บทที 3
กล้ องถ่ ายโทรทัศน์
กล้องถ่ายโทรทัศน์ หรื อกล้องวิดีโอทีใช้ในการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ มีส่วนประกอบที
สําคัญได้แก่ หลอดเก็บภาพขาวดํา หรื อหลอดเก็บภาพสี หรื อซี ซีดี ชุดวงจรพัลเอ็นโค้ดเดอร์ ชุ ดวงจร
ซิ กแนลโปรเซส และวงจรจ่ายกําลัง จะไม่ขอกล่าวถึงการบันทึกภาพ และเสี ยง

3.1 หลอดเก็บภาพขาวดํา
หลอดเก็บภาพขาวดํา เป็ นอุปกรณ์ทาํ หน้าที เปลียนแสงทีสะท้อนจากวัตถุ (ภาพ) หรื อออก
จากวัตถุ ให้เป็ นภาพทางไฟฟ้ า หรื อสัญญาณวาย ได้แก่ หลอดพลุมบิคอน (Blum Bicon Tube) และ
หลอดนิววิดีคอน (New Videcon Tube) สามารถอธิ บายส่ วนประกอบและการทํางานได้ดงั นีC ดังแสดง
ในรู ปที 3.1

รู ปที 3.1 แสดงส่ วนประกอบของหลอดนิววิดีคอน (Hutson, 1971, p. 94)
3.1.1 ส่ วนประกอบภายในของหลอดนิววิดีคอนขาวดํา
3.1.1.1 ไส้ หลอด (Heater, H)
ไส้หลอด ทําหน้าที เผาให้แคโทดร้อน เมือมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน วางอยู่
ภายกระบอกแคโทด แต่ไม่แตะกับแคโทด ถ้าปริ มาณกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเพิมขึCน ทําให้ความร้อน
ของแคโทดเพิมขึCน ปริ มาณการฟุ้ งกระจายของอิเล็กตรอนทีแคโทด ก็เพิมขึCนด้วย
3.1.1.2 แคโทด (Cathode, K)
แคโทด มีลกั ษณะเป็ นกระบอกโลหะปลายบิดหุ ม้ ไส้หลอดไว้ ทําหน้าที ฟุ้ ง
กระจายอิเล็กตรอน เมือได้รับความร้อนจากไส้หลอด
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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3.1.1.3 กริดบังคับ (Control Grid, G1 )
กริ ดบังคับ หรื อ G1 มีลกั ษณะเป็ นกระบอกโลหะปลายเจาะรู เล็ก ๆ 1 รู โดย
กระบอกนีC หุ ม้ แคโทดไว้ หน้าทีของกริ ดบังคับ เมือขากริ ดบังคับได้รับแรงดันลบเพิมขึCน ขณะทีขา
แคโทดได้รับแรงดันบวก กริ ดบังคับคอยขัดขวาง หรื อผลักไม่ให้อิเล็กตรอนทีฟุ้ งกระจายรอบแคโทด
ผ่านลอดรู ได้ง่าย เนื องจากอิเล็กตรอน มีไอออนเป็ นลบ เช่นเดียวกับแรงดันลบทีขากริ ดบังคับเกิดการ
ผลักกันหรื อขัดขวางกัน ทําให้มีอิเล็กตรอนผ่านกริ ดบังคับได้นอ้ ยลง ในทางตรงข้าม ถ้าแรงดันลบ
ลดลง หรื อเป็ น 0 โวลต์ ทําให้ปริ มาณอิเล็กตรอนจากแคโทด ผ่านกริ ดบังคับ เพิมปริ มาณมากขึCน
3.1.1.4 สกรีนกริด (Screen Grid, G 2 )
สกรี นกริ ด หรื อ G 2 มีลกั ษณะเป็ นโลหะทรงกระบอกปลายด้านหนึงเปิ ด อีก
ด้านหนึงเจาะ เป็ นรู กลมเล็ก ด้านทีเจาะรู วางใกล้ กับกริ ดบังคับ สกรี นกริ ด ทําหน้าที ช่วยดึงดูดเอา
อิเล็กตรอน ทีฟุ้ งกระจายรอบแคโทด ให้ผา่ นกริ ดบังคับ และตัวมันเอง สกรี นกริ ดได้รับแรงดันบวก
เมืออิเล็กตรอนทีถูกสกรี นกริ ด ดึงผ่านมาได้ มีลกั ษณะเป็ นลําเส้นตรงพุง่ ไปข้างหน้า
