บทที 4
วงจรจ่ ายกําลัง
วงจรจ่ายกําลัง (Power Supply) ไม่วา่ โทรทัศน์ขาวดํา หรื อสี ก็ตอ้ งการพลังงานไฟฟ้ าโดย
ต้องเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง ที0มีแรงดันคงที0 และกําจัดสัญญาณรบกวนที0มาทางสายเอซี ดว้ ย
วงจรล้างสนามแม่เหล็ก (Degaussing) เครื0 องรับโทรทัศน์สี จําเป็ นจะต้องมีการล้างสนามแม่เหล็กที0ตกค้างในตระแกงบังคับลําอิเล็กตรอน เมื0อเปิ ดเครื0 องครั?งแรก มิเช่นนั?นภาพสี จะเลอะ

4.1 วงจรจ่ ายกําลังแบบเรกกูเลเตอร์
วงจรจ่ายกําลังแบบเรกกูเลเตอร์ ใช้ในเครื0 องรับโทรทัศน์ขาวดําขนาดจอภาพ 12 นิ?ว
ลงมา สามารถอธิ บายการทํางานได้ดงั นี? ดังแสดงในรู ปที0 4.1
4.1.1 T601 หม้ อแปลงไฟฟ้า
T601 หม้อแปลงไฟฟ้ า ทําหน้าที0 เหนี0ยวนํากระแส และลดแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
จาก 220 โวลต์ ลดลงเหลือ 10 โวลต์
4.1.2 C603 และ C604
C603 และ C604 ทําหน้าที0 กรองสัญญาณรบกวนที0เข้ามาทางไฟฟ้ ากระแสสลับ ซึ0 ง
มีความถี0มากกว่า 400 เฮิรตซ์ ลงกราวด์ทิ?ง
4.1.3 D601-D604 ไดโอดบริดจ์
D601-D604 ไดโอดบริ ดจ์ ทําหน้าที0 เรี ยงกระแสจากไฟฟ้ ากระแสสลับ เป็ นไฟฟ้ า
กระแสตรง
4.1.4 C601 และ C602
C601 และ C602 ทําหน้าที0 กรองกระแสให้เรี ยบ ได้แรงดัน 14 โวลต์
4.1.5 D605 ไดโอดป้องกันสลับขั0ว
D605 ไดโอดป้ องกันสลับขั?ว ทําหน้าที0 ป้ องกันการป้ อนไฟฟ้ ากระแสตรง จาก
ภายนอกผิดขั?ว ถ้ามีการป้ อนผิดขั?ว จะทําให้ D605 นํากระแสเป็ นการลัดวงจร ทําให้ฟิวส์ F602 ขาด
ทันที
4.1.6 R604 และ D604 วงจรแรงดันอ้ างอิง
R604 และ D604 วงจรแรงดันอ้างอิง ทําหน้าที สร้างแรงดันอ้างอิงคงที 8 โวลต์ จ่าย
ให้ขาอิมิตเตอร์ Q601 โดยแรงดันจะคงทีตลอดเวลา
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4.1.7 Q601 วงจรเปรียบเทียบและขยายผิดพลาด
วงจรเปรี ยบเทียบ และขยายผิดพลาด (Comparator and Error Amplifier) โดยขาเบส
Q601 รับแรงดัน จากขากลางของ VR601 เรี ยกว่า “แรงดันตรวจจับ” (Detector Voltage) ซึ0 งแรงดัน
ดังกล่าว เปลี0ยนแปลงตามการปรับ VR601 หรื อตามแรงดันกระแสสลับ 220 โวลต์ จ่ายให้แก่หม้อ
แปลง T601 เกิดการเปรี ยบเทียบ กับแรงดันอ้างอิงที0ขาอิมิตเตอร์ ทําให้เกิดการเปลี0ยนแปลงความต่างศักย์ของแรงดัน ระหว่างขาอิมิตเตอร์ กับขาเบส ทําให้ IBQ601 เปลี0ยนแปลง และทําให้ ICQ601 เปลี0ยน
แปลงค่าตามไปด้วย เช่น แรงดันตรวจจับเพิ0มขึ?น แต่แรงดันอ้างอิงคงที0 ทําให้ได้ IBQ601 ลดลง และ
ICQ601 ก็ลดลงด้วย

รู ปที0 4.1 แสดงวงจรลิเนียร์ เรกกูเลเตอร์ ของโทรทัศน์ขาวดํา (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ก หน้า 22)
4.1.8 Q602 ทรานซิสเตอร์ ไดร้ ฟเวอร์
Q602 ทรานซิ สเตอร์ ไดร้ฟเวอร์ ทําหน้าที0 ควบคุมปริ มาณ IBQ603 โดยได้รับ ICQ601
เข้าขาเบส เช่น ICQ601 พิ0มขึ?น IBQ603 เพิ0มมากขึ?น เนื0องจาก Q602 มีอตั ราขยายกระแสตํ0าสุ ด 60 เท่า
ดังนั?นจะถูกขยายกระแส 60 เท่า
4.1.9 Q603 ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์ เรกกูเลเตอร์
Q603 ทรานซิ สเตอร์ เพาเวอร์ เรกกูเลเตอร์ ทําหน้าที0 จ่ายกระแสคอลเล็กเตอร์ ให้แก่
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โหลดโดยถูกควบคุมจาก IBQ601
4.1.10 R606 VR601 และ R607
R606 VR601 และ R607 ทําหน้าที0 แบ่งแรงดันป้ อนให้แก่ ขาเบส Q601 เป็ นแรงดัน
ตรวจจับ การปรับแต่ง VR601 เป็ นการตั?งแรงดันออก ตามต้องการ (11.5โวลต์)
4.1.11 R601 ตัวต้ านทานขนานกระแส
R601 ตัวต้านทานขนานกระแส ทําหน้าที0แบ่งกระแสที0ไหลเข้าขาอิมิตเตอร์ Q603
ให้ไหลผ่าน R601 อีกเส้นทางหนึ0ง ทําให้ Q603 ลดความร้อนลง
4.1.12 C605 ตัวเก็บประจุกรองกระแส
C605 ตัวเก็บประจุกรองกระแส ทําหน้าที0 กรองกระแส IRL ให้เรี ยบ
4.1.13 R602 R603 และ Q602
R602 R603 และ Q602 ทําหน้าที0 จัดแรงดันไบแอสให้แก่ขาเบสQ601 โดยมี Q602
เป็ นตัวควบคุม
เมื0อแรงดันออกลดลง เนื0องจากแรงดันกระแสสลับที0จ่ายให้แก่ หม้อแปลง T601 ลดลง ทํา
ให้แรงดันตรวจจับลดลง แต่ IBQ601 เพิ0มมากขึ?นทําให้ ICQ601 เพิ0มมากขึ?นตามไปด้วยและทําให้ IBQ602
เพิ0มมากขึ?น ICQ602 ก็เพิ0มมากขึ?นทําให้ IBQ603 เพิ0มขึ?นเป็ นผลให้ ICQ603 เพิ0มมากขึ?น ทําให้มีกระแสไหล
ผ่านโหลดมากขึ?น ทําให้แรงดันออกสู งขึ?น เข้าสู่ สภาวะคงที0
เมื0อแรงดันออกเพิ0มขึ?น เนื0องจากแรงดันกระแสสลับ ที0จ่ายให้แก่ หม้อแปลง T601 เพิ0มขึ?น
ทําให้แรงดันตรวจจับเพิ0มขึ?น แต่ IBQ601 ลดลง ทําให้ ICQ601 ลดลงตามไปด้วย และทําให้ IBQ602 ลดลง
ICQ602 ก็ลดลงทําให้ IBQ603 ลดลง เป็ นผลให้ ICQ603 ลดลงทําให้มีกระแสไหลผ่านโหลดลดลง ทําให้
แรงดันออกลดลง เข้าสู่ สภาวะคงที0

