความต้องการ โดยแบนด์ซีเล็กเตอร์ สวิตช์ 1 ชุด สามารถเลือกได้ 3 แบนด์ ดังนี/ :− ตําแหน่ง LB (แบนด์ที 1) สามารถรับได้ ช่ อง 2-4 ดังแสดงในรู ปที 11.3
− ตําแหน่ง HB (แบนด์ที 3) สามารถรับได้ ช่ อง 5-12
− ตําแหน่ง UB (แบนด์ที 4 และแบนด์ที 5) สามารถรับได้ ช่ อง 21- 69
การเลือกสามารถเลือกได้เพียง 1 ตําแหน่ง เท่านั/น
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11.2.3.3 PVR901-PVR908 ปรีเซตวาริเอเบิลรีซีสเตอร์
ปรี เซตวาริ เอเบิลรี ซีสเตอร์ จํานวน 8 ชุด ทําหน้าทีเปลียนแปลงความต้านทาน ตามการหมุนของแกน เป็ นผลให้แรงดันทีออกตรงขากลาง มีค่าแรงดัน 0-30 โวลต์ ซึ งใช้เป็ น
แรงดันจูนนิง ป้ อนให้ขา 7 ของจูนเนอร์ เพือการคัดเลือกช่องรายการตามต้องการ แต่ตอ้ งเป็ นช่อง
รายการ ทีสัมพันธ์ กับการตั/งแบนด์ซีเล็กเตอร์ สวิตช์ ด้วย
ตารางที 11.3 แสดงรายละเอียดของแชนเนลซี เล็กเตอร์ สวิตช์
ชือ
แชลเนลสวิตช์
ปรี เซตวีอาร์

รหัส

CH SW1- CH SW8
PVR901- PVR908
BAND SW1แบนด์ซีเล็กเตอร์สวิตช์
BAND SW8

จํานวน

ทําหน้าที

8 ชุด
8 ชุด

ตัดต่อแรงดันจูนนิงและแบนด์ซีเล็กเตอร์สวิตช์
การเปลียนแปลงแรงดันจูนนิง

8 ชุด

เลือกรับแบนด์ที 1, 3, 4 และ 5

11.2.3.4 R646 IC640 PVR901 และ CH SW1
วงจรสร้างแรงดันจูนนิง (TU) โดย R646 ทําหน้าที ต้านทานกระแสทีไหล
จาก +127 โวลต์ ให้ไหลได้เพียง 6.46 มิลลิแอมแปร์ ทําให้เกิดแรงดันตกคร่ อม R646 ค่า 97 โวลต์
IC640 อิเล็กทรอนิกส์จูนเนอร์ เรกกูเลเตอร์ ทําหน้าที รักษาระดับแรงดัน
30 โวลต์ คงทีตลอดเวลา โดยทํางานร่ วมกับ R646
PVR901 ทําหน้าที เปลียนแปลงค่าความต้านทาน ตามการหมุนของแกน
เป็ นผลให้แรงดันทีขากลาง มีค่าแรงดัน 0-30 โวลต์
CH SW1 ทําหน้าที ตัด หรื อต่อแรงดันจูนนิง (ด้านซี ก A) และแรงดันจาก
แบนด์สวิตช์ (ด้านซี ก B) แรงดันจูนนิงเป็ นแรงดันทีป้ อนให้ขา 7 (TU) ของจูนเนอร์ เพือเปลียนแปลง
ค่าความจุของไดโอดวาริ แคป ทําให้ค่าความถีเรโซแนนซ์ของวงจรในจูนเนอร์ เปลียนแปลงตามไป
ด้วย เป็ นการคัดเลือกช่องราย ตามต้องการเพียงช่องรายการเดียว
เส้นทางการไหลของแรงดันจูนนิง โดยเริ มต้นที ขากลางของ PVR901,
ผ่าน CH SW1 ซี ก A เข้สู่ ขา 7 ของจูนเนอร์ ครบวงจร
11.2.3.4 Q901 Q902 และ Q903 ทรานซิสเตอร์ แบนด์ สวิตช์
Q901 Q902 และ Q903 ทรานซิ สเตอร์ แบนด์สวิตช์ ซึ งเป็ นทรานซิ สเตอร์
แบบพีเอ็นพี ขาอิมิตเตอร์ รับแรงดัน +12 โวลต์ และขาคอลเล็กเตอร์ ต่อเข้าขา VL VH และ UB ของ
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จูนเนอร์ ตามลําดับ ขาเบสต่อผ่าน R921 R922 และ R923 เข้าขา LB HB และ UB ของ BAND SW1BAND SW8 ตามลําดับ ดังแสดงในรู ปที 11.3 และตารางที 11.4 อธิ บายรายละเอียดได้ ดังนี/ :− Q901 (VL-SW) ควบคุมการจ่ายแรงดัน 12โวลต์ ให้ขา VLของจูนเนอร์
เมือ BAND SW1- BAND SW8 ถูกกําหนดให้เลือกในตําแหน่ง LB
− Q902 (VH-SW) ควบคุมการจ่ายแรงดัน12 โวลต์ให้ขา VH ของจูนเนอร์
เมือ BAND SW1- BAND SW8 ถูกกําหนดให้เลือกในตําแหน่ง HB
− Q903 (UB-SW) ควบคุมการจ่ายแรงดัน12โวลต์ ให้ขา UB ของจูนเนอร์
เมือ BAND SW1- BAND SW8 ถูกกําหนดให้เลือกในตําแหน่ง UB
ตารางที 11.4 รายละเอียดของทรานซิ สเตอร์ แบนด์สวิตช์
ชือ

รหัส

เบอร์

VL-SW
VH-SW
UB-SW

Q901
Q902
Q903

2SA733
2SA733
2SA733

ทําหน้าที
ตัดต่อ + 12 โวลต์ ให้แก่ ขา VL ของจูนเนอร์
ตัดต่อ + 12 โวลต์ ให้แก่ ขา VH ของจูนเนอร์
ตัดต่อ + 12 โวลต์ ให้แก่ ขา UB ของจูนเนอร์

