บทที 13
การปรับแต่ งโทรทัศน์
การปรับแต่งโทรทัศน์ ได้แก่ การปรับแต่งแสงสี ความคมชัด การปรับแต่งโย้ก และการ
ปรับแต่งแม่เหล็กลู่เข้าสถิต ของหลอดรังสี แคโทดสี

13.1 การปรับแต่ งแสงสี และความคมชัดของโทรทัศน์ สี
การปรับแต่งแสงสี และความคมชัดของโทรทัศน์สี แบ่งการปรับแต่ง 2 อย่าง
13.1.1 การปรับแต่ งโฟกัส
การปรับแต่งโฟกัส ปรับแต่ง เพื"อให้ลาํ อิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสง เป็ นจุดเล็ก
ที"สุด เพื"อให้ได้ภาพที"คมชัด ขั-นตอนในการปรับแต่งโฟกัส
13.1.1.1 เปิ ดเครื" องรับโทรทัศน์ให้ทาํ งาน รับช่องรายการว่าง ที"ไม่มี
รายการจากสถานีส่ง จะเห็นจอภาพเป็ นเม็ดหิ มะ และทิ-งไว้ 15 นาที
13.1.1.2 ให้ปรับแต่งปุ่ มโฟกัสซ้ายขวา เพื"อให้ได้เม็ดหิ มะเป็ นเม็ดเล็ก
ที"สุด (ดูภาพเฉลี"ย)
13.1.2 การปรับแต่ งแรงดันสกรีน
การปรับแต่งแรงดันสกรี น ถ้าหากปรับแต่งไม่ถูกต้อง จะทําให้การปรับปุ่ ม
ควบคุมสว่าง และควบคุมความเข้มภาพขาวดําลดลงสุ ด จอภาพยังไม่มืดสนิท ขั-นตอนในการปรับแต่ง
13.1.2.1 เปิ ดเครื" องรับให้ทาํ งาน 15 นาที
13.1.2.2 ปรับปุ่ มควบคุมสว่าง และความเข้มภาพขาวดํา ลดลงสุ ดจอภาพ ต้องมืด
13.1.2.3 ให้ปรับปุ่ มสกรี น ให้แสงหน้าจอมืดสนิท
13.1.3 การปรับแต่ งแสงขาวสมดุล
การปรับแต่งแสงขาวสมดุล (White Balances) หลอดรังสี แคโทดสี สามารถสร้าง
แสงสี ต่าง ๆ โดยอาศัยการยิงลําอิเล็กตรอนชนสารเรื องอาร์ จี และบี ฉาบไว้ดา้ นในของจอภาพ โดย
อาศัยการรวมกันของแสงแดง เขียว และนํ-าเงิน ได้แสงสี ต่าง ๆ แม่สีของแสง ได้แก่ แสงสี แดง แสง
สี เขียว และแสงสี น- าํ เงิน แม่สีของแสงมีอยู่ 3 สี ต้องใช้ชุดปื นยิงลําอิเล็กตรอน 3 ชุด เมื"อต้องการให้
เกิดแสงสี ขาว ต้องควบคุมปริ มาณของอิเล็กตรอน ที"พงุ่ ชนสารเรื องแสงอาร์ จี และบี ดังแสดง ในรู ป
ที" 13.1
แสงขาว (100%) = 30R + 59G + 11B โดยตัวเลข 30% 59% และ 11% เป็ นปริ มาณ
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ทางไฟฟ้ าของอิเล็กตรอนที"พุง่ สารเรื องแสงอาร์ จี และบี ตามลําดับ
=