4.2 วงจรจ่ ายกําลังแบบฟลายแบ็กอินเวอร์ เตอร์
4.2.1 บล็อกไดอะแกรมของฟลายแบ็กอินเวอร์ เตอร์
บล็อกไดอะแกรมของฟลายแบ็กอินเวอร์ เตอร์ (Fly Back Inverter) ดังแสดงในรู ปที
4.2
4.1.2.1 D1-D4 และ C1 วงจรเรี ยงกระแสและกรองกระแส
D1-D4 และ C1 วงจรเรี ยงกระแส และกรองกระแส ทําหน้าที0 เรี ยงกระแส
และกรองกระแสจากไฟฟ้ ากระแสสลับ เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง หากแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับเข้า 220
โวลต์ จะได้แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงตกคร่ อม C1 ประมาณ 300 โวลต์
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4.1.2.2 T1 หม้ อแปลงคอนเวอร์ เตอร์
T1 หม้อแปลงคอนเวอร์ เตอร์ (Converter Transformer) ทําหน้าที0 สร้าง
แรงดัน และกระแสเหนี0ยวนําที0ขดทุติยภูมิ เมื0อมีกระแสไหลผ่านขดปฐมภูมิในที0น? ีหมายถึง กระแส
คอลเล็กเตอร์ ของ Q1เฟสของแรงดัน และกระแสเหนี0ยวนําที0ขดทุติยภูมิ ซึ0 งตรงกันข้ามกับขดปฐมภูมิ
สังเกตจากเครื0 องหมายบอกเฟส (•) โดยขาขดลวดใดที0มีจุดบอกเฟสอยู่ ก็หมายความว่าขาเหล่านั?น มี
เฟสของกระแส หรื อแรงดันตรงกัน แกนของT1เป็ นแกนเฟอร์ ไรต์ สามารถใช้งานในความถี0สูง ๆ ได้
ดีมาก แต่หา้ มหล่นลงพื?น

รู ปที0 4.2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของฟลายแบ็กอินเวอร์ เตอร์ (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข,
หน้า 135)
4.1.2.3 D5 และ C2 วงจรเรียงกระแส และกรองกระแส แบบครึ#งคลืน#
D5 และC2 วงจรเรี ยงกระแสและกรองกระแสแบบครึ0 งคลื0น แต่เป็ นกระแส
ไฟฟ้ าสลับความถี0สูง 15-21 กิโลเฮิรตซ์ จึงไม่จาํ เป็ นต้องใช้ ตัวเก็บประจุกรองกระแสค่าความจุมาก
4.1.2.4 R Load ตัวต้ านทานโหลด
R Load ตัวต้านทานโหลด ทําหน้าที0 เป็ นโหลดแทนวงจรต่าง ๆ สามารถ
นํากระแสไฟฟ้ าไปใช้งาน
อธิ บายการทํางาน เมื0อมีกระแสไฟฟ้ าสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ป้ อนให้แก่ D1-D4 ไดโอด
D1-D4 ทําการเรี ยงกระแสจากไฟฟ้ ากระแสสลับ ให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงแต่ยงั ไม่เรี ยบ เมื0อผ่าน C1
กรองกระแสได้แรงดันประมาณ 300 โวลต์ ป้ อนให้แก่ขาคอลเล็กเตอร์ Q1 ผ่านขดปฐมภูมิขา 1-2 T1
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เมื0อขาเบส Q1 ได้รับพัลส์ จากรู ปที0 4.2 ก. ช่วงเวลา t1 -t 2 ทําให้เกิดกระแสเบส Q1 ( IBQ1 )
ไหลทําให้เกิดกระแสคอลเล็กเตอร์ Q1 ( ICQ1 ) ไหล โดยเริ0 มจากขั?ว C1 ผ่านขดลวดขา 1-2 T1 ซึ0 งเป็ น
ขดปฐมภูมิเข้าขาคอลเล็กเตอร์ Q1 ออกขาอิมิตเตอร์ Q1 ครบวงจร ที0ข? วั ลบ C1 ขณะที0 ICQ1 ไหลผ่าน
ขดลวดขา 1-2 T1 เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า และเหนี0ยวนํา ให้แก่ขดลวดขา 3-4 T1 ซึ0 งเป็ นขดทุติยภูมิ
เกิดกระแสเหนี0ยวนําขึ?น แต่กระแสเหนี0ยวนําไม่สามารถไหลได้ครบวงจรเนื0องจากขา 3 T1 มีเฟสเป็ น
ลบ ขา 4 T1 มีเฟสเป็ นบวก D5 ไม่นาํ กระแส การนํากระแสของ Q1 ขณะที0ขาเบสได้รับพัลส์บวกช่วง
เวลา t1 -t 2 Q1 นํากระแส จนถึงจุดอิ0มตัว ขดลวดขา 1-2 T1 เก็บพลังงานไฟฟ้ าไว้ในรู ปสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้ าถ้าหากพัลส์บวกมีช่วง t1 -t 2 นาน ขดลวดขา 1-2 T1 เก็บสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าได้มาก หรื อพองตัว
เต็มที0 เมื0อ Q1 ขาเบสได้รับพัลส์ช่วงเวลา t 2 -t3 ไม่มี IBQ1 ไหล Q1 หยุดนํากระแส ICQ1 ไม่ไหล ขดลวด
ขา 1-2 T1 ยุบตัวสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ตัดกลับในทิศทางตรงกันข้าม เกิดการเหนี0ยวนําให้แก่ขดของ
ตนเอง และขดทุติยภูมิทุกขด เกิดกระแสเหนียวนําไหล ในขดทุติยภูมิ ขา 3-4 T1 โดย ขา 3 T1 มีเฟส
เป็ นบวก และขา 4 T1 มีเฟสเป็ นลบ ทําให้กระแสไหลครบวงจรผ่าน D5 เรี ยงกระแส และ C2 กรอง
กระแสให้เรี ยบ ได้ไฟฟ้ ากระแสตรงจ่ายให้แก่ RL จะเห็นว่าT1 นั?น ทําหน้าที0 อีกอย่างหนึ0ง คือ แยก
กราวด์ร้อน (GND HOT) ทางไฟฟ้ าของขดปฐมภูมิ กับกราวด์ (GND) ของขดทุติยภูมิ โดยเด็ดขาดซึ0 ง
เป็ นผลดี ในด้านความปลอดภัย ป้ องกันการถูกกราวด์ร้อนดูด การควบคุมแรงดันออก ทําได้โดยการ
เปลี0ยนแปลงความกว้างของพัลส์ในช่วง t1 -t 2 นั?น มีช่วงเวลาไม่เท่ากันโดยรู ป ก. ทําให้ Q1 นํากระแส
ในเวลาสั?นและหยุดนํากระแสนานขดปฐมภูมิขา1-2 T1 เก็บพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าได้นอ้ ย เมื0อ
ถึงตอน Q1 หยุดนํากระแส ( t 2 -t 3 ) เกิดการยุบตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ได้กระแสเหนี0ยวนํา ที0ขด
ทุติยภูมิขา3-4 T1 ตํ0า ก็ได้แรงดันออกตํ0าลงด้วย
จากรู ปที0 4.2 ข. พัลส์ทาํ ให้ Q1นํากระแสในระยะเวลานาน และหยุดนํากระแสเป็ นเวลาสั?น
ทําให้ขดปฐมภูมิขา 1-2 T1 เก็บพลังงานไฟฟ้ าได้มากถึงตอนหยุดนํากระแส เกิดการยุบตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าได้กระแสเหนี0 ยวนําที0ขดทุติยภูมิมากทําให้ได้แรงดันออกสู งขึ?น วงจรพัลส์วดิ ท์มอดูเลเตอร์ (Pulse Width Modulator, PWM) ทําหน้าที0 เปลี0ยนแปลงความกว้างของพัลส์
4.2.2 วงจรฟลายแบ็กอินเวอร์ เตอร์
วงจรฟลายแบ็กอินเวอร์ เตอร์ วงจรจ่ายกําลังที0นิยมใช้ในโทรทัศน์สี มีความสามารถ
ในการผลิตแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง +127 โวลต์ โดยแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับป้ อนให้วงจรมีแรงดัน
ตํ0าสุ ด 80 โวลต์ จึงป้ องกันไฟฟ้ าตกได้ ในขณะเดียวกันสามารถทํางาน ที0แรงดันเข้าสู งถึง 240โวลต์
และสามารถแยกกราวด์ไฟฟ้ ากระสลับ กับกราวด์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้โดยการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
จึงสามารถต่อเชื0อม กับเครื0 องขยายเสี ยง หรื อเครื0 องเล่นเกมส์ได้ โดยปลอดภัยไม่เกิดการลัดวงจรของ
กราวด์
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รู ปที0 4.3 แสดงวงจรฟลายแบ็กอินเวอร์ เตอร์ (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
จากรู ปที0 4.3 สามารถแยกอธิ บายและรายละเอียดของอุปกรณ์ที0สาํ คัญในตารางที0 4.1
ตารางที0 4.1 แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ วงจรฟลายแบ็กอินเวอร์เตอร์
ลําดับ

รหัส

เบอร์

ประเภท

หน้าที0การทํางาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Q601
Q602
Q603
Q604
IC601
D601-604
D605
D606
D607 D608
D609
D620 D621