อธิ บายการทํางานของจูนเนอร์ และการจูนแบบปุ่ มกด จากตารางที 11.3, 11.4 และ11.5
เลือกรับแบนด์ที 1 (CH2-CH4) เมือกด CH SW1 และตั/ง BAND SW1 ทีตําแหน่ง LB ให้
ปรับ PVR901 เลือกช่องรายการทีต้องการ สามารถเลือกได้เพียง CH2-CH4 เท่านั/นขณะเลือก BAND
SW1 ตําแหน่ง LB และ CH SW1 ถูกกด (ต่อ) เป็ นการต่อ R921 ผ่าน BAND SW1 (ขา LB) D922
CH SW1 (ซี ก B) และผ่าน D903 ลงกราวด์ ทําให้ Q901 ขาเบส มีแรงดันตํากว่าแรงดัน +12 โวลต์ ที
ขาอิมิตเตอร์ ทาํ ให้ Q901 นํากระแสจ่ายแรงดัน 12 โวลต์ ให้แก่ขา 4 (VL) ของจูนเนอร์ ทีตําแหน่ง HB
และ UB ของ BAND SW1 นั/นลอยทําให้แรงดันบวกทีขาเบสของ Q902 และ Q903 มีค่าแรงดัน เท่า
กับขาอิมิตเตอร์ ของ Q902 และ Q903 ดังนั/น Q902 และ Q903 หยุดนํากระแส ไม่มีแรงดัน +12 โวลต์
จ่ายให้แก่ขา 6 (VH) และขา 8 (UB) ของจูนเนอร์ จูนเนอร์ ขา 4 (VL) เท่ากับ12 โวลต์ ขา 6 (VH) เท่า
กับ 0 โวลต์ และขา 8 (UB) เท่ากับ 0 โวลต์ จูนเนอร์ ทาํ งานเฉพาะการเลือกรับสถานี CH2-CH4 การ
ปรับ PVR901 เป็ นการเปลียนแปลงแรงดันจูนนิง เพือเปลียนค่าความจุของวาริ แคปไดโอด ทําให้ค่า
ความถีเรโซแนนซ์ของวงจรจูนในจูนเนอร์ เปลียนแปลง เป็ นการคัดเลือกช่องรายการ ตามต้องการ
(เฉพาะ CH2-CH4)
เลือกรับแบนด์ที 3 (CH5-CH12) ให้กด CH SW2 และตั/ง BAND SW2 ทีตําแหน่ง HB ให้
ปรับแต่ง PVR902 เลือกช่องรายการตามทีต้องการ (CH 5-CH12) การตั/ง BAND SW2 ตําแหน่ง HB
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เป็ นการต่อ R922 ผ่าน BAND SW2 (ขา HB) D923 CH SW2 (ซี ก B) และ D903 ลงกราวด์ครบวงจร
ทําให้ Q902 นํากระแส แต่ Q901 และ Q903 หยุดนํากระแส Q902 มีแรงดัน +12 โวลต์ ออกทางขา
คอลเล็กเตอร์ จ่ายให้ขา 6 (VH) ของจูนเนอร์ ขา 4 (VL) เท่ากับ 0 โวลต์ ขา 8 (UB) เท่ากับ 0 โวลต์
จูนเนอร์ ทาํ งานเฉพาะการเลือกรับสถานี CH5-CH12 เท่านั/น
เลือกรับแบนด์ที 4 และ 5 (CH21-CH69) กด CH SW3 ตั/ง BAND SW3 ทีตําแหน่ง UB ให้
ปรับแต่ง PVR903 เลือกช่องรายการตามต้องการ (CH21-CH69 ) การตั/ง BAND SW3 ทีตําแหน่ง UB
เป็ นการต่อ R923 ผ่าน BAND SW3 (ขา UB) D924 CH SW 3 (ซี ก B) และ D903 ต่อลงกราวด์ ทําให้
Q903 นํากระแสมีแรงดัน +12 โวลต์ ออกจากขาคอลเล็กเตอร์ จ่ายให้ขา 8 (UB) ของจูนเนอร์ ส่ วน
Q902 และ Q901 หยุดนํากระแส ดังนั/นจูนเนอร์ ขา 4 (VL) เท่ากับ 0 โวลต์ ขา 6 (VH) เท่ากับ 0 โวลต์
และขา 8 (UB) เท่ากับ 12 โวลต์ จูนเนอร์ ทาํ งานเฉพาะการเลือกรับ CH21-CH69 เท่านั/น
การทํางานของ Q904 และ Q905 ในวงจรเอเอฟที จากรู ปที 11.3 ตาราง ข. เริ มต้นทีสภาวะ
ตั/งช่องใหม่ CH SW1 ออน AFT SW ออน และ Q904 นํากระแส Q905 หยุดนํากระแส ขา 3 (AFT)
ของจูนเนอร์ ได้รับแรงดัน +5 โวลต์ และวงจรโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ในจูนเนอร์ ทาํ งานอิสระ ทําให้
การจูนหาช่องรายการได้รวดเร็ ว Q904 นํากระแส เนืองจากขาแคโทดไดโอด D930 ได้รับแรงดัน +9
โวลต์ จากซี เนอร์ D902 ขณะกด CH SW1 ทําให้ไดโอด D930 หยุดนํากระแส ดังนั/นกระแสทีไหล
ผ่าน R908 เข้าขาเบสไหลออกขาอิมิตเตอร์ Q904 และ R910 ลงกราวด์ ทําให้ Q904 นํากระแส ขณะที
Q904 นํากระแส มีกระแสอีมิเตอร์ ไหลผ่าน R910 ทําให้แรงดันตกคร่ อม R910 เพิมขึ/นประมาณ 8.4
โวลต์ ทําให้ขาเบส Q905 ได้รับแรงดันเท่ากับ 8.4 โวลต์ แต่ขาอิมิตเตอร์ Q905 ได้รับแรงดันประมาณ
5 โวลต์ ทําให้ Q905 หยุดนํากระแสทําให้ขา 3 จูนเนอร์ ได้รับแรงดัน +5 โวลต์ คงทีวงจรโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ของจูนเนอร์ ทํางานอิสระ
สภาวะปกติ (รับชมรายการจากช่องใดช่องหนึง) CH SW1 ออน AFT SW ออฟ Q904 นํากระแส Q905 หยุดนํากระแส ขา 3 ของจูนเนอร์ ต่อรับแรงดัน AFT (+4 โวลต์) จากขา 24 IC101 วงจร
โลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ถูกควบคุมให้ทาํ งานผลิตความถีคงทีตลอดเวลา
สภาวะเปลียนจาก CH SW1 เป็ น CH SW2 ขณะที CH SW1 ออฟ CH SW2 ออฟ AFT อยู่
สภาวะออฟ Q904 หยุดนํากระแส Q905นํากระแส ขา 3 ของจูนเนอร์ ได้รับแรงดัน +5โวลต์ และวงจร
โลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ทาํ งานอิสระ เพือการเปลียนช่องรายการได้รวดเร็ ว ขณะที CH SW2 ออน และ
CH SW1 ออฟ โดยสมบูรณ์เข้าสู่ สภาวะปกติ
11.2.4 วงจรการจูนแบบอัตโนมัติ (Automatic Tuning)
วงจรการจูนแบบอัตโนมัติ ใช้ไอซี ไมโครโพรเซสเซอร์ (IC Micro Processor) หรื อ
เอ็มพียู (MPU) เป็ นตัวจัดการตั/งและค้นหาช่องรายการโดยอัตโนมัติและความสะดวกในการปรับแต่ง
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สี ความคมชัดของภาพ และลูกเล่นต่าง ๆ สามารถสังงานทางระยะไกลได้ ก่อนเข้าใจหลักการทํางาน
ต่าง ๆ จําเป็ นต้องศึกษาส่ วนประกอบ เอ็มพียู เสี ยก่อน ซึ งเป็ นไอซี ทีมีจาํ นวนขามาก โดยมีขาทีสําคัญ
ดังแสดงในรู ปที 11.4 และ 11.5
11.2.4.1 ขาวีดีดีและกราวด์ (VDD and GND) ขาต่อกับแรงดัน +5 โวลต์ จ่ายให้
วงจรภายใน และขากราวด์ต่อลงกราวด์
11.2.4.2 ขาออสซิลเลเตอร์ 1-ออสซิลเลเตอร์ 1 (OSC1-OSC2 ) ขาทีมีคริ สตอล ต่อ
อยู่ เพือกําเนิดสัญญาณคล็อก หรื อนาฬิกา (Clock) เพือใช้ในการสร้างชุดคําสัง การย้ายข้อมูล และการ
ทํางานในหน้าทีต่าง ๆ ของไอซี เอ็มพียู
11.2.4.3 ขารีเซต (Reset) เป็ นขาทีมีไว้สาํ หรับยกเลิก การทํางานของไอซี เอ็มพียู
ทั/งหมด เพือเริ มต้นใหม่ ขารี เซตต่อกับไอซี รีเซต เมือเปิ ดเครื องให้ทาํ งานไอซี รีเซต มีแรงดันออกเป็ น
0 โวลต์ ในช่วงเวลาสั/น ๆ ทําให้ขารี เซตของไอซี เอ็มพียู เป็ น 0 โวลต์ ต่อจากนั/นขาด้านออกมีแรงดัน 5
โวลต์ ตลอดเวลา การทีขารี เซตของไอซี เอ็มพียเู ป็ น 0 โวลต์ เป็ นการยกเลิกการทํางานเพือเริ มต้นใหม่