3.1.1.5 กริดเร่ ง (Accelerating Grid, G 3 , G 5 )
กริ ดเร่ งหรื อ G3 และ G5 มีลกั ษณะโลหะทรงกระบอกปลายเปิ ด 2 ข้าง โดย
G 5 กับ G3 ต่อถึงกันภายใน G3 และ G 5 รับแรงดันบวกสู ง มีหน้าที เร่ งความเร็ วของลําอิเล็กตรอน ต่อ
จากสกรี นกริ ด ให้พุง่ ชนตัวต้านทานไวแสง ทีฉาบอยูด่ า้ นในของแผ่นโลหะตัวนําโปร่ งแสง
3.1.1.6 โฟกัสกริด (Focus Grid, G 4 )
โฟกัสกริ ดหรื อ G 4 มีลกั ษณะเป็ นโลหะทรงกระบอกปลายเปิ ดทัCง 2 ข้างวาง
อยูร่ ะหว่าง G5 กับ G3 สร้างสนามไฟฟ้ าเป็ นเลนส์ทางไฟฟ้ า เพือควบคุมความยาวโฟกัส ของลําอิเล็กตรอนให้พุง่ ชนตัวต้านทานไวแสงเป็ นจุดเล็กทีสุ ด แรงดันบวกของ G 4 สามารถปรับเปลียนค่าได้ โดย
การปรับแต่ง ทีปุ่ มปรับโฟกัส
3.1.1.7 ฟิ ลด์ เมชกริด (Field Mesh Grid, G 6 )
ฟิ ลด์ เมชกริ ด หรื อ G 6 มีลกั ษณะเป็ นตะแกรงโลหะติดตัCงอยูร่ ะหว่าง G5 กับ
ตัวต้านทานไวแสง โดย G 6 ต่อกับ G3 ภายใน G 6 ได้รับแรงดันบวกสู ง ทําหน้าที เก็บอิเล็กตรอนทีพุง่
ชนตัวต้านทานไวแสง กระเด็นออกมา เพือไม่ให้เกิดการชนกัน ทําให้สูญเสี ยอิเล็กตรอน โดยไม่เกิด
ประโยชน์
3.1.1.8 ทาร์ เก็ต (Target) หรือฉากรับภาพ
ทาร์ เก็ต ประกอบด้วยแผ่นโลหะตัวนําโปร่ งแสง เป็ นแผ่นโลหะทีแสงผ่าน
ได้ ด้านในถูกฉาบด้วยตัวต้านทานไวแสง และเป็ นแผ่นโลหะทีมีแรงดัน +500 โวลต์ ต่ออยู่ และเป็ น
จุด ทีนําภาพขาวดําทางไฟฟ้ าไปใช้งาน ตัวต้านทานไวแสงทีฉาบ มีคุณสมบัติ เมือมีภาพทางแสงตก
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กระทบแผ่นโลหะตัวนําโปร่ งแสงในบริ เวณทีสว่างทําให้ตวั ต้านทานไวแสง มีค่าความต้านทานลดลง
ในบริ เวณทีมืด มีความต้านทานเพิมขึCน เมือลําอิเล็กตรอนพุง่ ชนตัวต้านทานไวแสง ทีได้รับแสงสว่าง
ทําให้อิเล็กตรอนไหลผ่านตัวต้านทานไวแสง และตัวนําโปร่ งได้เพิมขึCน ในทางตรงข้ามลําอิเล็กตรอน
พุง่ ชนตัวต้านทานไวแสงบริ เวณทีมืด มีอิเล็กตรอนไหลผ่านตัวต้านทานไวแสง และตัวนําโปร่ งแสง
ลดลง ปริ มาณอิเล็กตรอนทีเพิมขึCน หรื อลดลง ก็คือ ภาพขาวดําทางไฟฟ้ า
3.1.2 ส่ วนประกอบภายนอกของหลอดนิววิดิคอนขาวดํา
ส่ วนประกอบภายนอกของหลอดนิ ววิดิคอนขาวดํา มีดงั นีC ดังแสดงในรู ปที 3.1
3.1.2.1 เลนส์ (Lens)
เลนส์ เป็ นเลนส์นูน ทําหน้าที ปรับความยาวโฟกัสของภาพทางแสง ให้ตกลงบนทาร์ เก็ตให้ได้ภาพทีคมชัด
3.1.2.2 แผ่ นกรองแสงอินฟราเรด (Infrared Filter)
แผ่นกรองแสงอินฟราเรด ทําหน้าที กรองไม่ให้แสงอินฟราเรด ตกลงบน
ทาร์ เก็ต เป็ นสัญญาณรบกวน
3.1.2.3 ทาร์ เก็ตลีด (Target Lead)
ทาร์ เก็ตลีด จุดต่อนําสัญญาณวายออกจากทาร์ เก็ต หลอดนิววิดีคอนขาวดํา