2SA733
2SC1815
2SC2236
2SD1496
UPC574J
RU2
5.6 V 1 W
BU8A
22 V 1 W
03P 02M
RU2

ทรานซิสเตอร์
ทรานซิสเตอร์
ทรานซิสเตอร์
ทรานซิสเตอร์
ทรานซิสเตอร์
ไดโอด
ซีเนอร์ไดโอด
ไดโอด
ซีเนอร์ไดโอด
เอสซีอาร์
ไดโอด

เปรี ยบเทียบ และขยายกระแสผิดพลาด
ป้ องกันกระแสเกินกําหนด
ไดร้ฟเวอร์ (พัลส์วดิ ท์ มอดูเลต)
เพาเวอร์ สวิตชิง ทรานซิสเตอร์
รักษาระดับแรงดัน 31-32 โวลต์ คงที0
เรี ยงกระแส 220 โวลต์ ได้แรงดัน 290-300 โวลต์
แรงดันอ้างอิง 5-6 โวลต์
เรี ยงกระแสสลับความถี0สูง เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง
แรงดันซีเนอร์ 22 โวลต์
ป้ องกันแรงดันเกินกําหนด
เรี ยงกระแสความถี0สูงเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง
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4.2.2.1 หม้ อแปลงคอนเวอร์ เตอร์
หม้อแปลงคอนเวอร์ เตอร์ (Converter Transformer) รหัส T601 เบอร์ TT602-C จํานวน 9 ขา มีสัญลักษณ์ และตําแหน่งขา ดังแสดงในรู ปที0 4.4

T601 TT–602-C

ขา 3-1
ขา 6-5
ขา 5-4
ขา 12-14 และขา 9-10

ขดปฐมภูมิ รับแรงดัน +127 โวลต์
สร้างแรงดันเหนี0ยวนําควบคุม
สร้างแรงดันเหนี0ยวนําป้ อนกลับแบบบวก
สร้างแรงดัน +127 โวลต์ และแรงดัน +12 โวลต์

รู ปที0 4.4 แสดงหม้อแปลงคอนเวอร์ เตอร์

รู ปที0 4.5 แสดงวงจรไลน์นอยส์ฟิลเตอร์ (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
T601 TT-602-C
3
R602
100 kW (2
W)

B+ 300 V

6

12

5

14

B
R610
4.7 W (2
W)

C610
2200 pF AC 400
V
D601-D604
RU2

C606
100 µF/400V

C602-C605
2200 pF/500V

C601
0.1 AC 250 V

E

9
10
1
C609
0.0015
1.6 kV J
R611
47 W (10
W)

C620
47 µF/160 V

GND

D621
RU2

C622
100 µF/16 V

GND

P601 J601
SW.601

F601
T5A

R601
12 W (10
W)

+127 V

+12 V

4

Q604 C

D620 RU2 L620 320 µH

DGC

AC 220 V

TH601
C611
2200 pF
AC400V

รู ปที0 4.6 แสดงวงจรเรี ยงกระแสและกรองกระแส (ทางเดิน B+300 V) (วิพล สุ วรรณโกเศศ,
ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
4.2.2.2 วงจรไลน์ นอยส์ ฟิลเตอร์
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วงจรไลน์นอยส์ฟิลเตอร์ ประกอบด้วย R601 C601 C610 และ C611 ทําหน้าที0 กรองเพื0อลดสัญญาณรบกวนจากไฟฟ้ ากระแสสลับ โดยยอมให้ผา่ นได้ เฉพาะกระแสสลับที0มี
ความถี0ต0าํ กว่า 400 เฮิรตซ์ ผ่าน สัญญาณรบกวนเกิดจากสว่านไฟฟ้ า มอเตอร์ ไฟฟ้ า และเครื0 องเชื0 อมไฟฟ้ า จะถูกระบายผ่านลงแท่น หรื อกราวด์ ดังแสดงในรู ปที0 4.5
4.2.2.3 วงจรเรี ยงกระแสแรงดัน +300 โวลต์
วงจรเรี ยงกระแสแรงดัน +300 โวลต์ ประกอบด้วย D601-D604 และ C606
D601-D604 เป็ นไดโอดบริ ดจ์ C606 เป็ นตัวเก็บประจุกรองกระแส วงจรทําหน้าที0 เรี ยงกระแส และ
กรองกระแสให้เรี ยบจากไฟฟ้ ากระแสสลับประมาณ 220 โวลต์ ได้แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงประมาณ
280-300 โวลต์ จ่ายให้แก่ขาคอลเล็กเตอร์ Q604 (ทางเดิน B+300 V) ดังแสดงในรู ปที0 4.6
4.2.2.4 วงจรจุดกระตุ้นเริ#มแรก
วงจรจุดกระตุน้ เริ0 มแรก (Starter Circuit) ประกอบด้วย R602 ขดลวดขา 5-4
T601 ขา B-E Q604 L608 และR610 เพื0อให้เกิดการออสซิ ลเลตของ Q604 เส้นทางการไหลของกระแสจุดกระตุน้ เริ0 มแรก เริ0 มต้นที0ข? วั บวก C606 ดังแสดงในรู ปที0 4.7

รู ปที0 4.7 แสดงวงจรจุดกระตุน้ เริ0 มแรก (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
4.2.2.5 วงจรป้อนกลับแบบบวก
วงจรป้ อนกลับแบบบวก (Positive Feedback Circuit) ประกอบด้วยขดลวด
ขา 5-4 T601 ขา B-E Q60, L60, R61, (L602 ขนาน R615) และ C607 ทําหน้าที เกิดการออสซิ ลเลต
ต่อเนือง ดังแสดงในรู ปที 4.8
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รู ปที0 4.8 แสดงวงจรป้ อนกลับแบบบวก (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
4.2.2.6 วงจรแรงดันควบคุม
วงจรแรงดันควบคุม (Control Voltage Circuit) ประกอบด้วยขดลวดขา 6-5
T601 R616 D606 และ C608 โดยแรงดันควบคุม ทีได้เปลียนแปลงตามแรงดันกระแสสลับเข้า (เอซี
220 โวลต์) โดยเชื อมโยงกันด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าชุดเดียวกัน บนแกนเดียวกัน ดังแสดงในรู ปที0
4.9

รู ปที0 4.9 แสดงวงจรแรงดันควบคุม (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
4.2.2.7 วงจรแรงดันตรวจจับ
วงจรแรงดันตรวจจับ (Detector Voltage Circuit) ประกอบด้วย R604 R605
VR601 IC601 และขา B Q601 ดังแสดงในรู ปที0 4.10 โดยการแบ่งแรงดัน ของวงจรแรงดันควบคุม
VR610 เป็ นเกือกม้าปรับค่าได้ ขากลางของ VR601 ต่อเข้ากับขาเบส Q601 แรงดันตรวจจับ ป้ อนให้
แก่ ขาเบส Q601 เป็ นการเปรี ยบเทียบแรงดันตรวจจับกับแรงดันอ้างอิงทีขาอิมิตเตอร์ Q601 การปรับแต่ง VR601 เป็ นการลด หรื อเพิมแรงดันตรวจจับ และเป็ นการปรับแต่งแรงดัน + 127 โวลต์ ตามต้อง
การเพียงครัUงแรก ครัUงเดียวเท่านัUน IC601 เป็ นไอซี รักษาแรงดันให้คงที ทีแรงดัน 30 โวลต์ตลอดเวลา
ดังนัUนแรงดันตกคร่ อม R604 เท่ากับ 30 โวลต์ ตลอดเวลา
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รู ปที0 4.10 แสดงวงจรแรงดันตรวจจับ (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)