รู ปที 11.4 แสดงวงจรการจูนแบบอัตโนมัติ (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 22)
11.2.4.4 ขาคีย์อนิ และขาคีย์เอาต์ (KEY IN and KEY OUT) เป็ นขาต่อเข้ากับฟังก์ชันคีย ์ (Function Key) เพือสร้างสัญญาณคําสังต่าง ๆ โดยขาคียเ์ อาต์มีสแกนพัลส์ (Scan Pulse) ออก
และขาคียอ์ ินมีสแกนพัลส์เข้า ต้องได้รับการกดฟังก์ชนั คียก์ ่อน เมือกดฟังก์ชนั คียแ์ ต่ละชุด เป็ นการ
สังงานให้ไอซี เอ็มพียทู าํ งานในแต่ละคําสัง
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11.2.4.5 ขาซีเรียลดาต้ าและขาซีเรียลคล็อก (Serial Data and Serial Clock) ขามี
สัญญาณซี เรี ยลดาต้า และซี เรี ยลคล็อกออก ต่อเข้ากับไอซี หน่วยความจํา เพือนําข้อมูล (Data) ต่าง ๆ
เก็บลงในหน่วยความจํา ในปั จจุบนั ไอซี หน่วยความจําเป็ น แบบอีอีพรอม (Electrical Erase Programmable, EEPROM) เขียน และอ่านได้สะดวกรวดเร็ ว
11.2.4.6 ขาแบนด์ _1 และขาแบนด์ _2 (Band_1 and Band_2)
ขาแบนด์_1 และขาแบนด์_2 เป็ นขาต่อเข้ากับไอซี แบนด์ซีเล็กเตอร์ เพือให้
เลือกรับช่องรายการในแบนด์ที 1, 3, 4 และ 5 การเลือกรับช่องรายการในแบนด์ต่าง ๆ สามารถเลือก
ได้ โดยการเปลียนลอจิกของขาแบนด์_1 และขาแบนด์_2 ของไอซี เอ็มพียู ตัวอย่างเช่น
11.2.4.6.1 ขาแบนด์_1 เท่ากับ 0 โวลต์ ขาแบนด์_2 เท่ากับ 0 โวลต์ ไอซี
แบนด์ซีเล็กเตอร์ มีขาเอาต์พุต 3 ขาได้แก่ BU เท่ากับ 0 โวลต์ HB เท่ากับ 0 โวลต์ LB เท่ากับ 12 โวลต์
จูนเนอร์ ขา LB เท่ากับ 12 โวลต์ เป็ นการเลือกรับช่องรายการในแบนด์ที 1 เลือกได้ ตั/งแต่ CH 2-CH4
11.2.4.6.2 ขาแบนด์_1 เท่ากับ 0 โวลต์ ขาแบนด์_2 เท่ากับ 5 โวลต์ ไอซี
แบนด์ซีเล็กเตอร์ ขา BU เท่ากับ 12 โวลต์ HB เท่ากับ 12 โวลต์ LB เท่ากับ 0 โวลต์ จูนเนอร์ ขา HB
เท่ากับ 12 โวลต์ เป็ นการเลือกรับช่องรายการในแบนด์ที 3 เลือกได้ ตั/งแต่ CH5-CH12
11.2.4.6.3 ขาแบนด์_1 เท่ากับ 5 โวลต์ ขาแบนด์_2 เท่ากับ 0 โวลต์ ไอซี
แบนด์ซีเล็กเตอร์ ขา BU เท่ากับ 12 โวลต์ ขา HB เท่ากับ 0 โวลต์ LB เท่ากับ 0 โวลต์ จูนเนอร์ ขา UB
เท่ากับ 12 โวลต์ เป็ นการเลือกรับช่องรายการในแบนด์ที 4 และ 5 เลือกได้ต/ งั แต่ CH21-CH69
11.2.4.7 ขา TU D/A (Tuning Voltage)
ขา TU D/A เป็ นขาทีมีแรงดันรู ปขั/นบันได 0-5 โวลต์ เพือใช้ในการเลือก
ช่องรายการแต่ละแบนด์ แรงดันจูนนิงต้องป้ อนให้ทรานซิ สเตอร์ Q3 TU D/A เพือขยายแรงดัน 0-5
โวลต์ ให้เป็ น 0-30 โวลต์ ออกทางขาคอลเล็กเตอร์ และมี C3 กรองกระแสให้เรี ยบ
11.2.4.8 ขาเอเอฟทีอนิ (AFT IN)
ขาเอเอฟทีอิน ขาทีรับเอาแรงดันเอเอฟที จากไอซี ภาควีไอเอฟ เพือใช้เป็ น
แรงดันบอกความชัดเจนของภาพ และเสี ยง ขณะเลือกการจูนแบบอัตโนมัติ สมมุติวา่ แรงดันเอเอฟที
มีค่า 3 โวลต์ แสดงว่าการจูนสามารถรับภาพ และเสี ยงได้ชดั เจน ทําการบันทึกแรงดันจูนนิง แรงดัน
เลือกแบนด์ และหมายเลขช่อง ค่าแรงดันควบคุมต่าง ๆ ถ้าไม่พบ 3 โวลต์ ให้เดินหน้าค้นหาต่อไป
โดยการเพิมแรงดันจูนนิง ไปเรื อย ๆ และการเปลียนแบนด์ความถี
11.2.4.9 ขาเอเอฟทีดีฟีต (AFT Defeat)
ขาเอเอฟทีดีฟีต เป็ นขาทีต่อกับขาเบส Q2 ขาคอลเล็กเตอร์ ของ Q2 ต่อกับ
ขาเอเอฟทีของจูนเนอร์ ในสภาวะปกติขานี/มีแรงดัน 0 โวลต์ Q2 หยุดนํากระแส ทําให้ขาเอเอฟทีของ
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จูนเนอร์ ได้รับแรงดันเอเอฟทีจากไอซี ภาควีไอเอฟ เพือควบคุมการผลิตความถีของโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ให้คงทีตลอดเวลา แต่เมือมีการกดปุ่ มออโตจูน (AUTO Tune) หรื อแชนเนลอัป (CH UP) และ
แชนเนลดาวน์ (CH DOWN) หรื อการกระทําเกียวการคัดเลือกช่องรายการ การเปลียนช่อง ขาเอเอฟทีดีฟีต มีแรงดัน 5 โวลต์ ทําให้ Q2 นํากระแสเป็ นการดึงเอาแรงดันเอเอฟทีของจูนเนอร์ ลงกราวด์ ทํา
ให้วงจรโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ทาํ งานอิสระ เมือเสร็ จสิ/ นคําสังดังกล่าว ขาเอเอฟทีดีฟีต กลับสู่ สภาวะ
ปกติ 0 โวลต์ ตลอดไป
11.2.4.10 หลักการทํางานของการจูนแบบอัตโนมัติ
เพียงกดปุ่ มออโตจูนปุ่ มเดียวไอซี เอ็มพียู ก็จะสังงาน ให้เกิดการคัดเลือก
ช่องรายการทุกช่อง ในทุกแบนด์ และเก็บลงในหน่วยความจํา และ ยังเก็บค่าแรงดันควบคุมความเข้ม
ภาพสี ควบคุมสว่าง ควบคุมความเข้มภาพขาวดํา ควบคุมความชัดเจนของภาพ และควบคุมเสี ยงทุม้
แหลม ค่ามาตรฐานลงในหน่วยความจํา เมือผูใ้ ช้ตอ้ งการเปลียนแปลงความเข้มของภาพสี หรื อ ความ
สว่าง สามารถปรับแต่งได้ เมือสิ/ นสุ ดการทํางานของแต่ละคําสัง จะถูกนําเอาแรงดันต่าง ๆ ดังกล่าว
เก็บลงในหน่วยความจําเอาไว้ และขั/นตอนการทํางานมีดงั นี/
11.2.4.10.1 กดปุ่ มออโตจูน หรื อเลือกแถบแสงทีตําแหน่ง “AUTO”
11.2.4.10.2 ไอซี เอ็มพียู จะเลือกแบนด์ที 1 (CH 2 - CH4)
1) ขาแบนด์_1 เท่ากับ 0 โวลต์
2) ขาแบนด์_2 เท่ากับ 0 โวลต์
3) เพิมแรงดันจูนนิงจาก 0-5 โวลต์ หรื อขา TU ของจูนเนอร์
มีแรงดัน 0-30 โวลต์ ไปเรื อย ๆ
4) ขา TU D/A 0-5โวลต์
5) ลัดแรงดันเอเอฟทีของจูนเนอร์ ลงกราวด์ ทําให้วงจรโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ทํางานอิสระ
6) ขาเอเอฟทีดีฟีต มีแรงดัน 5 โวลต์ Q2 นํากระแส
7) ตรวจสอบแรงดันเอเอฟที จากไอซี ภาควีไอเอฟ ต้องการ
ต้องการที 3 โวลต์ แสดงว่าภาควีไอเอฟมีสัญญาณวีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ เป็ นการจูนทีได้ภาพ และ
เสี ยงชัดเจนมากทีสุ ด
8) ขาเอเอฟทีอิน
9) เอ็มพียู หยุดแรงดันจูนนิงเมือขาเอเอฟทีอิน ได้รับแรงดัน
เอเอฟที 3 โวลต์ และทําการบันทึกแรงดันจูนนิง แรงดันเลือกแบนด์ หมายเลขช่อง ค่าแรงดันควบคุม
ต่าง ๆ ลงในหน่วยความจํา
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10) ไอซี หน่วยความจําทําการเก็บข้อมูล เมือเก็บข้อมูลเสร็ จ
เรี ยบร้อย ไอซี เอ็มพียสู ังเพิมแรงดันจูนนิงไปเรื อย ๆ เมือพบว่าแรงดันเอเอฟทีอินมีค่า 3 โวลต์ เมือใด
จะหยุด และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงในหน่วยความจํา กระทังแรงดันจูนนิงสู งสุ ด 5 โวลต์ หรื อประมาณ
30 โวลต์ ทีขา TU ของจูนเนอร์ ก็เริ มต้นเปลียนแบนด์ใหม่
11.2.4.10.3 ไอซี เอ็มพียู เลือกแบนด์ที 3 (CH5-CH12)
1) ขาแบนด์_1 เท่ากับ 0 โวลต์
2) ขาแบนด์_2 เท่ากับ 5 โวลต์
3) ทําเช่นเดียวกับข้อ 2
11.2.4.10.4 ไอซี เอ็มพียู เลือกแบนด์ที 4 และแบนด์ที 5 (CH 21-CH69)
1) ขาแบนด์_1 เท่ากับ 5 โวลต์
2) ขาแบนด์_2 เท่ากับ 0 โวลต์
3) ทําเช่นเดียวกับข้อ 2
11.2.4.10.5 เสร็ จสิ/ นการทํางาน
11.1.5 การควบคุมการทํางานอืน ๆ ของ ไอซีเอ็มพียู
จากรู ปที 11. 5 สามารถอธิ บายการทํางานได้ดงั นี/
11.2.5.1 ขาเพาเวอร์ ออน (POWER ON)
ขาเพาเวอร์ ออน ต่อกับ Q7 และรี เลย์ ในสภาวะปกติ หลังจากเปิ ดเครื องให้
ทํางานขาเพาเวอร์ ออน มีแรงดัน 0 โวลต์ Q7 หยุดนํากระแสรี เลย์ไม่ทาํ งาน วงจรจ่ายกําลังจ่ายแรงดัน
113 โวลต์ ให้วงจรภาคฮอริ ซอนทอล ในสภาวะทีปิ ดเครื องรับโทรทัศน์ ผ่านรี โมตขาเพาเวอร์ ออน มี
แรงดัน 5 โวลต์ Q7 นํากระแส รี เลย์ทาํ งานเป็ นการบังคับให้ วงจรจ่ายกําลังหยุดส่ งแรงดัน 113 โวลต์
จ่ายให้วงจรภาคฮอริ ซอนทอล จอภาพมืดเป็ นการอยูใ่ นสภาวะแสตนบาย หรื อรอรับคําสัง (Stand By)
มักจะมีแอลอีดี (LED) สว่างสี แดงให้ทราบ
11.2.5.2 ขาวอลลุ่มคอนโทรล (Volume Control)
ขาวอลลุ่มคอนโทรล ต่อเข้าขาวอลลุ่มของไอซี ซาวด์แอมป์ เพือควบคุม
อัตราขยายกําลังของเสี ยงออกทางลําโพง สามารถควบคุม โดยการปรับวอลลุ่มอัป (Volume Up) และ
วอลลุ่มดาวน์ (Volume Down) เมือกดปุ่ มดังกล่าว แรงดันของขาวอลลุ่มคอนโทรลของไอซี เอ็มพียจู ะ
เปลียนแปลง 0-5 โวลต์ โดยมี R12 และ C7 เป็ นวงจรกรองกระแสให้เรี ยบ
11.2.5.3 ขาซาวด์ ดีฟีต (Sound Defeat, S.DEF)
ขาซาวด์ดีฟีต เป็ นขาทีต่อเข้า กับขาเบสของ Q8 และ Q9 เพือตัดเสี ยงไม่
ให้ออกทางลําโพง ในสภาวะปกติขาซาวด์ดีฟีต จะมีแรงดัน 0 โวลต์
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11.2.5.4 ขาฮอร์ ซิงก์ (Horizontal Synchronize, H SYNC)
ขาฮฮร์ ซิงก์ เป็ นขาทีรับเอาสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ จากภาคฮอริ ซอนทอล เพือ
กําหนดตําแหน่ง การออนสกรี นทางด้านแนวราบ
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รู ปที 11.5 แสดงการควบคุมของไอซี เอ็มพียู (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 22)
11.2.5.5 ขาเวอร์ ซิงก์ (Vertical Synchronize, V SYNC)
ขาเวอร์ ซิงก์ เป็ นการรับเอา สัญญาณเวอร์ -ซิ งก์ จากภาคเวอร์ ติคอล เพือ
กําหนดตําแหน่ง การออนสกรี นทางด้านแนวตั/ง
11.2.5.6 ขาดาต้ า-ออส1และดาต้ า-ออส2 (D-OSC1 and D-OSC2)
ขาดาต้า-ออส1และดาต้า-ออส2 กําเนิดสัญญาณฐานเวลาเกียวกับการออนสกรี น หรื อการกําหนดตําแหน่งของตัวหนังสื อ และตัวเลขต่าง ๆ วงจรควบคุมความถี ประกอบด้วย
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C4 C5 และ VR1 เมือปรับ VR1 ความถีฐานเวลา เปลียนแปลง และเป็ นผลให้ตาํ แหน่งของออนสกรี น
เปลียนทางแนวราบ
11.2.6 เครืองส่ งอินฟราเรดรี โมตคอนโทรล (Infrared Remote Control Transmitter)
เครื องส่ งอินฟราเรดรี โมตคอนโทรล เป็ นเครื องควบคุมสังงานระยะไกล ของโทรทัศน์ หรื อวีดิทศั น์ (VDO) โดยใช้แสงอินฟราเรด ทีมีความยาวคลืน 940 นาโนเมตร ความสามารถ ใน
การควบคุมสังงาน มากหรื อน้อย อยูก่ บั ไอซี ไมโครโปรเซสเซอร์ มีดาต้าโค้ด (Data Code) กีบิต (Bit)
หากจํานวนบิตของดาต้าโค้ดมาก สามารถสร้างชุดคําสังได้มาก ส่ วนใหญ่มีขนาด 6 บิต สามารถสร้าง
ชุดคําสังได้ 26 เท่ากับ 64 คําสัง ก่อนทีจะเข้าใจการทํางานของเครื องส่ งรี โมตคอนโทรล จะต้องศึกษา
บล็อกไดอะแกรม ดังต่อไปนี/ ก่อน จากรู ปที 11.6 สามารถอธิ บายหน้าทีการทํางานได้ดงั นี/