=

=

=

=

=

รู ปที" 13.1 แสดงการผสมสี ทางแสงของสารเรื องแสงในหลอดภาพโทรทัศน์สี
ขั-นตอนในการปรับแต่งแสงขาวสมดุล
13.1.3.1 ปรับเครื" องรับโทรทัศน์รับรายการสี ขาว หรื อตารางหมากรุ กจากแพตเทิร์น
ให้ชดั เจน และเปิ ดเครื" องทิ-งไว้ 15 นาที
13.1.3.2 ปรับ อาร์ -ไดร้ฟเวอร์ และบี-ไดร้ฟเวอร์ ไว้ตาํ แหน่งกึ"งกลาง
13.1.3.3 ปรับ อาร์ -คัตออฟ, บี-คัตออฟ และจี-คัตออฟไว้ตาํ แหน่งซ้ายมือสุ ด (ทวน
เข็มนาฬิกา)
13.1.3.4 ปรับ อาร์ - คัตออฟ ทางขวามือ ให้เห็นแสงสี แดงออกจอภาพเข้มปานกลาง
13.1.3.5 ปรับ จี-คัตออฟทางขวามือให้เห็นแสงสี เหลือง (แดง-เขียว) ออกจอภาพ
13.1.3.6 ปรับ บี-คัตออฟทางขวามือให้เห็นแสงสี ขาว หรื อใกล้เคียง ออกจอภาพ
ให้พิจารณาแสงสี ขาวหน้าจอภาพ ว่ามีแสงสี อะไรปนอยู่ ดังต่อไปนี- :− มีแสงสี แดงปนอยู่ แก้ไข ลดแสงสี แดง ปรับ อาร์ -คัตออฟ
− มีแสงสี เขียวปนอยู่ แก้ไข ลดแสงสี เขียว ปรับ จี-คัตออฟ
− มีแสงสี น- าํ เงินปนอยู่ แก้ไข ลดแสงสี น- าํ เงิน ปรับ บี- คัตออฟ
− มีแสงสี เหลืองปนอยู่ แก้ไข เพิ"มแสงสี น- าํ เงิน ปรับ บี- คัตออฟ
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มีแสงสี ม่วงปนอยู่ แก้ไข เพิ"มแสงสี เขียว ปรับ จี-คัตออฟ
− มีแสงสี ฟ้าปนอยู่ แก้ไข เพิ"มแสงสี แดง ปรับ อาร์ - คัตออฟ
−

ถ้าหากปรับแต่งยังไม่ได้แสงสี ขาว ให้ปรับแต่งใหม่ ตั-งแต่ขอ้ 13.1.3.1
* ตาบอดสี หา้ มทําการปรับแต่งโดยเด็ดขาด
* ถ้าหากรายการตามที"กล่าวไม่มี ให้ใช้รายการคัลเลอร์ บาร์ (Color BAR) โดยดูแถบ
สี ขาว หรื อไม่มีรายการอะไรเลย ให้ใช้รายการปกติแต่ตอ้ งลดความเข้มของสี ลงให้เป็ นภาพขาวดํา ทํา
การปรับแต่งให้ได้สีขาว กับสี ดาํ ถูกต้อง

รู ปที" 13.2 แสดงตําแหน่งของโย้ก และแม่เหล็กลู่เข้าสถิตของหลอดภาพอินไลน์
(ชูเกียรติ จันทรานี , 2533, หน้า 84)

13.2 การปรับแต่ งโย้ ก
การปรับแต่งโย้ก มีข- นั ตอนดังนี13.2.1 เปิ ดเครื" องรับโทรทัศน์ให้ทาํ งาน และจูนรับสัญญาณสี เขียว จากแพตเทิร์นให้ชดั เจน
13.2.2 ใช้ชุดขดลวดล้างสนามแม่เหล็กล้างหน้าจอภาพให้เรี ยบร้อย
13.2.3 ถอดชุดแม่เหล็กลู่เข้าสถิต ออกจากจอหลอดภาพ ต้องทําเครื" องหมายบอก ตําแหน่ง
ก่อนถอดด้วย ดังแสดงในรู ปที" 13.3 ข.
13.2.4 คลายสกรู ยดึ โย้ก และดึงลิ"มยาง 3 อัน ออก ปรับโย้กเข้าออก ให้ปรากฏแสงสี เขียว
เต็มหน้าจอ โดยไม่ด่าง ๆ (สี เขียวบริ สุทธิX) ดังแสดงในรู ปที" 13.3 ก.
13.2.5 ตรวจสอบระดับแนวราบ และแนวตั-งของโย้ก โดยใช้รายการตารางครอสแฮตช์
(Cross Hatch) จากแพตเทิร์น โดยการหมุนซ้าย หรื อขวาของโย้กให้เส้นกวาดทางแนวราบ และแนววิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ตั-งได้ระดับแนวราบ และแนวตั-งของจอภาพ (ภาพไม่เอียง) ดังแสดงในรู ปที" 13.4