มีเส้นเดียว ถ้าเป็ นหลอดนิววิดีคอนสี มีสามเส้น
3.1.2.4 ฮอร์ -โย้ กและเวอร์ -โย้ ก
ฮอร์ -โย้ก และเวอร์ -โย้ก สวมอยูท่ ีคอของหลอดนิวดิวคิ อน เพือทําหน้าที
บังคับลําอิเล็กตรอน ให้เคลือนทีจากขอบทาร์ เก็ตด้านซ้ายบนไปทางขวา แล้วสะบัดกลับ และเริ มจาก
ซ้ายไปขวาแต่เลือนตําลงเป็ นเช่นนีC ต่อไป จนถึงขอบทาร์ เก็ตด้านล่าง แล้วสะบัดกลับ เริ มตัCงต้นทีขอบ
ทาร์ เก็ตด้านบนในการเคลือนทีของลําอิเล็กตรอนจากด้านซ้ายไปด้านขวาของทาร์ เก็ตแล้วสะบัดกลับ
เป็ นการทํางานของฮอร์ -โย้ก การเคลือนทีของลําอิเล็กตรอนจากด้านบนลงสู่ ดา้ นล่างของทาร์ เก็ตแล้ว
สะบัดขึCนสู่ ขอบจอด้านบนเป็ นการทํางานของเวอร์ -โย้ก ลําอิเล็กตรอนพุง่ ชนตัวต้านทานไวแสง และ
เคลือนทีจากขอบทาร์ เก็ตซ้ายไปยังขอบขวาแล้วสะบัดกลับ เป็ นการสร้างสัญญาณวาย 1 เส้น จนครบ
625 เส้น (ระบบ 625 เส้น) ช่วงการสะบัดกลับทางแนวราบ หรื อทางแนวตัCง ไม่มีลาํ อิเล็กตรอนพุง่ ชน
ตัวต้านทานไวแสง
3.1.2.5 วงแหวนแม่ เหล็กปรั บศูนย์ กลาง (Centering Magnet)
วงแหวนแม่เหล็กปรับศูนย์กลาง เป็ นวงแหวนแม่เหล็ก 2 ขัCว 2 วง ทําหน้าที
ปรับแต่งให้ลาํ อิเล็กตรอนชนทาร์ เก็ตได้สมมาตรทัCงทางแนวราบ และแนวตัCง หรื อพูดอีกอย่างว่า การ
ปรับให้ลาํ อิเล็กตรอนตกลงจุดกึงกลางของทาร์ เก็ต ในขณะไม่มีการบังคับลําอิเล็กตรอนทางแนวราบ
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และแนวตัCง
3.1.2.6 ขาหลอดและซ็อกเก็ตขาหลอด
ขาหลอด และซ็อกเก็ตขาหลอด เป็ นจุดทีนําเอาแรงดัน ต่าง ๆ จ่าย ให้แก่
ส่ วนประกอบภายในของหลอดนิววิดีคอน
3.1.3 วงจรและการทํางานของหลอดนิววิดีคอนขาวดํา
วงจร และการทํางานของหลอดนิววิดีคอนขาวดํา สามารถอธิ บาย ได้ดงั นีC
3.1.3.1 วงจรไบแอส
การจัดแรงดันไฟฟ้ าให้กบั หลอดนิววิดีคอน เพือให้ทาํ งาน มีลาํ อิเล็กตรอน
พุง่ ชนตัวต้านทานไวแสง และต้องสร้างสัญญาณวาย ออกมา โดยมีแรงดันไฟฟ้ า ต่อไปนีC ดังแสดงใน
รู ปที 3.2

รู ปที 3.2 แสดงวงจรไฟฟ้ าของหลอดนิววิดีคอนขาวดํา (Hutson, 1971, p. 94)
3.1.3.1.1 แรงดันจุดไส้หลอด 6.3โวลต์
3.1.3.1.2 แรงดัน 0-120 โวลต์ ทีกริ ดบังคับกับกราวด์ สามารถเปลียนแปลง
ค่าแรงดันได้ เป็ นการควบคุมปริ มาณของอิเล็กตรอน ทีพุ่งชนตัวต้านทานไวแสง ถ้าแรงดันลบมีค่า
ลดลง ปริ มาณของอิเล็กตรอน จากแคโทดผ่านกริ ดบังคับได้เพิมขึCน เป็ นผลทําให้แรงดันของสัญญาณ
วายเพิมขึCนด้วย
3.1.3.1.3 แรงดัน +200 โวลต์ ทีสกรี นกริ ด
3.1.3.1.4 แรงดัน 0-120 โวลต์ ทีโฟกัสกริ ด เมือปรับแต่งปุ่ มโฟกัสสามารถ
เปลียนแปลงค่าได้ เป็ นการปรับเลนส์ไฟฟ้ า เพือให้ลาํ อิเล็กตรอนชนตัวต้านทานไวแสง เป็ นจุดเล็ก