รู ปที 11.6 แสดงวงจรเครื องส่ งอินฟราเรดรี โมตคอนโทรล (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 22)
11.2.6.1 เมตริกซ์ สวิตช์ (Matrix Switch)
เมตริ กซ์สวิตช์ เป็ นสวิตช์กด (วงจรปิ ด) ปล่อย (วงจรเปิ ด) เป็ นตัวทีตัดต่อ
สแกนพัลส์ จากวงจรไทมมิงพัลส์เจนเนเรเตอร์ และคียอ์ ินพุตคอนโทรล เช่น กด “1” สแกนพัลส์ จาก
ขา SC1 เข้าขา K1 ของคียอ์ ินพุตคอนโทรล
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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11.2.6.2 ไทมมิงพัลส์ เจนเนเรเตอร์ (Timing Pulse Generator)
ไทมมิงพัลส์เจนเนเรเตอร์ วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา หรื อฐานเวลา โดย
มี X101 เป็ นคริ สตอล กําเนิ ดความถีคงทีตลอดเวลา และสร้างสัญญาณสแกนพัลส์ ออกทางขา SC1SC5 และไทมมิงพัลส์เจนเนเรเตอร์ ยังทําหน้าที กําเนิดสัญญาณพาห์ป้อนให้แก่ วงจรมอดูเลเตอร์ โดย
สัญญาณพาห์มีความถี 35 กิโลเฮิรตซ์ เมือใช้ X101 ความถี 455 กิโลเฮิรตซ์ หรื อสัญญาณพาห์ความถี
38 กิโลเฮิรตซ์ เมือใช้ X101 ความถี 420 กิโลเฮิรตซ์
11.2.6.3 คีย์อนิ พุตคอนโทรล (Key Input Control)
คียอ์ ินพุตคอนโทรล เมือมีการกดเมตริ กซ์สวิตช์ คียอ์ ินพุตคอนโทรล จะ
ส่ งสแกนพัลส์ ให้แก่ ชัตเตอริ งโปรเทกเตอร์
11.2.6.4 ชั ตเตอริงโปรเทกเตอร์ (Chattering Protector)
ชัตเตอริ งโปรเทกเตอร์ ทําหน้าที ตรวจสอบการกดเมตริ กซ์สวิตช์ ป้ องกัน
การสร้างดาต้าโค้ดผิดพลาด เช่น กด 2 ปุ่ มพร้อมกัน กดแช่นาน และคลืนรบกวนจากการกดเมตริ กซ์
สวิตช์ และยังทําหน้าที ควบคุมการจ่ายกระแสให้วงจรต่าง ๆ ขณะยังไม่มี การกดเมตริ กซ์สวิตช์ เพือ
ป้ องกันการหมดกระแสของแบตเตอรี เนื องจากเครื องส่ งรี โมตคอนโทรลไม่มีสวิตช์ตดั กระแสจ่ายให้
วงจรต่าง ๆ
11.2.6.5 11 บิต แลตช์ ชิฟต์ รีจีสเตอร์ และเอ็นโค้ ดเดอร์
11 บิตแลตช์ชิฟต์รีจีสเตอร์ (11 Bit Latch Shift Register) หน่วยความจําที
ไอซี เอ็มพียู ใช้ในการเลือนข้อมูล หยุดค้างข้อมูล เพือการสร้างดาต้าโค้ด 6 บิต และดีไวดซ์โค้ด 5 บิต
เอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder) ทําหน้าที เข้ารหัส เช่น กดเมตริ กซ์สวิตช์ “1”
สแกนพัลส์จากขา SC1 ผ่านเมตริ กซ์สวิตช์ “1” เข้าขา K1 ผ่านการตรวจสอบการกดให้ถูกต้อง และ
นําเอาสแกนพัลส์ มาเข้ารหัสสร้างดาต้าโค้ด สมมุติได้ดาต้าโค้ด เท่ากับ 000101 ใช้ควบคุมวอลลุ่มอัป
(Volume Up) และต้องส่ งไปยังวงจรพัลส์เทรนเจนเนเรเตอร์
11.2.6.6 พัลส์ เทรนเจนเนเรเตอร์ (Pulse Train Generator)
พัลส์เทรนเจนเนเรเตอร์ ทําหน้าที สร้างชุดคําสังโดยเปลียนจากดาต้าโค้ด
ให้กลายเป็ นดาต้าสตรี ม (Data Stream) เป็ นข้อมูลแบบอนุกรม โดยการใช้วงจรพัลส์โค้ดมอดูเลเตอร์
(Pulse Code Modulator, PCM) โดยใช้หลักการทีว่าลอจิก “0” ได้พลั ส์ทีมีคาบเวลามากกว่า ลอจิก “1”
ดังแสดงในรู ปที 11.7
11.2.6.7 พัลส์ เทรน หรือดาต้ าสตรีม (Pulse Train or Data Stream)
พัลส์เทรน หรื อชุดคําสัง เป็ นคําสังแบบอนุกรม ประกอบด้วยสิ งต่อไปนี/
11.1.6.7.1 (B) เฮดพัลส์ (Head Pulse) จุดเริ มต้นของพัลส์เทรน 1 ขบวน
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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หรื อ 1 คําสัง และทําให้แอลอีดีของชุดรับอินฟราเรดรี โมตคอนโทรล เกิดการกระพริ บ