รู ปที0 4.11 แสดงวงจรแรงดันอ้างอิง (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
4.2.2.8 วงจรแรงดันอ้ างอิง
วงจรแรงดันอ้างอิง ประกอบด้วย R603 และ D605 โดยมีค่า 5.6 โวลต์ คงที
ตลอดเวลา จ่ายให้แก่ขาอิมิตเตอร์ Q601 ดังแสดงในรู ปที0 4.11
4.2.2.9 Q601 วงจรเปรี ยบเทียบแรงดันและขยายผิดพลาด
Q601 วงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน และขยายผิดพลาดแสดงในรู ปที0 4.12 ทํา
หน้าที เปรี ยบเทียบแรงดัน ระหว่างแรงดันอ้างอิง 6.5 โวลต์ ทีขาอิมิตเตอร์ กับ แรงดันตรวจจับทีขา
เบส Q601 ถ้าแรงดันตรวจจับเพิมขึUน ทําให้กระแสผิดพลาด ICQ601 ลดลง ถ้าแรงดันตรวจจับลดลง
Q601 มีกระแสผิดพลาด ICQ601 เพิ0มขึ?น
4.2.2.10 วงจรควบคุมปริมาณกระแสเหนี#ยวนําป้อนกลับแบบบวก
วงจรควบคุมปริ มาณกระแสเหนียวนําป้ อนกลับแบบบวก ประกอบด้วย
Q603 ขดลวดขา 5-4 T601 ขา B-E Q604 L608 และ R607 ดังแสดงในรู ปที 4.12 เมือ Q604 เกิดการ
ออสซิ ลเลตขาเบส Q603 ต่อกับขาคอลเล็กเตอร์ Q601 ผ่าน R606 ดังนัUน เมือไหร่ ก็ตามทีขาเบส Q603
ได้รับกระแสผิดพลาด จากขาคอลเล็กเตอร์ ของ Q601 มาก ค่าความต้านทานระหว่างขา C-E Q603 มี
ค่าตํา ทําให้กระแสเหนียวนําป้ อนกลับแบบบวก จากขา 4 T601 ไหลผ่านขา B-E Q604 L608 R607
และขา C-E Q603 ครบวงจรทีขา 5 T601 และกระแสผ่านได้มาก Q604 นํากระแสเพิมมากขึUน และ

วิชาเครื องรั บโทรทัศน์

89
4. วงจรจ่ ายกําลัง

ได้แรงดัน +127 โวลต์ เพิมขึUน ถ้ากระแสผิดพลาดจากขาคอลเล็กเตอร์ Q601 มีค่าลดลงทําให้ Q603
ได้รับกระแสขาเบสลดลง ทําให้ความต้านทานระหว่างขา C-E Q603 เพิมขึUน ทําให้กระแสเหนียวนํา
ป้ อนกลับแบบบวกลดลง Q604 นํากระแสลดลงได้แรงดัน +127 โวลต์ ตําลง

รู ปที0 4.12 แสดงวงจรเปรี ยบเทียบแรงดันและขยายผิดพลาด (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข,
หน้า 135)

รู ปที0 4.13 แสดงวงจรป้ องกันกระแสไฟฟ้ าเกินในสภาวะ IR602 เกิน 4 แอมแปร์ พีก (วิพล
สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
4.2.2.11 วงจรป้องกันกระแสเกิน
วงจรป้ องกันกระแสเกิน ประกอบด้วย Q602 R608 และ R609 ดังแสดงใน
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รู ปที0 4.13 โดยป้ องกันไม่ให้กระแสไหลผ่านขาคอลเล็กเตอร์ -อิมิตเตอร์ Q604 สู งเกิน 4 แอมแปร์ พีก
( A peak ) กระแสอิมิตเตอร์ Q604 ที0ไหลผ่าน L608 R610 และลงกราวด์ร้อน การป้ องกันกระแส
เกิน
ของ Q602 ทําได้โดย R608 และ R609 แบ่งแรงดันจาก R610 จัดไบแอสให้ขาเบส-อิมิตเตอร์ Q602
ทําให้ Q602 นํากระแส เมื0อกระแสอิมิตเตอร์ Q604 เพิ0มเกินกําหนด ขาคอลเล็กเตอร์ -อิมิตเตอร์ Q602
ลัดวงจร และลงกราวด์ ทําให้ขาอิมิตเตอร์ Q601 และขาแคโทด D605 ถูกลัดลงกราวด์ดว้ ย ทําให้
กระแสจุดกระตุน้ เริ0 มแรก และแรงดันขาอิมิตเตอร์ Q601 ถูกลัดลงกราวด์ทาํ ให้ Q601 และ Q604 หยุด
ทํางาน แรงดัน +127 โวลต์ ลดลงเป็ น 0 โวลต์
4.2.2.12 วงจรป้องกันแรงดันเกิน
วงจรป้ องกันแรงดันเกินประกอบด้วย D609 D608 D607 R614 และ R613
ดังแสดงในรู ปที0 4.14 ถ้าแรงดันควบคุมตํ0ากว่า 44 โวลต์ วงจรป้ องกันแรงดันเกินไม่ทาํ งาน ถ้าแรงดันควบคุมสู งกว่า 44 โวลต์ วงจรป้ องกันแรงดันเกินทํางาน ขาเกต (G) D609 ได้รับไบแอสเพียงพอ
โดยมี D607 และ D608 เป็ นซี เนอร์ ไดโอดขนาด 22 โวลต์ 1 วัตต์ 2 ตัว ต่ออนุกรมกัน และต่ออนุกรม
กับ R612 และ R613 เป็ นวงจรจัดไบแอสให้ขาเกต D609 ถ้าแรงดันควบคุมที0ขดลวดขา 6-5 T601 เมื0อ
ผ่านการเรี ยง และกรองกระแส มีแรงดันเท่ากับ หรื อเกิน 44 โวลต์ D609 นํากระแส เกิดการลัดวงจร
ขาแอโนด กับขาแคโทด ลงกราวด์ เป็ นผลให้ C608 คายประจุ โดยมีกระแสลบจากขั?วลบ C608 ไหล
ผ่านขดลวดขา 5-4 T601 ขา B-E Q604 L608 R610 เข้าขาแคโทดของ D609 ออกขาแอโนดผ่าน R614
ครบวงจรที0ข? วั บวก C608 การไหลของกระแสลบ ทําให้ขาเบส Q604 ไม่มีกระแสบวกไหลผ่าน (เกิดการหักล้างกัน และกระแสลบมีค่ามากกว่า) Q604 หยุดนํากระแส ไม่เกิดการออสซิ ลเลต ไม่มีแรงดัน
+127 โวลต์ จนกว่า C608 จะคายประจุหมด

รู ปที0 4.14 แสดงวงจรป้ องกันแรงดันเกินสภาวะปกติ (ไม่ทาํ งาน) (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข,
หน้า 135)
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เมือ C608 คายประจุหมด D609 ก็หยุดนํากระแส ขา A-K ไม่ลดั วงจร ก็จะ
มีกระแสจุดกระตุน้ เริ มแรกไหล และกระแสเหนียวนําป้ อนกลับแบบบวก ไหลผ่านขาเบส Q604 เกิด
การออสซิ ลเลตอีกครัUง ถ้าหากโหลดด้านออกถูกต้อง ไม่ขาด หรื อวงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน และขยาย
กระแสผิดพลาดทํางานปกติ แต่ถา้ หากแรงดันควบคุม ยังสู งกว่า 44 โวลต์ D609 ก็จะลัดวงจรอีกครัUง
จะเกิดการสะอึกเสี ยงดัง แต้ก ๆ ไม่มีแรงดัน+127 โวลต์ สาเหตุทีทําให้แรงดัน +127 โวลต์ สู งเกิน
กําหนดได้แก่ โหลดขาด หรื อวงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน และขยายกระแสผิดพลาด ทํางานผิดพลาด ไม่
สามารถควบคุมแรงดัน 127 โวลต์ให้คงทีได้
4.2.2.13 วงจรล้ างสนามแม่ เหล็กตกค้ าง
วงจรล้างสนามแม่เหล็กตกค้าง ประกอบด้วย TH601 และ DGC โดยทํา
หน้าที0 ล้างสนามแม่เหล็กตกค้าง ในแผ่นสลอตมาสค์ (หลอดภาพอินไลน์) หรื อแผ่นอเพอเจอกริ ล
(หลอดภาพไตรนิ ตรอน) ในหลอดรังสี แคโทดสี ดังแสดงในรู ปที0 4.15 เพื0อไม่ให้สีเลอะ สาเหตุที0 ทํา
ให้สีเลอะ เนื0องจากสนามแม่เหล็กโลก หรื อสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจากเครื0 องใช้ไฟฟ้ า ได้แก่ มอเตอร์ ไฟฟ้ า สว่านไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้ า ลําโพง และแม่เหล็กถาวรต่าง ๆ ที0อยูใ่ กล้จอภาพ ตกค้างในแผ่น
สลอตมาสค์

