บทที 5
วงจรภาคฮอริซอนทอล
วงจรภาคฮอริ ซอนทอล ประกอบด้วย วงจรฮอริ ซอนทอลออสซิ ลเลเตอร์ ฮอร์ -เอเอฟซี
ฮอร์ -ไดร้ฟ ฮอร์ -เอาต์พุต วงจรแรงดันสู ง วงจรโฟกัส วงจรโย้ก และวงจรเอบีแอล ซึ& งทั'งหมดมีใช้ใน
โทรทัศน์สี และขาวดํา

5.1 บล็อกไดอะแกรมของภาคฮอริซอนทอล
บล็อกไดอะแกรมของภาคฮอริ ซอนทอล สามารถอธิ บายหน้าที& การทํางาน ได้ดงั นี' ดัง
แสดงในรู ปที& 5.1
5.1.1 ฮอริซอนทอลออสซิลเลเตอร์ (Horizontal Oscillator)
ฮอริ ซอนทอลออสซิ ลเลเตอร์ ทําหน้าที& ผลิตสัญญาณฮอริ ซอนทอล ให้มีความถี& และ
เฟสถูกต้องในระบบ 625 เส้น ใช้ความถี& 15.625 กิโลเฮิรตซ์ คาบเวลา 64 ไมโครวินาที

รู ปที& 5.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาคฮอริ ซอนทอล (Gulati, 2007, p. 135)
5.1.2 ฮอริซอนทอล ไดร้ ฟเวอร์ (Horizontal Driver)
ฮอริ ซอนทอลไดร้ฟเวอร์ ทําหน้าที& ขยายแรงดันของสัญญาณฮอริ ซอนทอล ให้แรง
ขึ'น ส่ งให้แก่ วงจรฮอริ ซอนทอลเอาต์พุต
5.1.3 ฮอริซอนทอลเอาต์ พุต (Horizontal Output)
ฮอริ ซอนทอลเอาต์พุต ทําหน้าที& ขยายกําลังของสัญญาณฮอริ ซอนทอลให้ มีกาํ ลังสู ง
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ขึ'น แยกออกเป็ น 2 ทาง ดังนี' :− ป้ อนให้ฮอร์ -โย้ก เพื&อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า บังคับลําอิเล็กตรอนภายใน
หลอดรังสี แคโทด ทางแนวราบ
เพื&อสร้างแรงดันเหนี&ยวนําที&ขดทุติยภูมิ ได้แก่
− ป้ อนให้หม้อแปลงฟลายแบ็ก
แรงดันแอโนด 21-23 กิโลโวลต์ จ่ายให้แอโนด แรงดันโฟกัส 5 -10 กิโลโวลต์ จ่ายให้ขาโฟกัสกริ ด
แรงดันสกรี น 100-400 โวลต์ จ่ายให้ขาสกรี นกริ ดของหลอดรังสี แคโทด แรงดัน +180 โวลต์ จ่ายให้
วงจรอาร์ จีบีเอาต์พุต แรงดันจุดไส้หลอด 4-6 โวลต์ จ่ายให้ขา 4-5 ของหลอดรังสี แคโทด สัญญาณ
ฮอร์ -พัลส์ ซึ& งเป็ นตัวแทนของสัญญาณฮอริ ซอนทอล ป้ อนให้วงจรฮอริ ซอนทอลเอเอฟซี เพื&อเปรี ยบ
เทียบเฟส กับสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์
5.1.4 ฮอร์ -โย้ ก
ฮอร์ -โย้ก ทําหน้าที& ขดลวดเปลี&ยนสัญญาณฮอริ ซอนทอลทางไฟฟ้ าให้เป็ นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าบังคับลําอิเล็กตรอนทางแนวราบ โดยสัญญาณฮอริ ซอนทอลแบ่งช่วงเวลา 2 ช่วง ดังนี' :− ช่วงฮอร์ -เทรซ เวลา 52 ไมโครวินาที ลําอิเล็กตรอนเคลื&อนที&จากขอบจอด้านซ้าย
ไปยังขอบจอด้านขวา
− ช่วงฮอร์ -รี เทรซเวลา 12 ไมโครวินาที ลําอิเล็กตรอนเคลื&อนที&จากขอบจอด้านขวา
ไปยังขอบจอด้านซ้าย
ลําอิเล็กตรอนเคลื&อนที&ครบ 1 รอบ ใช้เวลา 64 ไมโครวินาที เป็ นการสร้างเส้นกวาด
ได้ 1 เส้น มองเห็นเส้นกวาดได้ในช่วงฮอร์ -เทรซ ส่ วนช่วงฮอร์ -รี เทรซ หลอดรังสี แคโทดถูกบังคับให้
หยุดทํางาน ไม่มีลาํ อิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสง ทําให้จอมืด
5.1.5 หม้ อแปลงฟลายแบ็ก (Fly Back Transformer)
หม้อแปลงฟลายแบ็ก เป็ นหม้อแปลงความถี&สูงแกนเฟอร์ ไรต์ สร้างแรงดันเหนี&ยวนํา
ที&ขดทุติยภูมิ มีท' งั แรงดันสู ง และแรงดันตํ&า
5.1.6 ฮอริซอนทอลเอเอฟซี (Horizontal AFC)
ฮอริ ซอนทอลเอเอฟซี (Automatic Frequency Control, AFC) ทําหน้าที& เปรี ยบเทียบ
เฟส ระหว่างสัญญาณฮอร์ -ซิงก์ กับสัญญาณฮอร์ -พัลส์ เพื&อสร้างแรงดันเอเอฟซี ส่ งไปควบคุมการ
ผลิตความถี& และเฟสของวงจรฮอริ ซอนทอลออสซิ ลเลเตอร์ ให้ถูกต้องในการเปรี ยบเทียบเฟส แบ่งได้
3 สภาวะ ดังนี' :− สภาวะสัญญาณฮอร์ -พัลส์ กับสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ มีความถี&และเฟสตรงกัน สมมุติ
ได้ แรงดันเอเอฟซี เท่ากับ 5 โวลต์
− สภาวะสัญญาณฮอร์ -พัลส์ มีความถี&สูงกว่า สัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ ได้แรงดันเอเอฟซี
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มากกว่า 5 โวลต์ และแรงดันนี' บังคับให้วงจรฮอริ ซอนทอลออสซิ ลเลเตอร์ ผลิตความถี&ต&าํ ลง และให้
เท่ากับ 15.625 กิโลเฮิรตซ์ ซึ& งเท่ากับ สัญญาณฮอร์ -ซิ งก์
− สภาวะสัญญาณฮอร์ -พัลส์ มีความถี&ต&าํ กว่าฮอร์ -ซิ งก์ได้แรงดันเอเอฟซี น้อยกว่า 5
โวลต์ และบังคับให้วงจรฮอริ ซอนทอลออสซิ ลเลเตอร์ ผลิตความถี&สูงขึ'น และให้ เท่ากับ 15.625
กิโลเฮิรตซ์ ซึ& งเท่ากับสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ ถ้าหากสัญญาณฮอร์ -พัลส์ มีความถี&ไม่เท่ากับ ฮอร์ -ซิ งก์ จะ
เกิดอาการภาพล้ม