รู ปที 11.7 แสดงดาต้าโค้ดและพัลส์โค้ด
11.2.6.7.2 (C) ดีไวซ์โค้ด หรื อคัสตอมโค้ด (Device Code or CustomCode) ขนาด 5 บิต เป็ นพัลส์ทีบอกว่า พัลส์เทรนขบวนนี/ ใช้กบั เครื องวีดิทศั น์ หรื อเครื องรับโทรทัศน์
11.2.6.7.3 (D) ดาต้าโค้ด 6 บิต (Data Code 6 Bit) พัลส์ขอ้ มูล ทีทําหน้าที
ควบคุมต่าง ๆ เช่น วอลลุ่มอัป วอลลุ่มดาวน์ แชลเนลอัป และแชนเนลดาวน์ เป็ นต้น
11.2.6.7.4 (E) อินเวอร์ ตดีไวซ์โค้ด 5 บิต (Invert Device Code 5 Bit) เป็ น
พัลส์ส่วนกลับของดีไวซ์โค้ด เพือรักษาช่วงเวลาของพัลส์เทรน ให้คงทีเท่ากันทุกคําสัง โดยการนําเอา
ดีไวซ์โค้ด มาทํากลับ โดยใช้นอตเกต (Not Gate) เช่น ดีไวซ์โค้ด 00111 เมือทํากลับได้ 11000 จะได้
ลอจิก “0” 5 บิต ลอจิก “1” 5 บิต เท่ากัน
11.2.6.7.5 (F) อินเวอร์ ตดาต้าโค้ด 6 บิต (Invert Data Code 6 Bit) เป็ น
พัลส์ส่วนกลับของดาต้าโค้ด เพือเป็ นการรักษาช่วงเวลา พัลส์เทรนให้เท่ากันทุกชุดคําสัง เช่นเดียวกับ
อินเวอร์ ตดีไวซ์โค้ด
11.2.6.8 มอดูเลเตอร์ (Modulator)
มอดูเลเตอร์ ทําหน้าที เปลียนแปลงแอมพลิจูดของสัญญาณพาห์ โดยมี
ความถี 35 กิโลเฮิรตซ์ หรื อ 38 กิโลเฮิรตซ์ ตามแอมพลิจูดของพัลส์เทรน เป็ นการมอดูเลตแบบเอเอ็ม
สัญญาณพาห์ 35 กิโลเฮิรตซ์ ถูกสร้างในวงจรไทมมิงพัลส์เจนเนเรเตอร์ โดยนําเอาสัญญาณความถี 420
กิโลเฮิรตซ์ หรื อ 455 กิโลเฮิรตซ์ ถูกหารด้วย 12 ผลของการมอดูเลเตอร์ ได้พลั ส์เทรน 35 กิโลเฮิรตซ์
11.2.6.9 Q101 และ Q102 ไดร้ ฟเวอร์ กระแส (Driver Current)
Q101 และ Q102 ไดร้ฟเวอร์ กระแส ทรานซิ สเตอร์ ต่อแบบดาร์ ลิงตัน เพือ
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ขยายกระแสของพัลส์เทรน 35 กิโลเฮิรตซ์ให้เพิมขึ/น ป้ อนให้แก่ D1 และ D2 อินฟราเรดไดโอด
11.2.6.10 D1 และ D2 อินฟราเรด ไดโอด (Infrared Diode)
D1 และ D2 อินฟราเรดไดโอด เมือได้รับไบแอสไปหน้า เกิดรังสี อินฟราเรด พุง่ ออกกระจายออกมา โดยมีความยาวคลืน 940 นาโมเมตร ตามนุษย์มองไม่เห็น เมือมีพลั ส์
เทรน 35 กิโลเฮิรตซ์ ป้ อนเข้าขาเบสของ Q101 และ Q102 ขยายกระแสออกทางขาคอลเล็กเตอร์ ป้อน
ให้ D1 และ D2 ไดโอดสว่างเพิมขึ/น หรื อลดลง ตามปริ มาณกระแสของพัลส์เทรนโดยรังสี อินฟราเรด
เดินทางเป็ นลํา ไม่ถูกรบกวนจากแสงสว่างต่าง ๆ และไม่รบกวนเครื องรับต่าง ๆ เป้ าหมายของรังสี
อินฟราเรดเป็ นโฟโต้ไดโอดของเครื องรับโทรทัศน์ เพือเปลียนเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า และได้รับการถอด
รหัสออกมา เป็ นคําสังต่าง ๆ ซึ งเป็ นหน้าทีของเครื องรับอินฟราเรดรี โมตคอนโทรล
11.2.7 เครืองรับอินฟราเรดรี โมตคอนโทรล (Infrared Remote Control Receiver)
เครื องรับอินฟราเรดรี โมตคอนโทรล เป็ นวงจรทีทําหน้าที ดักรับรังสี อินฟราเรด ที
ส่ งมาจากเครื องส่ งอินฟราเรดรี โมตคอนโทรลดีเทกต์ได้เป็ นพัลส์เทรนเป็ นชุดคําสังแบบอนุกรมป้ อน
ให้แก่ ไอซี เอ็มพียขู องเครื องรับโทรทัศน์ ทีตําแหน่งขารี โมตอิน (RM IN) ไอซี เอ็มพียู จะประมวลผล
ออกมาเป็ นโลจิก “0” กับ “1” ออกทีขาทางด้านออก ดังแสดงในรู ปที 11.8 สามารถอธิ บาย หน้าทีและ
การทํางาน ในแต่ละส่ วนได้ดงั ต่อไปนี/