รู ปที0 4.15 แสดงวงจรล้างสนามแม่เหล็กตกค้าง (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
การล้างสนามแม่เหล็ก อาศัยขดลวด DGC สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ทีมีขU วั
บวกลบสลับกันตลอดเวลา ติดตัUงไว้รอบจอภาพ เพือให้เกิดการเหนียวนําสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า จาก
ขดลวดไปยังแผ่นสลอตมาสค์ หรื ออเพอเจอกริ ล ทําให้แผ่นดังกล่าว กลายเป็ นแม่เหล็กไฟฟ้ ามีขU วั
สลับกันตลอดเวลา แล้วลดความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าลง ให้ไม่สามารถเหนียวนําได้ หลักการ
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ดังกล่าว จึงใช้ TH601 ซึ งเป็ นเทอร์ มิสเตอร์ แบบบวก (Positive Thermistor Co efficiency, PTC) มี
คุณสมบัติทางไฟฟ้ า ขณะเย็นมีความต้านทานตํา เมืออุณหภูมิทีตัวมันสู งขึUน จะมีค่าความต้านทานสู ง
ตามไปด้วย ขณะเปิ ดเครื องรับโทรทัศน์ครัUงแรก TH601 เย็นมีค่าความต้านทานตํา จึงมีกระแสไหล
ผ่าน TH601 และขดลวด DGC ในปริ มาณมากทีสุ ด เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าทีขดลวด DGC เข้มมาก
เหนียวนํา ให้แก่แผ่นสลอตมาสค์ในหลอดรังสี แคโทดเป็ นแม่เหล็กไฟฟ้ า ช่วงเวลาต่อมา TH601 เกิด
ความร้อนขึUนทีตัวมันเอง และค่าความต้านภายในตัวของมัน ก็จะสู งขึUนตามไปด้วย เป็ นผลให้กระแส
ทีไหลผ่าน TH601 และขดลวด DGC ลดปริ มาณลง เหลือกระแสเพียงเล็กน้อย เพือรักษาอุณหภูมิให้
ร้อนตลอดเวลา การทีปริ มาณของกระแสลดลง ทําให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ของขดลวด
DGC ลดลงตามไปด้วยไม่สามารถเหนียวนําให้แก่แผ่นสลอตมาสค์ได้ ดังนัUนแผ่นสลอตมาสค์ ก็จะ
มีสภาพเป็ นกลาง ทําให้ลาํ อิเล็กตรอนทัUง 3 ลํา พุง่ ผ่านแผ่นดังกล่าวได้โดยไม่มีแรงจากสนามแม่เหล็ก
ตกค้างคอยผลัก หรื อดูดทําให้สีทีเลอะหายไป TH601 ยังคงมีกระแสไหลผ่านตลอดเวลา แต่มีปริ มาณ
น้อยมาก เพือรักษาระดับความร้อนไว้ ดังนัUนวงจรล้างสนามแม่เหล็กตกค้าง จะทํางานเพียงครัUงเดียว
ขณะทีเปิ ดเครื องครัUงแรกเท่านัUน จะทํางานอีกครัUงหลังจากปิ ดเครื อง และต้องทิUงไว้ให้ TH601 เย็นลง
4.2.2.14 วงจรเรี ยงกระแสแรงดัน + 127 โวลต์
วงจรเรี ยงกระแสแรงดัน + 127 โวลต์ เป็ นวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ0 งคลื0น
ได้แรงดัน + 127 โวลต์ คงที0ตลอดเวลา ประกอบด้วย ขดลวดขา 12-14 T601 D620 C620 R620 และ
L620 ดังแสดงในรู ปที0 4.16
4.2.2.15 วงจรเรี ยงกระแสแรงดัน + 12 โวลต์
วงจรเรี ยงกระแสแรงดัน + 12 โวลต์ เป็ นวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ0 งคลื0นได้
แรงดัน + 12 โวลต์ คงที0ตลอดเวลา ประกอบด้วยขดลวดขา 9-10T601 D621 และ C622 ดังแสดงใน
รู ปที0 4.16