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ทีสุ ด
3.1.3.1.5 แรงดัน +500 โวลต์ ที G3 และ G5 เร่ งความเร็ วของลําอิเล็กตรอน
ต่อจากสกรี นกริ ด
3.1.3.1.6 แรงดัน +500 โวลต์ ที G 6
3.1.3.1.7 แรงดัน +500 โวลต์ ทีทาร์ เก็ต ต่อกับแผ่นโลหะตัวนําโปร่ งแสง
3.1.3.2 การทํางานของหลอดนิววิดีคอนขาวดํา
การทํางานของชุ ดปื นยิงอิเล็กตรอน มีขC นั ตอน ดังนีC ดังแสดงในรู ปที 3.2
3.1.3.2.1 ไส้หลอดได้รับแรงดัน 6.3 โวลต์ กระแสไหลผ่านไส้หลอดทําให้
เกิดความร้อนเผาให้แคโทดร้อน
3.1.3.2.2 เมือแคโทดถูกเผาให้ร้อน เกิดการสันสะเทือนของอะตอม ทําให้
อิเล็กตรอนวงนอกสุ ดหลุดออกจากวงรอบ ทําให้มีอิเล็กตรอนอิสระ ฟุ้ งกระจายรอบแคโทด การเพิม
ปริ มาณความร้อน เป็ นการเพิมปริ มาณของอิเล็กตรอนอิสระเมือแคโทดสู ญเสี ยอิเล็กตรอน และได้รับ
อิเล็กตรอนทดแทนของเดิมจากแหล่งจ่ายกําลัง
3.1.3.2.3 G 2 G3 G 4 G5 G6 และแผ่นโลหะตัวนําโปร่ งแสง ได้รับแรงดัน
บวกตามกําหนด ทําการดึงดูดอิเล็กตรอนจากแคโทด โดยมี G 2 เป็ นชุดแรก ทีดึงดูด เพราะอยูใ่ กล้
แคโทด แต่เนืองจาก G 2 G3 G 4 และ G5 มีลกั ษณะเป็ นรู และทรงกระบอกปลายเปิ ด เมือดึงดูดทําให้
อิเล็กตรอนวิงผ่านรู และช่องว่าง พุง่ ชนตัวต้านทานไวแสง ส่ วน G 6 มีลกั ษณะเป็ นตะแกรง ทําหน้าที
คอยเก็บอิเล็กตรอน ทีพุง่ ชนตัวต้านทานไวแสง และเกิดการสะท้อนกลับ เป็ นการป้ องกันการชนกัน
ของอิเล็กตรอน และ G 6 ยังทํางานร่ วมกันกับ G5 เพือสร้างสนามไฟฟ้ า บังคับลําอิเล็กตรอนให้ตกลง
บนตัวต้านทานไวแสงอย่างตัCงฉาก เพือไม่ให้ เกิดการผิดเพีCยนทีขอบทาร์ เก็ตทัCง 4 ด้าน
3.1.3.2.4 เมืออิเล็กตรอนพุง่ ชนตัวต้านทานไวแสง เกิดการไหลของกระแส
อิเล็กตรอนผ่านตัวต้านทานไวแสง และแผ่นโลหะตัวนําโปร่ งแสง และครบวงจร ทีขัCวบวกของแหล่ง
จ่ายกําลัง ตัวต้านทานไวแสง เปลียนแปลงปริ มาณอิเล็กตรอนโดยการเปลียนแปลงความต้านทานตาม
ปริ มาณของภาพทางแสงทีตกกระทบ บริ เวณทีสว่างมีความต้านทานตํา
3.1.3.3 การสร้ างภาพขาวดําทางไฟฟ้าหรือสั ญญาณวาย
การสร้างภาพขาวดําทางไฟฟ้ า ดังแสดงในรู ปที 3.3 โดยอาศัยหลักการ เมือ
มีแสงสะท้อนจากวัตถุตกกระทบแผ่นโลหะตัวนําโปร่ งแสง ทําให้ตวั ต้านทานไวแสงทีฉาบไว้ดา้ นใน
ของแผ่นโลหะตัวนําโปร่ งแสง มีค่าความต้านทานเปลียนแปลง โดยบริ เวณทีได้รับแสงมีความต้านทานตํา บริ เวณทีไม่ได้รับแสง มีค่าความต้านทานสู ง โดยค่าความต้านทานเป็ นปฏิภาคกลับ กับความ
สว่างของแสง การสร้างภาพขาวดําทางไฟฟ้ า ต้องสร้างครัCงละเส้น เมือลําอิเล็กตรอนถูกบังคับ จาก