รู ปที 11.8 แสดงเครื องรับอินฟราเรดรี โมตคอนโทรล (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 22)
11.2.7.1 D1 โฟโต้ ไดโอด (Photo Diode)
D1 โฟโต้ไดโอด ทําหน้าที ดักรับรังสี อินฟราเรดจากเครื องส่ งอินฟราเรด
รี โมตคอนโทรล D1 ได้รับไบแอสกลับทาง โดย R1 เป็ นโหลดเพือจํากัดกระแสสู งสุ ด ป้ องกันไม่ให้
D1 เสี ยหาย ขณะที D1 ได้รับรังสี อินฟราเรด D1 นํากระแส ปริ มาณกระแสทีไหลเปลียนแปลงตาม
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ความเข้มของรังสี อินฟราเรด ทําให้แรงดันตกกร่ อม D1 เปลียนแปลง อีกนัยหนึง D1 เป็ นตัวเปลียน
พลังงานรังสี อินฟราเรด เป็ นสัญญาณพัลส์เทรน 35 กิโลเฮิรตซ์ ได้รับการเชื อมต่อสัญญาณผ่าน C1
ป้ อนให้วงจรปรี -แอมป์ ที 1
11.2.7.2 ปรี -แอมป์ ที 1 และปรี -แอมป์ ที 2 (1ST PRE-AMP, 2 ND PRE-AMP)
ปรี -แอมป์ ที 1 และปรี -แอมป์ ที 2 เป็ นวงจรขยายแรงดันของพัลส์เทรน 35
กิโลเฮิรตซ์ ให้สูงขึ/น
11.2.7.3 แบนด์ พาสส์ ฟิลเตอร์ แอมป์ (Band Pass Filter AMP)
แบนด์พาสส์ฟิลเตอร์ แอมป์ ทําหน้าที กรองพัลส์เทรนและขยายแรงดัน
สัญญาณดังกล่าว ให้สูงขึ/น
11.2.7.4 ดีเทกเตอร์ และอินทิเกรเตอร์ (Detector and Integrator)
ดีเทกเตอร์ และอินทิเกรเตอร์ ทําหน้าที แยกพัลส์เทรนออกจากพัลส์เทรน
35 กิโลเฮิรตซ์ แบบเอเอ็ม