รู ปที0 4.16 แสดงวงจรเรี ยงกระแสแรงดัน +127 โวลต์และ +12 โวลต์ (วิพล สุ วรรณโกเศศ,
ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
อธิ บายการทํางานของรู ปที0 4.2 เมื0อเปิ ดสวิตช์ให้เครื0 องรับโทรทัศน์ทาํ งาน วงจรล้าง
สนามแม่เหล็กตกค้าง ทํางานล้างสนามแม่เหล็กในแผ่นสลอตมาสค์ วงจรไลน์นอยส์ฟิลเตอร์ ทําการ
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กรองให้ผา่ นเฉพาะความถี0ต0าํ กว่า 400 เฮิรตซ์ ผ่าน วงจรเรี ยงกระแส และกรองกระแสทํางาน ได้แรงดัน +300 โวลต์ จ่ายให้ขา 3 T601 และ R602 วงจรจุดกระตุน้ เริ มแรก เมือวงจรจุดกระตุน้ เริ มแรก ทํา
งาน Q604 มีกระแสเบสไหล กระแสคอลเล็กเตอร์ หรื อกระแส +B300 โวลต์ ไหลผ่าน ขดลวดขา 3-1
T601 และเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า และเหนียวนําให้แก่ขดทุติยภูมิทุกขดทีพันอยูบ่ นแกนเดียวกัน แต่
มีเพียงขดลวดขา 5-4 T601 ทีกระแสเหนียวนําสามารถไหลครบกระแสวงจร เนื องจากการพันขดลวด
สังเกตจากเครื องหมายบอกเฟสไฟฟ้ า (•) ถ้าขาไหนของขดลวด มีเครื องหมายบอกเฟสอยู่ หมายถึง
มีเฟสตรงกัน เช่น ขา 3 และ 4 มีเฟสเป็ นบวก แต่ขา 6, 12 และ 9 มีเฟสตรงกันข้ามเป็ นลบ ดังนัUนขา
เบส Q604 มีกระแสจุดกระตุน้ เริ มแรกรวมกับกระแสเหนียวนําป้ อนกลับแบบบวกไหลผ่าน ทําให้
Q604 นํากระแสเพิ0มขึ?น มีกระแสคอลเล็กเตอร์ เพิมขึUนถึงจุดอิมตัว สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเพิมมากขึUน
และมีความเข้มคงที (พองตัวเต็มที) ขณะทีสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าของขดลวดขา 3-1T601 คงที ไม่มี
กระแสเหนียวนําไหลในขดทุติยภูมิทุกขด ทําให้ขดลวดขา 5-4 T601 ไม่มีกระแสเหนียวนําป้ อนกลับ
แบบบวกไหลครบวงจร ทําให้ขาเบส Q604 ได้รับกระแสลดลง เหลือเพียงกระแสจุดกระตุน้ เริ มแรก
ไหลผ่านเท่านัUน ดังนัUนกระแสคอลเล็กเตอร์ Q604 ลดปริ มาณลง เป็ นผลให้ขดลวดขา 3-1 T601 ยุบ
ตัว สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าตัดกลับในทิศทางตรงกันข้าม ทําให้เกิดกระแสเหนียวนําไหลในขดทุติยภูมิ
ทุกขดสามารถไหลครบวงจร มีเฟสตรงกันข้าม และสามารถนําไปใช้งานได้ (จึงเรี ยกว่า ฟลายแบ็ก
อินเวอร์ เตอร์ ) เช่นขดลวดขา 12-14 T601 สามารถไหลผ่าน D620 ได้แรงดัน +127 โวลต์ ขดลวดขา
6-5 T601 กระแสไหลผ่าน D606 ขดลวดขา 9-10 T601 สามารถไหลผ่าน D621 ได้แรงดัน +12 โวลต์
และ ขดลวดขา 5-4 T601 โดยทีขา 4 มีเฟสเป็ นลบ มีทิศทางการไหลของกระแสป้ อนกลับแบบบวก
ตรงกันข้าม กับกระแสจุดกระตุน้ เริ มแรก เกิดการหักล้างกันทําให้กระแสไหลเข้าขาเบส Q604 ลดลง
เป็ นศูนย์ Q604 หยุดนํากระแส กระแสคอลเล็กเตอร์ เป็ นศูนย์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้ ายุบตัวหมด ขดลวด
ทุกขดไม่มีการเหนียวนํา ไม่เกิดกระแสในขดทุติยภูมิ เป็ นการออสซิ ลเลต ครบ 1 รอบ จากนัUนขาเบส
Q604 มีเพียงกระแสจุดกระตุน้ เริ มแรกไหล และกระแสคอลเล็กเตอร์ ไหลผ่านขดลวด ขา 3-1 T601
เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเหนี ยวนําในขดทุติยภูมิขดลวดขา 4-5 T601 มีการป้ อนกลับแบบบวก และจะ
เป็ นเช่นนีUตลอดเวลา โดยมีไฟฟ้ ากระแสสลับความถีประมาณ 18-21 กิโลเฮิรตซ์ ทีขดทุติยภูมิ เมือเกิด
การออสซิ ลเลต ขดลวดขา 12-14 T601 มีกระแสไหลผ่าน D620 เพียงทางเดียว C620 กรองกระแสให้
เรี ยบได้แรงดัน +127 โวลต์ การควบคุมแรงดัน +127 โวลต์ ให้คงที โดยอาศัยแรงดันควบคุมที C608
ซึ งมีแรงดันเป็ นปฏิภาคตรง กับแรงดัน +127 โวลต์ เป็ นอัตราส่ วน 40 โวลต์ ต่อ 127 โวลต์ Q601 ทําหน้าที วงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน และขยายกระแสผิดพลาด โดยขาเบส Q601 ได้รับแรงดันตรวจจับ
จากขากลางของ VR601 และ VR601 สามารถปรับแต่งค่าได้ ขาอิมิตเตอร์ Q601 รับแรงดันจาก D605
5.6 โวลต์ คงทีตลอดเวลา การเปลียนแปลงค่าของแรงดันตรวจจับ เป็ นการเปลียนแปลงค่ากระแสเบส
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และคอลเล็กเตอร์ ของ Q601 ด้วยซึ งกระแสคอลเล็กเตอร์ Q601 นัUนเรี ยกว่า “กระแสผิดพลาด” ได้จาก
การเปรี ยบเทียบ ระหว่างแรงดันอ้างอิง กับแรงดันตรวจจับ ซึ งกระแสคอลเล็กเตอร์ Q601 ป้ อนเข้าที
ขาเบส Q603 กระแสเบส Q603 เปลียนแปลงค่าตามกระแสคอลเล็กเตอร์ Q601 ทําให้ความต้านทาน
ระหว่างขาคอลเล็กเตอร์ -อิมิตเตอร์ Q603 มีการเปลียนแปลงค่าความต้านทานมากน้อยขึUน กับปริ มาณ
กระแสเบส Q603
ถ้ากระแสเบส Q603 มาก ค่าความต้านทานระหว่างขาคอลเล็กเตอร์ -อิมิตเตอร์ Q603
มีค่าตํา เป็ นผลให้ขาเบส Q604 ได้รับปริ มาณของกระแสมาก ทําให้ Q604 มีกระแสคอลเล็กเตอร์ เพิม
มากขึUนขดลวดขา 3-1 T601 พองตัวมากขึUนได้สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเข้มมากขึUน เมือตอนยุบตัวตัดกลับ
ได้แรงดันออกเพิมขึUน
ในทางตรงกันข้าม กระแสเบส Q603 ลดลง ความต้านทานระหว่างขาคอลเล็กเตอร์
-อิมิตเตอร์ Q603 สู งมากขึUน เป็ นผลให้ขาเบส Q604 ได้รับปริ มาณของกระแสลดลง ทําให้ Q604 มี
กระแสคอลเล็กเตอร์ ลดน้อยลง การพองตัวไม่เต็มทีความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าลดลง ถึงคราว
ยุบตัวตัดกลับ ได้แรงดัน +127 โวลต์ ลดลง การป้ องกันกระแสเกินในทีนีU หมายถึง กระแสทีไหลผ่าน
Q604 จากขาคอลเล็กเตอร์ -อิมิตเตอร์ เนื องมาจากโหลดลัดวงจรเพือป้ องกันไม่ให้ Q604 ชํารุ ดเสี ยหาย
เช่น ทรานซิ สเตอร์ ฮอร์ -เอาต์พุต ชํารุ ดแบบลัดวงจร หรื อหม้อแปลงฟลายแบ็กชํารุ ดแบบลัดวงจร ทํา
ให้แรงดัน +127 โวลต์ ถูกลัดลงกราวด์ แต่ Q601 พยายามชดเชยแรงดันทีตําลงไปให้มีค่าสู งขึUน โดย
การบังคับ Q604 นํากระแสเพิมมากขึUน Q604 มีกระแสไหลผ่านขาคอลเล็กเตอร์ -อิมิตเตอร์ Q604 มาก
เกิดความเสี ยหายได้ จึงต้องมีวงจรป้ องกันกระแสเกิน โดยเป็ นหน้าทีของ Q602 ถ้ามีกระแสไหลผ่าน
R610 สู งเกิน 4 แอมป์ พีก Q602 อิมตัวขาคอลเล็กเตอร์ -อิมิตเตอร์ลดั วงจรถึงกันทําให้ขาแคโทด D605
และขาอิมิตเตอร์ Q601 ถูกลัดวงจรลงกราวด์ไม่มีกระแสจุดกระตุน้ เริ0 มแรก Q601 หยุดนํากระแส และ
Q604 หยุดนํากระแส ไม่มีกระแสไหลผ่านขาคอลเล็กเตอร์ -อิมิตเตอร์ Q604 ถ้าโหลดปกติ วงจรจ่ายกําลัง ทํางานได้ปกติอีกครั?ง
ในสภาวะแรงดัน +127 โวลต์ เพิ0มขึ?น เนื0องจากแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์
สู งขึ?น แรงดันควบคุมที C608 สู งขึUนตาม แรงดันตรวจจับทีขาเบส Q601 สู งขึUนด้วย แรงดันอ้างอิงที
ขาอิมิตเตอร์ Q601 คงที 5.6 โวลต์ ตลอดเวลากระแสคอลเล็กเตอร์ Q601 ลดลงความต้านทานระหว่าง
ขาคอลเล็กเตอร์ -อิมิตเตอร์ Q603 เพิมมากขึUน ขาเบส Q604 ได้รับกระแสลดลง ทําให้ Q604 มีกระแส
ไหลผ่านขดปฐมภูมิขา 3-1 T601 ลดลง สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า มีความเข้มลดลง หรื อเก็บพลังงาน
ได้ลดลง เมื0อถีงคราวยุบตัวตัดกลับได้แรงดัน +127 โวลต์ ลดลง
ในสภาวะแรงดัน +127 โวลต์ ลดลง เนื0องจากแรงดัน 220 โวลต์ ลดลง แรงดันควบคุมที0 C608 ลดลง แรงดันตรวจจับที0ขาเบส Q601 ลดลง แรงดันอ้างอิงที0มีขาอิมิตเตอร์ Q601 คงที0
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กระแสคอลเล็กเตอร์ Q601 เพิ0มขึ?น ความต้านทาน ระหว่างขาคอลเล็กเตอร์ -อิมิตเตอร์ Q603 ลดลง
ขาเบส Q604 รับกระแสเพิ0มขึ?น ทําให้ Q604 มีกระแสไหลผ่านขดปฐมภูมิ ขา 3-1 T601 มากขึ?น และ
สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ ามีความเข้มเพิ0มขึ?น เมื0อเวลายุบตัวตัดกลับ ได้แรงดัน +127 โวลต์ เพิมขึUน
เส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้ าทีวงจรจ่ายกําลังจ่ายให้อุปกรณ์ เฉพาะทีสําคัญ ดัง
แสดงในรู ปที 4.15
− เส้นทางที 1 เริ มต้นทีขัUวบวกของ C620 ผ่าน L620 R646 P901 และ J801 จ่ายให้
PVR901- PVR908 โดยมี IC640 เบอร์ UPC574 รักษาแรงดันคงที32 โวลต์
− เส้นทางที 2 เริ มต้นทีขัUวบวก C620 ผ่าน L620, R407 และขา 38 IC301โดยมีD401
และ RD12 EB2 รักษาแรงดันให้คงที 12 V
− เส้นทางที0 3 เริ0 มต้นที0 ขั?วบวกC620 ผ่าน L620 R412 R416 ขดปฐมภูมิ T401 และ
ขาคอลเล็กเตอร์ Q401
− เส้นทางที0 4 เริ0 มต้นที0 ขั?วบวก C620 ผ่าน L620 เข้าขดลวดขา 2-1 T402 และขา
คอลเล็กเตอร์ Q402
− เส้นทางที 5 เริ มต้นที ขั?วบวก C620 ผ่าน L620 เข้าขดลวดขา 2-3 T402 Q402
R640 D640 J202 P202 L201 R213 R209 ขาคอลเล็กเตอร์ Q203 Q202 และ Q201
− เส้นทางที 6 เริ มต้นทีขัUวบวก C622 ผ่าน R621 และเข้าขา 4 IC801

รู ปที0 4.17 แสดงอุปกรณ์ที0รับแรงดันจากวงจรจ่ายกําลัง (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)