ก. สี เขียวเต็มจอ (สี เขียวบริ สุทธิX)

ข. ถอดชุดแม่เหล็กลู่เข้าสถิต และลิ"มยางออก

รู ปที" 13.3 แสดงรายละเอียดของการปรับแต่งโย้ก

รู ปที" 13.4 แสดงรายละเอียดของตารางครอสแฮตช์
13.2.6 ปรับโย้กก้ม หรื อเงยให้ได้เส้นกวาดอาร์ จี และบี ทางแนวตั-ง (แกน Y) ขนานกัน
และเส้นกวาดอาร์ จี และบี ทางแนวราบ (แกน X) เป็ นเส้นตรง และขนานกันดังแสดงในรู ปที" 13.4 ก.
พร้อมกับการหนุนลิ"มยาง 3 อัน ให้เรี ยบร้อย พร้อมติดกาว ปฏิบตั ิตามรู ปที" 13.5

รู ปที" 13.5 แสดงการวางตําแหน่งของลิ"มยาง 3 อัน มุม 120o
13.2.7 ขันสกรู ยดึ โย้กให้แน่น
* จากข้อที" 13.2.6 เป็ นการปรับการลู่เข้าพลวัต (Dynamic Convergence) บริ เวณ
ขอบจอภาพด้านบนล่าง และด้านซ้ายขวา ให้เส้นกวาด อาร์ จี และบี ขนานกัน
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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13.2.8 นําชุดแม่เหล็กลู่เข้าสถิต ประกอบเข้าตําแหน่งเดิม ขันสกรู ยดึ ให้แน่น

13.3 การปรับแต่ งชุดแม่ เหล็กลู่เข้ าสถิต
การปรับแต่งชุดแม่เหล็กลู่เข้าสถิตโดยชุดแม่เหล็กลู่เข้าสถิต ประกอบด้วยวงแหวนแม่เหล็ก
2 ขั3ว 4 ขั3ว และ 6 ขั3ว เป็ นการปรับเพื"อให้เส้นกวาดอาร์ จี และบี รวมกัน เป็ นเส้นกวาดขาวทั-งแนวราบ
และแนวตั-ง ดังแสดงในรู ปที" 13.4 ก. มีข- นั ตอน ดังนี13.3.1 เลือกตารางครอสแฮตช์ จากแพตเทิร์น
13.3.2 ปรับวงแหวนแม่เหล็ก 2 ขั-ว 2 วง ให้ได้เส้นกวาดอาร์ จี และบี ทางแนวตั-ง ขนานกัน
และเส้นกวาดอาร์ จี และบี ทางแนวราบเป็ นเส้นตรง (ปกติปิดสนามแม่เหล็ก 2 ขั-ว)
13.3.3 ปรับวงแหวนแม่เหล็ก 4 ขั-ว 2 วง ให้เส้นกวาดอาร์ ทบั เส้นกวาดบี ได้เส้นกวาดสี ม่วง
13.3.4 ปรับวงแหวนแม่เหล็ก 6 ขั-ว 2 วง ให้เส้นกวาดสี ม่วงทับเส้นกวาดจีให้ได้สีขาวมากที"สุด
13.3.5 ให้ทาํ การปรับแต่ง จากข้อ 13.3.3-13.3.4 อีกหลาย ๆ ครั3งจนกว่า จะได้ เส้นกวาดสี
ขาวมากที;สุด อย่างน้อยบริ เวณกลางจอเส้นแสง จะต้องรวมกันไม่เหลื;อมออกมา
การปรับแต่ งวงแหวนแม่ เหล็ก ดังแสดงในรู ปที 13.6 มีหลักการสํ าคัญ 2 อย่ าง ดังนี/ :− การปรับวงแหวนแม่เหล็ก โดยให้ปลายเดือยเข้าหากัน หรื อแยกออกจากกัน เป็ นการลด
หรื อเพิ"มระยะทางการเคลื"อนที"ลาํ อิเล็กตรอน หรื อเส้นกวาด
− การปรับวงแหวนแม่เหล็กทั-ง 2 วง พร้อมกันเป็ นการเปลี"ยนทิศทาง การเคลื"อนที"ของลํา
อิเล็กตรอน หรื อเส้นกวาด