รู ปที 11.9 แสดงเครื องรับอินฟราเรดรี โมตคอนโทรล
11.2.7.5 เวฟฟอร์ มเชปพิง (Wave Form Shaping)
เวฟฟอร์ มเชปพิง ทําหน้าที ปรับแต่งรู ปคลืนสัญญาณพัลส์เทรนให้ถูกต้อง
แต่ในปั จจุบนั ชุดเครื องรับอินฟราเรดรี โมตคอนโทรล ถูกสร้างบรรจุไว้ในตัวไอซี เอ็มพียเู หลือเพียงขา
ต่อรับสัญญาณพัลส์เทรน หรื อเฉพาะขาต่อโฟโต้ไดโอด เท่านั/น ดังแสดงในรู ปที 11.9

11.3 สายอากาศของเครืองรับโทรทัศน์
สายอากาศของเครื องรับโทรทัศน์ แบ่งออกได้ 2 แบบ
11.3.1 สายอากาศแบบยากิ (Yagi Antenna)
สายอากาศแบบยากิ เป็ นสายอากาศทิศทางรับสัญญาณโทรทัศน์ ทางแนวราบ และ
เป็ นสายอากาศต้องติดตั/งภายนอก สามารถอธิ บายส่ วนประกอบต่าง ๆ ได้ดงั นี/ ดังแสดงในรู ปที 11.10
11.3.1.1 โฟลเดดไดโพล
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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โฟลเดดไดโพล เป็ นท่ออลูมิเนียมดัดโค้งปลายทั/งสองข้าง ต่อกับสายนํา
สัญญาณ มีอิมพีแดนซ์ 300 โอห์ม โดยโฟลเดดไดโพล ทําหน้าที เปลียนสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ให้เป็ น
กระแสเหนียวนําไหลผ่านสายนําสัญญาณ ป้ อนให้แก่ จูนเนอร์ ของเครื องรับโทรทัศน์

รู ปที 11.10 แสดงรายละเอียดเกียวกับสายอากาศแบบยากิ (Gulati, 2007, p. 169)
11.3.1.2 ไดเร็กเตอร์ (Director Element)
ไดเร็ กเตอร์ เป็ นท่ออลูมิเนี ยม มีขนาดสั/นกว่าโฟลเดดไดโพล ติดตั/งเรี ยง
ถัดจากโฟลเดดไดโพล ยิงมีจาํ นวนมาก ทําให้สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ดีข/ ึน สามารถชี/ทิศทาง
ของสถานีโทรทัศน์ หรื อสถานีเครื อข่าย ได้ละเอียดมากขึ/น ในการติดตั/งต้องหันไดเร็ กเตอร์ ช/ ีไปทาง
สถานีทีต้องการรับชม
11.3.1.3 รีเฟลกเตอร์ (Reflector Element)
รี เฟลกเตอร์ เป็ นท่ออลูมิเนียมมีขนาดยาวกว่าโฟลเดดไดโพล ติดตั/งอยู่
ด้านหลังของโฟลเดดไดโพล โดยรี เฟลกเตอร์ ทําหน้าที ป้ องกันการรับสัญญาณโทรทัศน์ จากทิศทาง
ตรงข้ามของไดเร็ กเตอร์ หรื อทางด้านหลัง
11.3.1.4 บูม (Boom)
บูมท่ออลูมิเนียม เป็ นแบบสี เหลียม หรื อแบบกลม เป็ นแกนกลางสําหรับ
ยึดชิ/นส่ วนของ รี เฟลกเตอร์ โฟลเดดไดโพล ไดเร็ กเตอร์ และจับยึด กับท่อโลหะ ทําให้สายอากาศสู ง
พ้นสิ งกีดขวาง
สายอากาศแบบยากิ ไม่สามารถตอบสนอง การรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ครอบคลุม
ทุกย่านความถี จึงแบ่งได้เป็ น 3 แบบ ดังนี/ :− รับแบนด์ที 1 ช่อง 2-4
− รับแบนด์ที 3 ช่อง 5-12
− รับแบนด์ที 4 และ 5 เป็ นไปตามความถี
11.3.2 สายอากาศแบบชั กหรื อหนวดกุ้ง
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สายอากาศแบบชัก เป็ นสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ทางแนวตั/ง และติดตั/งอยู่
บนเครื องรับโทรทัศน์ หรื อภายในห้อง โดยมีความยาวของสายนําสัญญาณประมาณ 1 เมตร ส่ วนมาก
แถมมากับเครื องรับโทรทัศน์ มีส่วนประกอบดังนี/ ดังแสดงในรู ปที 9.11

รู ปที 11.11 แสดงรายละเอียดเกียวกับสายอากาศแบบชัก
11.3.2.1 ท่ อโลหะทีสามารถเพิมลดความยาวได้
ท่อโลหะทีสามารถเพิมลดความยาวได้ มีจาํ นวน 2 แท่ง สามารถเพิมลด
ความยาว และระยะห่างของท่อโลหะ การปรับดังกล่าว เป็ นการทําให้เกิดการเรโซแนนซ์ กับสัญญาณ
โทรทัศน์ ทีต้องการรับชม ทีปลายทั/งสองของท่อโลหะจะต่อเข้ากับสายนําสัญญาณ
11.3.2.2 ฐานยึด
ฐานยึด เป็ นฉนวนทําหน้าที ยึดท่อโลหะทั/งสองให้มนคงอยู
ั
ก่ บั ที