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ขอบทาร์ เก็ตซ้ายด้านบน ไปยังขอบทาร์ เก็ตด้านขวามือ พุง่ ชนตัวต้านทานไวแสง เมือถึงบริ เวณทีตัว
ต้านทานไวแสง ได้รับแสงสว่างเพิมขึCน มีค่าความต้านทานลดลง ทําให้อิเล็กตรอนไหลผ่าน R104
เพิมขึCน แรงดันทีตกคร่ อม R104 ก็เพิมขึCนด้วย ในกรณี ทีลําอิเล็กตรอนถูกบังคับ ให้ตรงบริ เวณทีแสง
สว่างลดลง ตัวต้านทานไวแสง มีค่าความต้านทานเพิมขึCน ทําให้มีอิเล็กตรอนไหลผ่าน R104 ลดลง
ทําให้แรงดันตกคร่ อม R104 ก็ลดลง การที R104 มีแรงดันตกคร่ อมเปลียนแปลง ตามความสว่างของ
ภาพ หมายความว่า การสร้างภาพขาวดําทางไฟฟ้ าได้สาํ เร็ จ การนําไปใช้งาน โดยอาศัย C101 เป็ นตัว
เชือมต่อ ภาพขาวดําทางไฟฟ้ าทีสร้างได้ มีอีกชือว่า “สัญญาณวาย” ในรู ปที 3.3 กระแสไหลในวงจร
เป็ นกระแสนิยมไหล จากขัCวบวกแบตเตอรี ไปยังขัCวลบ มีทิศทางตรงกันข้าม กับการไหลของกระแส
อิเล็กตรอน

รู ปที 3.3 แสดงส่ วนประกอบของหลอดนิววิดีคอนและการสร้างสัญญาณวายแต่ละเส้น (Hutson,
1971, p. 95)

3.2 หลอดเก็บภาพสี
3.2.1 วงจรและการทํางานของหลอดนิววิดีคอนสี
วงจรและการทํางานของหลอดนิววิดีคอนสี เช่นเดียวกับหลอดนิววิดีคอนขาวดํา
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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รู ปที 3.4 แสดงส่ วนประกอบของหลอดนิววิดีคอนสี และการสร้างสัญญาณอาร์ จี และบี (Gulati,
2007, p. 96)
3.3.2 การสร้ างภาพสี ทางไฟฟ้าหรือสั ญญาณอาร์ จี และบี
การสร้างสัญญาณอาร์ จี และบี ดังแสดงในรู ปที 3.4 การสร้างสัญญาณอาร์ จี และบี
ของหลอดนิววิดีคอนสี การสร้างสัญญาณอาร์ อาศัยหลักการ เมือมีแสงสะท้อนจากวัตถุ ตกกระทบ
แผ่นกรองแสงสี แดงผ่าน ซึ งปิ ดไว้ดา้ นหน้าของแผ่นโลหะตัวนําโปร่ งแสง แผ่นกรองแสงยอมให้แสง
สี แดงเท่านัCนผ่านได้ ทําให้ตวั ต้านทานไวแสง ทีฉาบไว้ดา้ นในของแผ่นโลหะตัวนําโปร่ งแสง มีค่า
ความต้านทานเปลียนแปลง โดยบริ เวณทีได้รับแสงสี แดงเพิมขึCน มีความต้านทานลดลง ส่ วนบริ เวณ
ทีได้รับแสงสี แดงลดลง มีความต้านทานเพิมขึCน โดยความต้านทานเปลียนแปลงเป็ นปฏิภาคกลับ กับ
ความสว่างของแสงสี แดง ส่ วนการสร้างสัญญาณจี และบี มีหลักการเดียวกัน โดยใช้แผ่นกรองแสงสี
เขียวผ่าน และแผ่นกรองแสงสี นC าํ เงินผ่าน ปิ ดไว้ดา้ นหน้าของแผ่นโลหะตัวนําโปร่ งแสง ในการสร้าง
สัญญาณอาร์ จี และบี ต้องสร้างครัCงละเส้น เมือลําอิเล็กตรอนถูกบังคับ จากขอบทาร์ เก็ตซ้ายด้านบน
ไปยังขอบทาร์ เก็ตด้านขวามือ ลําอิเล็กตรอนพุง่ ชนตัวต้านทานไวแสง เมือถึงบริ เวณทีตัวต้านทานไววิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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แสง ได้รับแสงสี แดง สี เขียว และสี นC าํ เงินเพิมขึCน มีความต้านทานลดลง ทําให้อิเล็กตรอน ไหลผ่าน