4.3 วงจรจ่ ายกําลังแบบฟอร์ เวิร์ดอินเวอร์ เตอร์
วงจรจ่ายกําลังแบบฟอร์ เวิร์ดอินเวอร์ เตอร์ (Forward Inverter) วงจรจ่ายกําลังที0สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้ าให้แก่โหลดได้ขณะทรานซิ สเตอร์ เพาเวอร์ สวิตชิง นํากระแส และหยุดนํากระแส กราวด์
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ของวงจรเป็ นกราวด์ร้อน สามารถอธิ บายการทํางาน ดังแสดงในรู ปที0 4.18 ได้ดงั นี?
4.3.1 SW.801 สวิตช์ ตัดต่ อ
SW.801 สวิตช์ตดั ต่อ ทําหน้าที0 สวิตช์ตดั ต่อไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์
4.3.2 F801 ฟิ วส์
F801 ฟิ วส์ ทําหน้าที0 ฟิ วส์ไฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 2 แอมแปร์ ป้ องกันกระแสไฟฟ้ า
เกินกําหนด
4.3.3 วงจรไลน์ นอยส์ ฟิลเตอร์
วงจรไลน์นอยส์ฟิลเตอร์ ทําหน้าที0 กรองสัญญาณรบกวน ที0มากับไฟฟ้ ากระแสสลับ
220 โวลต์ ประกอบด้วย L801 C801 และ C802 ไม่ให้ผา่ นเข้าไปในวงจรภาคจ่ายกําลังได้
4.3.4 D801-D804 ไดโอดบริดจ์
D801-D804 ไดโอดบริ ดจ์ ทําหน้าที0 เรี ยงกระแสจากกระแสสลับ เป็ นกระแสตรง
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รู ปที0 4.18 แสดงวงจรฟอร์ เวิร์ดอินเวอร์ เตอร์ ของโทรทัศน์สี (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 1)
4.3.5 C803-C806 ตัวเก็บประจุบายพาสส์
C803 และ C806 ตัวเก็บประจุบายพาสส์ ทําหน้าที0 ป้ องกันการเสี ยหายของไดโอดบริ ดจ์ เนื0 องจากสัญญาณรบกวนที0มากับสายไฟ ที0มีความถี0มากกว่า 400 เฮิรตซ์ เมื0อผ่านไดโอดทําให้
เกิดความร้อนเพิ0มขึ?นที0รอยต่อพีเอ็น (PN Junction) ทําให้ไดโอดเสี ยหายจากการลัดวงจร
4.3.6 C804 ตัวเก็บประจุกรองกระแส
C804 ตัวเก็บประจุกรองกระแส ทําหน้าที0 กรองกระแสให้เรี ยบ ต่อจากการเรี ยง
กระแสของไดโอดบริ ดจ์ D801-D804 ได้แรงดันประมาณ 290-300 โวลต์
4.3.7 R801 ตัวต้ านทานฟิ วส์
R801 ตัวต้านทานฟิ วส์ ทําหน้าที0 ลดแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง หลังจากการเรี ยง
กระแสของไดโอดบริ ดจ์ นอกจากนั?นยัง ทําหน้าที0 ฟิ วส์ ตวั ต้านทาน ซึ0 งจะขาดเร็ วมาก เมื0อเกิดการ
ลัดวงจรของ Q801 ทรานซิ สเตอร์ ฮอร์ -เอาต์ และหม้อแปลงฟลายแบ็ก
4.3.8 วงจรล้ างสนามแม่ เหล็กตกค้ าง
วงจรล้างสนามแม่เหล็กตกค้าง ประกอบด้วย R802 และ DGC ทําหน้าที0 ล้างสนามแม่เหล็กตกค้างในแผ่นสลอตมาสค์ ของหลอดรังสี แคโทดสี
4.3.9 T801 หม้ อแปลงคอนเวอร์ เตอร์
T801 หม้อแปลงคอนเวอร์ เตอร์ ทําหน้าที0 หม้อแปลงไฟฟ้ ากระแสสลับความถี0สูง
โดยมีรายละเอียด ดังนี? :− ขดลวด P1-P2 ขดปฐมภูมิ มีหน้าที สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเหนี ยวนําให้แก่ ขด
ทุติยภูมิทุกขดทีพันบนแกนเดียวกัน เพือสร้างกระแสเหนียวนํา โดย Q801 ทําหน้าที ควบคุมปริ มาณ
กระแสไหลผ่าน ขดลวด P1-P2
− ขดลวด F3-F2 ขดทุติยภูมิ ทําหน้าที จ่ายกระแสเหนี ยวนํา ให้แก่ ขาเบส-อิมิตเตอร์
Q801 โดยผ่าน R804 และ C808 เป็ นการป้ อนกลับแบบบวก ทําให้เกิดการออสซิ ลเลตต่อเนื อง
− ขดลวด F3-F1 ขดทุติยภูมิ ทํางานร่ วมกับ D806 เป็ นวงจรสร้างแรงดันไฟฟ้ าเสริ ม
ในขณะที Q801 ทํางานได้เก็บพลังงานในรู ปสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าของขดปฐมภูมิไว้ เมือ Q801 หยุด
ทํางาน ขดปฐมภูมิยบุ ตัวตัดกลับ ตัดขดลวด F3-F1 โดยทีขา F3 เป็ นเฟสบวก และขา F1 เป็ นเฟสลบ
ทําให้ D806 ได้รับไบแอสตรงจึงนํากระแส ทําให้มีกระแสไหลจ่ายให้แก่โหลด
− ขดลวด S3-S1 และ S2-S1 ขดทุติยภูมิ ทําหน้าที จ่ายกระแสเหนี ยวนํา ให้แก่ วงจร
R811 D807 C811 ได้แรงดัน 50 โวลต์ และ R812 D808 และ C812 ได้แรงดัน 16 โวลต์ ตามลําดับ
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ขณะที Q801 หยุดทํางาน
4.3.10 Q801 ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์ สวิตชิ ง
Q801 ทรานซิ สเตอร์ เพาเวอร์ สวิตชิง ทําหน้าที0 ควบคุมปริ มาณกระแสที0ไหลผ่าน
ขดลวด P1-P2 เมือ Q801 เกิดการออสซิ ลเลต สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าตลอดเวลา ทําให้เกิดกระแส
เหนียวนํา ให้แก่ ขดทุติยภูมิทุกขด ถ้า Q801 ยอมให้กระแสไหลผ่านเพิมขึUนทําให้ขดปฐมภูมิสามารถ
เก็บพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าได้มาก ถึงคราว Q801 หยุดทํางาน ทําให้ขดปฐมภูมิยบุ ตัว ตัดกลับ
ทําให้เกิดกระแสเหนียวนําในขดทุติยภูมิเพิมขึUน ในทางตรงข้าม Q801 ยอมให้กระแสไหลผ่าน ลดลง
การเก็บพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าได้ลดลง ทําให้ได้กระแสเหนียวนําในขดทุติยภูมิลดลง
4.3.11 Q802 ทรานซิสเตอร์ ไดร้ ฟเวอร์
Q802 ทรานซิ สเตอร์ ไดร้ฟเวอร์ ทําหน้าที0 เปลี0ยนแปลงความต้านทาน ระหว่างขา
อิมิตเตอร์ กับขาคอลเล็กเตอร์ ตามการเปลี0ยนแปลงกระแสป้ อนให้ขาเบสของตัวเอง
ในกรณี IBQ802 เพิ0มขึ?น ความต้านทาน ระหว่างขาอิมิตเตอร์ กับขาคอลเล็กเตอร์
Q802 ลดลง ทําให้ความต่างศักย์ ระหว่างขาเบส กับขาอิมิตเตอร์ Q801 ลดลง ทําให้ IBQ801 ลดลง
ICQ801 ลดลงด้วย
ในทางตรงข้าม IBQ802 ลดลงความต้านทานระหว่างขาอิมิตเตอร์ กบั ขาคอลเล็กเตอร์
Q802 เพิ0มขึ?น ทําให้ความต่างศักย์ระหว่างขาเบส กับขาอิมิตเตอร์ Q801 เพิ0มขึ?น ทําให้ ICQ801 เพิ0มขึ?น
4.3.12 Q803 วงจรเปรียบเทียบและขยายผิดพลาด
Q803 วงจรเปรี ยบเทียบและขยายผิดพลาด ทําหน้าที0 เปรี ยบเทียบแรงดันตรวจจับที0
ขาเบส กับแรงดันอ้างอิงคงที0 ที0ขาอิมิตเตอร์ ผลจากการเปรี ยบเทียบ ทําให้ Q803 มีกระแส
คอลเล็กเตอร์ เพิ0มขึ?น หรื อลดลง ขึ?นอยูก่ บั ปริ มาณของแรงดันตรวจจับ
ในกรณี ที0แรงดันตรวจจับเพิ0มขึ?น เนื0 องจากแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับที0จ่าย
ให้วงจรเพิมขึUน ทําให้ Q803 มีกระแสคอลเล็กเตอร์ ไหลเพิมขึUน และทําให้ IBQ802 เพิ0มขึ?นด้วย
ในกรณี ที0แรงดันตรวจจับลดลง เนื0องจากแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ ที0จ่าย
ให้วงจรลดลง ทําให้ Q803 มีกระแสคอลเล็กเตอร์ ไหลลดลง และทําให้ IBQ802 ลดลงด้วย
4.3.13 วงจรแรงดันอ้ างอิง
วงจรแรงดันอ้างอิง ประกอบด้วย R808 และ D810 ทําหน้าที0 สร้างแรงดันอ้างอิง
คงที0 6 โวลต์ ที0ขาอิมิตเตอร์ Q803
4.3.14 R809 VR801 และ R810
R809 VR801 และ R810 ทําหน้าที0 แบ่งแรงดัน 114 โวลต์ โดยขากลางของ VR801
ต่อเข้ากับขาเบส Q803 เป็ นแรงดันตรวจจับ เพือควบคุมให้แรงดัน 114 โวลต์ คงที
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์