11.4 สายนําสัญญาณโทรทัศน์
สายนําสัญญาณโทรทัศน์ (Feeder Line) แบ่งออกได้ 2 แบบ
11.4.1 สายนําสั ญญาณแบบทวินลีด (Twin Lead)
สายนําสัญญาณแบบทวินลีด อิมพีแดนซ์ 300 โอห์ม สามารถต่อกับสายอากาศแบบ
ยากิ 300 โอห์ม ได้โดยตรง มีโครงสร้าง และอธิ บายได้ดงั นี/
11.4.1.1 ลวดทองแดง
ลวดทองแดง ส่ วนมากเป็ นแบบเส้นลวดทองแดงเส้นเล็กหลายเส้นรวมกัน
ทําหน้าที เป็ นตัวนําไฟฟ้ าให้กระแสของสัญญาณโทรทัศน์ไหลผ่านโดยลวดทองแดงทั/งสองเส้น ต้อง
มีระยะห่างเท่ากันตลอดความยาว
11.4.1.2 ฉนวนหุ้ม
ฉนวนหุ ม้ ทําหน้าที หุ ม้ ลวดทองแดง และรักษาระยะห่างระหว่างเส้นให้
เท่ากันตลอดเส้น ปั จจุบนั ไม่ได้รับความนิยม เนืองจากเป็ นสายแบนต้านแรงกระแสลมมาก และการ
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ติดตั/งสายนําสัญญาณต้องใช้อุปกรณ์จบั ยึดโดยเฉพาะห้ามสายนําสัญญาณวางใกล้ชิดโลหะเมือใช้งาน
ระยะเวลาหนึงฉนวนของสายนําสัญญาณแตกร้าวทําให้ทองแดงเป็ นสนิมเสี ยหายได้ง่าย

รู ปที 11.12 แสดงรายละเอียดเกียวกับสายนําสัญญาณแบบทวินลีด (Gulati, 2007, p. 174)
11.4.2 สายนําสั ญญาณแบบโคแอกเชี ยลเคเบิล (Coaxial Cable)
สายนําสัญญาณแบบโคแอกเชียลเคเบิล อิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม มีโครงสร้างดังแสดง
ในรู ปที 11.13 และอธิ บายได้ดงั นี/

รู ปที 11.13 แสดงรายละเอียดเกียวกับสายนําสัญญาณแบบโคแอกเชียลเคเบิล (Gulati, 2007, p. 174)
11.4.2.1 ตัวนําด้ านใน (Inner Conductor)
ตัวนําด้านใน ทําหน้าที เป็ นตัวนําไฟฟ้ าทองแดงให้สัญญาณโทรทัศน์ไหล
ผ่าน โดยตัวนําด้านในถูกหุ ม้ ด้วยฉนวน
11.4.2.2 ฉนวนด้ านใน (Inner Insulator)
ฉนวนด้านใน ทําหน้าที หุ ม้ ตัวนําด้านในไม่ให้แตะกับตัวนําด้านนอก
11.4.2.3 ตัวนําด้ านนอก (Outer Conductor) และแผ่ นอลูมิเนียมบาง
ตัวนําด้านนอก และแผ่นอลูมิเนียมบาง ทําหน้าที โดยตัวนําด้านนอก เป็ น
ตัวนําไฟฟ้ า เพือให้กระแสของสัญญาณโทรทัศน์ ไหลกลับครบวงจร ตัวนําด้านนอก มีลกั ษณะเป็ น
ตาข่ายทองแดง ส่ วนแผ่นอลูมิเนียมบาง มีในสายนําสัญญาณ ทีต้องการคุณภาพสู งเพือรักษาระยะห่าง
ระหว่างตัวนําด้านใน กับตัวนําด้านนอก ให้คงทีตลอดความยาว ทําให้ได้อิมพีแดนซ์คงทีตลอด ความ
ยาวของสายนําสัญญาณ
11.4.2.4 ฉนวนด้ านนอก (Outer Insulator)
ฉนวนด้านนอก ทําหน้าที หุ ม้ ตัวนําด้านนอก ไม่ให้ลวดทองแดงเสี ยหาย
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สายนําสัญญาณแบบโคแอกเชียล มีลกั ษณะกลมมีอายุการใช้งานมานมาก และการติดตั/งสามารถวาง
ใกล้ชิดโลหะได้หรื อสามารถร้อยภายในท่อโลหะได้โดยไม่มีผลต่อการสู ญเสี ยความแรงของสัญญาณ
ภายในสาย สายโคแอกเชียลทีใช้กบั เครื องรับโทรทัศน์ มีอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม ได้แก่ RG6 หรื อ 5CF

11.5 บาลัน
บาลัน (Balun) อุปกรณ์ทาํ หน้าที เปลียนคุณลักษณะทางไฟฟ้ าแบบบาลานซ์ของสายอากาศ
ยากิ ให้เป็ นแบบอันบาลานซ์ เมือต่อกับสายโคแอกเชียล และมีการเปลียนแปลงค่าอิมพีแดนซ์ จาก
300 โอห์ม เป็ น 75 โอห์ม เพือการส่ งผ่านกําลังได้สูงสุ ด ดังแสดงในรู ปที 11.14
A
B
a
b

รู ปที 11.14 แสดงรายละเอียดเกียวกับบาลัน (Gulati, 2007, p. 178)
การใช้งานในการต่อสายนําสัญญาณแบบโคแอกเชียล 75 โอห์ม เข้ากับยากิโฟลเดดไดโพล
300 โอห์ม จําเป็ นต้องใช้บาลัน 4 : 1

รู ปที 11.15 แสดงการใช้บาลัน 4 : 1 ต่อระหว่างสายอากาศยากิโฟลเดดไดโพล กับสายโคแอกเชียล
จากรู ปที 11.15 เป็ นการต่อสายโคแอกเชียล 75 โอห์ม เข้ากับโฟลเดดไดโพล 300 โอห์ม
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จําเป็ นต้องใช้บาลัน 4 : 1 เปลียนอิมพีแดนซ์จาก 300 โอห์มเป็ น 75 โอห์ม

รู ปที 11.16 แสดงการใช้บาลัน 4 : 1 ต่อระหว่างสายอากาศยากิโฟลเดดไดโพลกับสายทวินลีด
จากรู ปที 11.16 การต่อสายทวินลีด 300 โอห์ม เข้ากับโฟลเดดไดโพล 300 โอห์ม แต่อินพุต
ของจูนเนอร์ มีอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม จําเป็ นต้องใช้บาลัน 4 : 1 เปลียนอิมพีแดนซ์จาก 300 โอห์ม เป็ น
75 โอห์ม

สรุป
จูนเนอร์ ทําหน้าที คัดเลือกช่องรายการโทรทัศน์เพียง 1 ช่อง ตามความต้องการ และเปลียน
ความถีช่อง ทีรับเข้ามาเป็ นความถีปานกลางของภาพ และเสี ยง ออกทางขาไอเอฟเอาต์ โดยจูนเนอร์
ถูกควบคุมด้วยวงจรการจูน วงจรการจูนแบ่งออกเป็ น 2 แบบ ได้แก่ การจูนแบบปุ่ มกด การจูนแบบ
อัตโนมัติ
เครื องส่ งอินฟราเรดรี โมตคอนโทรล เป็ นการควบคุมวงจรการจูน ในระยะทางไกลโดยใช้
รังสี อินฟราเรด
เครื องรับอินฟราเรดรี โมตคอนโทรล เป็ นการเปลียนจากรังสี อินฟราเรด ให้เป็ นพัลส์เทรน
ควบคุมวงจรการจูน ในระยะทางไกล

___________________
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