R104 R105 และ R106 เพิมขึCน แรงดันตกคร่ อม R104 R105 และ R106 ก็เพิมขึCนด้วย ในกรณี ทีลํา
อิเล็กตรอนถูกบังคับ ให้ตรงบริ เวณทีแสงสี แดง สี เขียว และสี นC าํ เงินลดลง ตัวต้านทานไวแสง มีความ
ต้านทานเพิมขึCนทําให้อิเล็กตรอนไหลผ่าน R104 R105 และ R106 ลดลง ทําให้แรงดันตกคร่ อม R104
R105 และ R106 ลดลง การที R104 R105 และ R106 มีแรงดันตกคร่ อมเพิมขึCน หรื อลดลง ตามแสง
สี ต่าง ๆ หมายความว่า สามารถสร้างสัญญาณอาร์ จี และบีทางไฟฟ้ าได้สาํ เร็ จ การนําไปใช้งาน โดย
อาศัย C101 C102 และ C103 เชือมต่อสัญญาณอาร์ จี และบี ไปใช้งาน ในรู ปที 3.4 กระแสทีไหลเป็ น
กระแส มีทิศทางตรงกันข้าม กับกระแสอิเล็กตรอน

3.3 ซีซีดี
ซี ซีดี (Charge Couple Device, CCD) เป็ นอุปกรณ์สารกึงตัวนํามีขนาดเล็ก ทําหน้าทีเปลียน
แสงสี ต่าง ๆ ทีตกลงบนทาร์ เก็ต ให้เป็ นสัญญาณสี ทางไฟฟ้ า 3 สัญญาณได้แก่ สัญญาณอาร์ จี และบี
ซึ งทัCง 3 เป็ นแม่สีของแสง ซึ งซี ซีดี จะมีใช้ในกล้องวิดีโอสมัยใหม่มีขนาดเล็กกะทัดรัด ดังแสดงในรู ป
ที 3.5

รู ปที 3.5 แสดงรู ปเหมือนของซี ซีดี (Gulati, 2007, p. 102)

3.4 บล็อกไดอะแกรมของกล้องถ่ ายโทรทัศน์
จากรู ปที 3.6 สามารถอธิ บายการทํางานได้ดงั นีC
3.4.1 เลนส์
เลนส์ ทําหน้าที ปรับระยะของแสงทีสะท้อนจากวัตถุ ให้ตกลงบนทาร์ เก็ต ของซี ซีดี
ให้ได้ภาพชัดเจนทีสุ ด
3.4.2 หลอดนิววิดีคอนสี
หลอดนิววิดีคอนสี ทําหน้าที สร้างสัญญาณอาร์ จี และบี อาจจะเป็ น ซี ซีดี ก็ได้
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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3.4.3 ปรี -แอมป์ (PRE-AMP, Pre Amplifier)
ปรี -แอมป์ ทําหน้าที ขยายแรงดันสัญญาณอาร์ จี และบี ให้มีแรงดันเพิมขึCน และเชือม
ต่ออิมพีแดนซ์ ระหว่างด้านออกของหลอดนิววิดีคอน กับด้านเข้าของวงจรวายเมตริ กซ์ ให้เข้ากันได้
3.4.4 วายเมตริกซ์ วายอินเวิร์ส อาร์ − วาย และบี − วาย
ทําหน้าที ดังได้กล่าวข้างต้น

รู ปที 3.6 แสดงบล็อกไดอะแกรมของกล้องถ่ายโทรทัศน์สี (Gulati, 2007, p. 120)
3.4.5 วายมิกเซอร์ (Y Mixer)
วายมิกเซอร์ ทําหน้าทีเติมสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ เวอร์ -ซิ งก์ อีควอไลซิ งพัลส์ ฮอร์ -แบล็งกิง และเวอร์ -แบล็งกิง ลงในสัญญาณวาย ได้เป็ นสัญญาณภาพรวมรายการขาวดํา เพือสร้างภาพขาวดํา
ในเครื องรับโทรทัศน์ขาวดํา และสี
3.4.6 พัลเอ็นโค้ ดเดอร์ (PAL Encoder)
พัลเอ็นโค้ดเดอร์ ทําหน้าที กรรมวิธีทางสัญญาณของสัญญาณอาร์ − วาย บี − วายและ