รู ปที" 13.6 แสดงทิศทางของลําอิเล็กตรอนของวงแหวนแม่เหล็กแต่ละแบบ
(ชูเกียรติ จันทรานี , 2533, หน้า 84)
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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13.4 เครืองแบบรู ปหรือเครืองแพตเทิร์น
เครื" องแพตเทิร์น (Pattern) ทําหน้าที" กําเนิดสัญญาณทดสอบเครื" องรับโทรทัศน์ ใช้สาํ หรับ
ปรับแต่งเครื" องรับโทรทัศน์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการคัดเลือกช่องสัญญาณ ความไวในการรับสู งสุ ด
ความถูกต้องของสี และขาวดํา ความสมมาตรของภาพทั-งแนวราบ และแนวตั-ง เป็ นต้น

รู ปที" 13.7 แสดงภาพด้านหน้าของเครื" องแพตเทิร์น (TV Pattern Generator GV-298, 2009, p. 39)

จากรู ปที" 13.7 สามารถอธิบายรายละเอียดเกี"ยวกับปุ่ มปรับ และจุดต่อใช้งาน ได้
ดังต่อไปนี13.4.1 ปุ่ มไลน์ (Line) ปิ ด-เปิ ด ให้เครื" องทํางาน
13.4.2 ปุ่ มกลุ่มฟังก์ชนั สภาวะปกติ จะไม่ถูกกด
13.4.2.1 ปุ่ มโครม่า (CHROMA) เมื"อถูกกด (OFF) สัญญาณพาห์ยอ่ ย 4.43
เมกะเฮิรตซ์จะถูก
ตัดออกทําให้ได้รายการแพตเทิร์นต่าง ๆ เป็ นขาวดํา
13.4.2.2 ปุ่ มพัล (PAL) เมื"อถูกกดสัญญาณอาร์ − วาย จะถูกตัดออก
13.4.2.3 ปุ่ มอินเตอร์ เลซ (Interlaced) เมื"อถูกกดการกวาดจะไม่เป็ นแบบสอดแทรก
13.4.2.4 ปุ่ มซาวด์ (Sound) เมื"อถูกกดจะตัดสัญญาณเสี ยง 1 กิโลเฮิรตซ์ ออก