99
4. วงจรจ่ ายกําลัง

4.3.15 วงจรเรี ยงกระแสแรงดัน 50 โวลต์
วงจรเรี ยงกระแสแรงดัน 50 โวลต์ ประกอบด้วย R811 D807 และ C811 ทําหน้าที0
เรี ยงกระแสแบบครึ0 งคลื0น และกรองกระแส ได้แรงดัน 50 โวลต์
4.3.16 วงจรเรี ยงกระแสแรงดัน 16 โวลต์
วงจรเรี ยงกระแสแรงดัน 16 โวลต์ ประกอบ R812 D808 และ C812 ทําหน้าที0วงจร
เรี ยงกระแส และกรองกระแส แบบครึ0 งคลื0น ได้แรงดัน 16 โวลต์
4.3.17 D809 ซีเนอร์ ไดโอดป้องกันแรงดันเกิน
D809 ซี เนอร์ ไดโอดป้ องกันแรงดันเกิน ทําหน้าที0 ป้ องกันแรงดัน 114 โวลต์ สู งเกิน
150 โวลต์ ถ้าแรงดันดังกล่าวสู งเกินกําหนด จะเกิดการลัดวงจร ทําให้ฟิวส์ F801 ขาดทันที
4.3.18 C809 ตัวเก็บประจุกรองกระแส
C809 ทําหน้าที0 กรองกระแสให้เรี ยบ
4.3.19 R805 และ C810
R805 และ C810 ทําหน้าที0 เชื0อมต่อสัญญาณฮอริ ซอนทอล จากขดลวดหม้อแปลง
ฟลายแบ็ก ป้ อนให้ขาเบส Q801 ทําให้ Q801 เกิดการออสซิ ลเลตอย่างต่อเนื0อง โดยมีความถี0 15.625
กิโลเฮิรตซ์

สรุป
การควบคุมแรงดัน +11.5 โวลต์ ให้ คงทีของวงจรเรกกูเลเตอร์ ของโทรทัศน์ ขาวดํา
เมื0อแรงดัน +11.5 โวลต์ ลดลง เนื0องจากแรงดันไฟฟ้ า ที0จ่ายให้แก่หม้อแปลง T601 ลดลง
ทําให้แรงดันตรวจจับลดลง แต่ IBQ601 เพิ0มขึ?นทําให้ ICQ601 เพิ0มขึ?นทําให้ IBQ602 เพิ0มขึ?น ICQ602 เพิ0มขึ?น
ทําให้ IBQ603 เพิ0มขึ?น ทําให้ ICQ603 เพิ0มขึ?น ทําให้กระแสไหลผ่านโหลดเพิ0มขึ?น ทําให้แรงดัน +11.5
โวลต์ เพิ0มขึ?น เข้าสู่ สภาวะคงที0
เมื0อแรงดัน +11.5 โวลต์ เพิ0มขึ?น เนื0 องจากแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับที0จ่ายให้แก่ หม้อแปลง
T601 เพิ0มขึ?น ทําให้แรงดันตรวจจับเพิ0มขึ?น แต่ IBQ601 ลดลง ทําให้ ICQ601 ลดลง ทําให้ IBQ602 ลดลง
ICQ602 ลดลง ทําให้ IBQ603 ลดลง ทําให้ ICQ603 ลดลง ทําให้กระแสไหลผ่านโหลดลดลง ทําให้แรงดัน
+11.5 โวลต์ลดลง เข้าสู่ สภาวะคงที0
การควบคุมแรงดัน +127 โวลต์ ให้ คงที ของฟายแบ็กอินเวอร์ เตอร์
ในสภาวะแรงดัน +127 โวลต์ เพิ0มขึ?น เนื0องจากแรงดันไฟฟ้ า 220 โวลต์ เพิ0มขึ?น แรงดัน
ควบคุมที C608 เพิมขึUน แรงดันตรวจจับทีขาเบส Q601 เพิมขึUน แรงดันอ้างอิง ทีขาอิมิตเตอร์ Q601
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คงที 5.6 โวลต์ ตลอดเวลา กระแสคอลเล็กเตอร์ Q601 ลดลง ความต้านทานระหว่างขาคอลเล็กเตอร์
กับอิมิตเตอร์ Q603 เพิมขึUน ขาเบส Q604 ได้รับกระแสลดลง ทําให้ Q604 มีกระแสไหลผ่านขา 3-1
T601 ลดลง ความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าลดลง เมื0อคราวยุบตัวตัดกลับ ได้แรงดัน +127 โวลต์
ลดลง
ในสภาวะแรงดัน +127 โวลต์ ลดลง เนื0องจากแรงดันไฟฟ้ า 220 โวลต์ ลดลง แรงดันควบคุมที0 C608 ลดลง แรงดันตรวจจับที0ขาเบส Q601 ลดลง แรงดันอ้างอิงที0มีขาอิมิตเตอร์ Q601 คงที0
ตลอดเวลา กระแสคอลเล็กเตอร์ Q601 เพิ0มขึ?น ความต้านทาน ระหว่างขาคอลเล็กเตอร์ กับอิมิตเตอร์
Q603 ลดลง ขาเบส Q604 ได้รับกระแสเพิ0มขึ?น ทําให้ Q604 มีกระแสไหลผ่านขา 3-1 T601 เพิ0มขี?น
ความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเพิ0มขึ?น เมื0อเวลายุบตัวตัดกลับ ได้แรงดัน +127 โวลต์ เพิมขึUน
การควบคุมแรงดัน +114 โวลต์ ให้ คงที ของฟอร์ เวิร์ดอินเวอร์ เตอร์
ในสภาวะที0แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์ เพิ0มขึ?น ทําให้แรงดัน +114 โวลต์ เพิ0มขึ?น
ขณะเดียวกันแรงดันตรวจจับเพิมขึUน ทําให้ Q803 มีกระแสคอลเล็กเตอร์ เพิ0มขึ?น และ IBQ802 ก็เพิ0มขึ?น
ความต้านทาน ระหว่างขาอิมิตเตอร์ กับขาคอลเล็กเตอร์ Q802 ลดลง ทําให้ ความต่างศักย์ของแรงดัน
ระหว่างขาเบส กับขาอิมิตเตอร์ Q801 ลดลง ทําให้ ICQ801 ลดลง เป็ นผลให้ขดปฐมภูมิ เก็บพลังงาน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าลดลง เมื0อ Q801 หยุดทํางาน ขดปฐมภูมิ ยุบตัวตัดกลับ ทําให้ได้แรงดัน +114
โวลต์ ลดลง เข้าสู่ สภาวะคงที0
ในสภาวะที0แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์ ลดลงทําให้แรงดัน +114 โวลต์ลดลงขณะ
เดียวกันแรงดันตรวจจับลดลง ทําให้ Q803 มีกระแสคอลเล็กเตอร์ ลดลง และ IBQ802 ลดลงด้วย ความ
ต้านทาน ระหว่างขาอิมิตเตอร์ กับขาคอลเล็กเตอร์ Q802 เพิ0มขึ?น ทําให้ความต่างศักย์ แรงดันระหว่าง
ขาเบส กับขาอิมิตเตอร์ Q801 เพิ0มขึ?น ทําให้ ICQ801 เพิ0มขึ?น เป็ นผลให้ขดปฐมภูมิ เก็บพลังงาน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าได้เพิ0มขึ?น เมื0อ Q801 หยุดทํางาน ขดปฐมภูมิยบุ ตัวตัดกลับ ทําให้ได้แรงดัน +114
โวลต์ เพิ0มขึ?น เข้าสู่ สภาวะคงที0
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