สัญญาณวาย ให้เป็ นสัญญาณภาพรวมในระบบพัล (รายละเอียดศึกษาได้จากบทที 2) ยังเลือกสัญญาณ
ภาพรวมรายการขาวดํา หรื อรายการสี
3.4.7 ซิกแนลโปรเซสส์
ซิ กแนลโปรเซสส์ (Signal Process) มีหน้าที สร้างสัญญาณ ต่อไปนีC
3.4.7.1 สั ญญาณฮอริซอนทอล
สัญญาณฮอริ ซอนทอล มีความถี 15.625 กิโลเฮิรตซ์ (625เส้น) เป็ นสัญญาณ
รู ปสี เหลียม ป้ อนให้แก่ วงจรฮอริ ซอนทอลดีเฟลกชัน (Horizontal Deflection Circuit) เพือการสร้าง
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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กระแสรู ปฟันเลือยในขดลวดฮอร์ -โย้ก
3.4.7.2 สั ญญาณเวอร์ ติคอล
สัญญาณเวอร์ ติคอล มีความถี 50 เฮิรตซ์ (625 เส้น) เป็ นสัญญาณรู ปสี เหลียม
ป้ อน ให้แก่ วงจรเวอร์ ติคอลดีเฟลกชัน (Vertical Deflection Circuit) เพือใช้ในการสร้างกระแสรู ป
ฟันเลือยในขดลวดเวอร์ -โย้ก
3.4.7.3 สั ญญาณแบล็งกิง
สัญญาณแบล็งกิง ซึ งประกอบด้วย เวอร์ -แบล็งกิง และฮอร์ -แบล็งกิง โดย
สัญญาณเวอร์ -แบล็งกิง ทําหน้าที ลบเส้นสะบัดกลับทางแนวตัCง ส่ วนสัญญาณฮอร์ -แบล็งกิง ทําหน้าที
ลบเส้นสะบัดกลับทางแนวราบ เพือเพิมเติมลงไป ในช่วงเวอร์ -แบล็งกิง และช่วงฮอร์ -แบล็งกิง ของ
สัญญาณวาย โดยป้ อนให้แก่ วงจรวายมิกเซอร์ และนอกจากนีC สัญญาณแบล็งกิง ในชุดสร้างสัญญาณ
นัCน ถูกนําไปใช้ในวงจร เพือควบคุมให้แรงดันทีแคโทดของหลอดนิววิดีคอน เป็ นบวกเพิมขึCน เพือ
บังคับ ให้หลอดนิววิดีคอนหยุดทํางาน ไม่มีอิเล็กตรอนพุง่ ชนตัวต้านทานไวแสง จึงไม่เกิดการสร้าง
สัญญาณอาร์ จี และบี ในช่วง ช่วงเวอร์ -รี เทรซ และฮอร์ -รี เทรซ
3.4.7.4 สั ญญาณซิงก์ รวม
สัญญาณซิ งก์รวม ประกอบด้วยสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ เวอร์ -ซิ งก์ และสัญญาณ
อีควอไลซิ งพัลส์ เพือเพิมเติมลงไปในช่วงเวลาฮอร์ -แบล็งกิง และเวอร์ -แบล็งกิงของสัญญาณวาย เพือ
สร้างสัญญาณภาพรวมโดยป้ อนให้แก่ วงจรวายมิกเซอร์
3.4.7.4.1 สัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ ใช้เป็ นสัญญาณกระตุน้ ให้วงจรฮอริ ซอนทอล
ของเครื องรับโทรทัศน์ เกิดการบังคับการเคลือนทีของลําอิเล็กตรอนทางแนวราบ ได้จงั หวะพอดี กับ
สัญญาณวาย หรื อสัญญาณอาร์ จี และบี โดยปรากฏทีขาแคโทดของหลอดรังสี แคโทด หรื อเป็ นการ
ควบคุมตําแหน่งภาพทางแนวราบ ให้ถูกต้อง
3.4.7.4.2 สัญญาณเวอร์ -ซิ งก์ สัญญาณนีC เติมลงไปในสัญญาณภาพรวม เพือ
ให้เครื องรับโทรทัศน์ ใช้เป็ นสัญญาณกระตุน้ ให้วงจรเวอร์ ติคอล เกิดการบังคับการเคลือนทีของลําอิเล็กตรอนทางแนวตัCง ได้จงั หวะพอดี กับลําดับเส้นของสัญญาณวาย หรื อสัญญาณอาร์ จี และบี ทีขา