E

C68 847.25

PAT

CHAN FREQ MHz

รู ปที" 13.8 แสดงภาพรายการต่าง ๆ ของแพตเทิร์น
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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13.4.3 ปุ่ มเลือก (SEL, Select) รู ปที" 13.8 กดเพื"อเลือกรายการต่าง ๆ เช่น แพตเทิร์น (PAT)
ช่อง (CHAN) ความถี" (FREQ) และหน่วย (MHz) สังเกตการเลือกจากการสว่างของหลอดแอลอีดี ซึ" ง
อยูด่ า้ นล่างของรายการที"เลือก
13.4.4 ปุ่ มลูกศรขึ-นลง มีไว้สาํ หรับกดเพื"อเลือกข้อมูลตามต้องการ หลังจากการกดปุ่ มเลือก
ในข้อ 13.4.3 ดังนี- :− แพตเทิร์น เลื อกข้อมูลได้เป็ น A B C D E F G และ H ดังแสดงในรู ปที" 13.7
− ช่อง เลือกข้อมูลได้เป็ น IF C02-C04 S01-S10 C05-C12 S11-S41 และ C21-C69
− ความถี" และหน่วย สามารถเปลี"ยนแปลงความถี" จากความถี"ของช่องมาตรฐาน
13.4.5 ปุ่ มลดทอนสัญญาณทางออก (Attenuator, ATT) ต้องการลดทอนสัญญาณขนาด 40
ดีบี (1 100 ) หรื อลดทอนสัญญาณขนาด 20 ดีบี (1 10) หรื อกดทั-งสองปุ่ มพร้อมกันเป็ นการลดทอน 60
ดีบี (1 1000 ) แต่ถา้ ไม่กดทั-งสองปุ่ ม จะไม่มีการลดทอนสัญญาณ
13.4.6 จุดต่อสัญญาณอาร์ เอฟออก (RF 75 Ω) สัญญาณภาพรวมมอดูเลต กับคลื"นพาห์ภาพ
แบบลบ และแถบข้างคู่ ความแรง 80 ดีบี (dBµV) อิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม
13.4.7 จุดต่อสัญญาณภาพรวมออก (VIDEO 75 Ω)
สัญญาณภาพรวม 1 โวลต์พีก-พีก
ไบแอสบวก อิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม
คุณสมบัติของเครื" องแพตเทิร์นที"จาํ เป็ นต้องมี ดังนี- :− สามารถกําเนิ ดรายการขาวสมดุล รู ปที" 13.9 ก.
− สามารถกําเนิ ดรายการตารางครอสแฮตช์ (ตาตาราง) รู ปที" 13.9 ข.

ก. ขาวสมดุล

ข. ตารางครอสแฮตช์

ค. ดอตเมตริ กซ์

ง. ตารางหมากรุ ก

จ. คัลเลอร์บาร์

ฉ. สี แดงเต็มจอ

ช. สี เขียวเต็มจอ

ซ. สี น- าํ เงินเต็มจอ

รู ปที" 13.9 แสดงภาพรายการต่าง ๆ ของแพตเทิร์น
− สามารถกําเนิ ดรายการดอตเมตริ กซ์ รู ปที" 13.9 ค.
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− สามารถกําเนิ ดรายการตารางหมากรุ ก รู ปที" 13.9 ง.
− สามารถกําเนิ ดรายการคัลเลอร์ บาร์

(แถบสี ) รู ปที" 13.9 จ.
− สามารถกําเนิ ดรายการสี แดงเต็มจอ รู ปที" 13.9 ฉ.
− สามารถกําเนิ ดรายการสี เขียวเต็มจอ รู ปที" 13.9 ช.
− สามารถกําเนิ ดรายการสี น- าํ เงิ นเต็มจอ รู ปที" 13.9 ซ.

สรุป
การปรับแต่งโฟกัสปรับแต่ง เพื;อให้ได้ลาํ อิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสงเป็ นจุดเล็กที"สุด จะ
ได้ภาพที"คมชัด
− ปรับแต่งปุ่ มโฟกัสซ้ายขวา เพื"อให้ได้เม็ดหิ มะเป็ นเม็ดเล็กที"สุด (ดูภาพเฉลี"ย)
การปรับแต่งแรงดันสกรี น ถ้าหากปรับแต่งไม่ถูกต้อง ทําให้การปรับปุ่ มควบคุมสว่าง และ
ควบคุมความเข้มภาพขาวดําลดลงสุ ด จอภาพยังไม่มืดสนิ ท
− ปรับปุ่ มควบคุมสว่าง และควบคุมความเข้มภาพขาวดํา ลดลงสุ ด จอภาพต้องมืด
− ให้ปรับปุ่ มสกรี น ให้แสงหน้าจอมืดสนิ ท
แสงขาว (100%) = 30R + 59G + 11B ตัวเลข 30% 59% และ11% เป็ นปริ มาณทางไฟฟ้ า
ของอิเล็กตรอนที"พุง่ สารเรื องแสงอาร์ จี และบี
− ปรับ อาร์ -ไดร้ฟเวอร์ และบี-ไดร้ฟเวอร์ ไว้ตาํ แหน่งกึ"งกลาง
− ปรับ อาร์ -คัตออฟ, บี-คัตออฟ และจี-คัตออฟไว้ตาํ แหน่งซ้ายมือสุ ด (ทวนเข็มนาฬิกา)
− ปรับ อาร์ - คัตออฟ ทางขวามือ ให้เห็ นแสงสี แดงออกจอภาพเข้มปานกลาง
− ปรับ จี-คัตออฟ ทางขวามือ ให้เห็นแสงสี เหลื อง (แดง-เขียว) ออกหน้าจอภาพ
− ปรับ บี-คัตออฟ ทางขวามือ ให้เห็นแสงสี ขาว หรื อใกล้เคียงออกหน้าจอภาพ
การปรับแต่งโย้ก
− ปรับโย้กเข้าออก ให้ปรากฏแสงสี เขียวเต็มหน้าจอ โดยไม่ด่าง ๆ (สี เขียวบริ สุทธิX )
− ตรวจสอบระดับแนวราบและแนวตั-งของโย้กโดยใช้รายการตารางครอสแฮตช์ จากแพตเทิร์น การหมุนซ้าย หรื อขวาของโย้ก ให้เส้นกวาดทางแนวราบ และแนวตั-งได้ระดับแนวราบ และ
แนวตั-งของจอภาพ (ภาพไม่เอียง)
− ปรับโย้กก้ม หรื อเงยให้ได้เส้นกวาดอาร์ จี และบี ทางแนวตั-ง (แกน Y) ขนานกันและเส้น
กวาดอาร์ จี และบี ทางแนวราบ (แกน X) เป็ นเส้นตรง และขนานกันพร้อม กับการหนุนลิ"มยาง 3 อัน
ให้เรี ยบร้อย พร้อมติดกาว
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การปรับชุดแม่เหล็กลู่เข้าสถิต เป็ นการปรับเพื"อให้เส้นกวาดอาร์ จี และบี รวมกัน เป็ นเส้นกวาดขาวทั-งแนวราบ และแนวตั-ง
− เลือกตารางครอสแฮตช์ จากแพตเทิร์น
− ปรับวงแหวนแม่เหล็ก 2 ขั-ว 2 วง ให้ได้เส้นกวาดอาร์ จี และทางแนวตั-งขนานกัน และ
เส้นกวาดอาร์ จี และบี ทางแนวราบเป็ นเส้นตรง (ปกติปิดสนามแม่เหล็ก 2 ขั-ว)
− ปรับวงแหวนแม่เหล็ก 4 ขั-ว 2 วง ให้เส้นกวาดอาร์ ทับกับเส้นกวาดบี ได้เส้นกวาดสี ม่วง
− ปรับวงแหวนแม่เหล็ก 6 ขั-ว 2 วง ให้เส้นกวาดสี ม่วง ทับเส้นกวาดจี ให้ได้สีขาวมากที"สุด
เครื" องแพตเทิร์น ทําหน้าที" กําเนิดสัญญาณทดสอบเครื" องรับโทรทัศน์ ใช้สาํ หรับ ปรับแต่ง
เครื" องรับโทรทัศน์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการคัดเลือกช่องสัญญาณ ความไวในการรับสู งสุ ด ความถูกต้องของสี และขาวดํา ความสมมาตรของภาพทั-งแนวราบ และแนวตั-ง คุณสมบัติที"จาํ เป็ นต้องมี
− สามารถกําเนิ ดรายการขาวสมดุล
− สามารถกําเนิ ดรายการตารางครอสแฮตช์
− สามารถกําเนิ ดรายการดอตเมตริ กซ์
− สามารถกําเนิ ดรายการตารางหมากรุ ก
− สามารถกําเนิ ดรายการคัลเลอร์ บาร์
− สามารถกําเนิ ดรายการสี แดงเต็มจอ
− สามารถกําเนิ ดรายการสี เขียวเต็มจอ
− สามารถกําเนิ ดรายการสี น- าํ เงิ นเต็มจอ

____________________________
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