แคโทดของหลอดรังสี แคโทด หรื อเป็ นการควบคุมตําแหน่งภาพทางแนวตัCงให้ถูกต้อง
3.4.7.4.3 สัญญาณอีควอไลซิ งพัลส์ มี 2 ชุด แต่ละชุด มี 5 ลูกคลืน ได้แก่
ชุดบ่าหน้า และชุดบ่าหลัง สัญญาณนีCเติมลงไป เพือเพิมแรงดันสะสม ในวงจรอินทิเกรเตอร์ รวมกับ
สัญญาณเวอร์ -ซิ งก์ ใช้เป็ นแรงดันกระตุน้ ให้วงจรเวอร์ ติคอลออสซิ ลเลเตอร์ ผลิตสัญญาณทีมีความถี
และจังหวะการทํางานถูกต้อง ถ้ามีเฉพาะเวอร์ -ซิ งก์ เมือผ่านวงจรอินทิเกรเตอร์ แรงดันตกคร่ อมตัว
เก็บประจุจะตํา ไม่สามารถกระตุน้ ให้วงจรทํางานได้ ยังใช้สัญญาณอีควอไลซิ งพัลส์ และเวอร์ ซิงก์
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ป้ อนให้แก่ วงจรฮอริ ซอนทอล แทนสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ ในช่วงเวอร์ -แบล็งกิง เพือให้การกวาดแบบ
สอดแทรก ทํางานอย่างต่อเนื อง
3.4.8 ภาคฮอริซอนทอลดีเฟลกชั น (Horizontal deflection Section)
ภาคฮอริ ซอนทอลดีเฟลกชัน ทําหน้าที ขยายกําลังสัญญาณฮอริ ซอนทอล ให้เพิมขึCน
เพือป้ อนให้แก่ ฮอร์ -โย้ก เพือการบังคับลําอิเล็กตรอนทางแนวราบ

รู ปที 3.7 แสดงกล้องถ่ายโทรทัศน์ในปั จจุบนั (Gulati, 2007, p. 109)
3.4.9 ภาคจ่ ายกําลัง (Power Supply Section)
ภาคจ่ายกําลัง ทําหน้าที จ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง และไฟฟ้ ากระแสสลับ ให้แก่ วงจรจุดไส้หลอด 6.3โวลต์ (เอซี ) EG 120 โวลต์ และแผ่นโลหะตัวนําโปร่ งแสง B +500 โวลต์
3.4.10 ภาคเวอร์ ติคอลดีเฟลกชั น (Vertical Deflection Section)
ภาคเวอร์ ติคอลดีเฟลกชัน ทําหน้าที ขยายกําลังสัญญาณเวอร์ ติคอลให้เพิมขึCน เพือ
ป้ อนให้เวอร์ -โย้ก เพือการบังคับลําอิเล็กตรอนทางแนวตัCง

สรุป
เมือมีแสงสะท้อนจากวัตถุผา่ นเลนส์ ตกกระทบทาร์ เก็ตของซี ซีดี ซี ซีดีทาํ หน้าที เปลียนจาก
แสงสี ต่าง ๆ ให้เป็ นสัญญาณอาร์ จี และบี สัญญาณทัCง 3 ต้องได้รับการขยายให้มีแรงดันเพิมขึCน โดย
วงจรปรี -แอมป์ 3 ชุด และป้ อนสัญญาณดังกล่าวเข้าวงจรวายเมตริ กซ์ เพือสร้างสัญญาณวาย โดยจัด
การตามสมการ (Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B) ป้ อนสัญญาณวายส่ วนหนึงให้แก่ วงจรวายอินเวิร์ส เพือ
สร้างสัญญาณ –วาย ป้ อนให้แก่ วงจรอาร์ − วาย และวงจรบี − วาย เพือสร้างสัญญาณอาร์ − วาย และบี
− วาย นําเอาสัญญาณอาร์ − วาย บี − วาย และสัญญาณวาย ป้ อนให้วงจรพัลเอ็นโค้ดเดอร์ เพือสร้าง
สัญญาณภาพรวม ตามกรรมวิธีของระบบพัล
กล้องถ่ายโทรทัศน์ในปั จจุบนั ส่ วนมาก สามารถบันทึกรายการ ทีถ่ายทําไว้ในรู ปของวิดีโอ
ซี ดี/หน่วยความจํา หรื อ ดีวดี ี เป็ นต้น
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