5.2 วงจรภาคฮอริซอนทอล
วงจรภาคฮอริ ซอนทอล มีรายละเอียด ดังต่อไปนี5.2.1 IC301 เบอร์ UPC 1420CA ในส่ วนของภาคฮอริ ซอนทอล
IC301 เบอร์ UPC 1420CA ในส่ วนของภาคฮอริ ซอนทอล มีหน้าที& กําเนิดสัญญาณ
ฮอริ ซอนทอล 15.625 กิโลเฮิรตซ์ และควบคุมให้มีความถี& และเฟสถูกต้อง มีรายละเอียด ดังแสดงใน
ตารางที& 5.1
ตารางที& 5.1 แสดงรายละเอียดของ IC301 เบอร์ UPC1420CA
IC301 เบอร์ UPC1420 CA
ขา

ชื&อ

38
27
32 , 33
39
40
37

VCC HOR
HOR Signal Out
500 KHz OSC
Horizontal Blanking
HOR − Pulse IN (AFC)
CVDO IN (Sync)

ทําหน้าที&
รับแรงดัน +12 โวลต์
สัญญาณฮอริ ซอนทอลออก
กําเนิดสัญญาณความถี& 500 กิโลเฮิรตซ์
รับสัญญาณฮอร์-พัลส์ จากหม้อแปลงฟลายแบ็ก
รับสัญญาณภาพรวมเข้า จ่ายให้แก่วงจรซิงโครไนซ์

5.2.2 Q401 ทรานซิสเตอร์ ฮอร์ - ไดร้ ฟ (HOR-Drive Transistor)
Q401 ฮอร์ -ไดร้ฟ ทําหน้าที3 ขยายแรงดันสัญญาณฮอริ ซอนทอลให้แรงขึ-นก่อนส่ งให้
แก่ Q402 ฮอร์ -เอาต์
5.2.3 T401 หม้ อแปลงเอชดีทหี รือหม้ อแปลงฮอริซอนทอล ไดร้ ฟเวอร์
T401 หม้อแปลงเอชดีที (Horizontal Driver Transformer, HDT) ทําหน้าที& เหนี&ยวนํา
สัญญาณฮอริ ซอนทอล ที&ไหลผ่านขาคอลเล็กเตอร์ Q401 ผ่านขดปฐมภูมิเหนี&ยวนํา ให้แก่ ขดทุติยภูมิ
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ป้ อนเข้าขาเบส Q402

D1
L1
D2

L2

R1
VR2
R3

VR4

D3
L3

รู ปที& 5.2 แสดงวงจรภาคฮอริ ซอนทอล (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
5.2.4 Q402 ทรานซิสเตอร์ ฮอร์ -เอาต์
Q402 ฮอร์ -เอาต์ ทําหน้าที& ขยายกําลังของสัญญาณฮอริ ซอนทอล ให้มีกาํ ลังสู งขึ'น
ป้ อนให้แก่ ฮอร์ -โย้ก กับหม้อแปลงฟลายแบ็ก (T402) ที&ขาคอลเล็กเตอร์ -อิมิตเตอร์ ภายในมีไดโอดแดมเปอร์ (Damper Diode) ต่ออยู่ เพื&อกําจัดแดมป์ เวฟ (Damp Wave) ที&เกิดขึ'น เนื& องจากการทํางาน
ของฮอร์ -โย้ก และหม้อแปลงฟลายแบ็กที&นอกเหนื อจากช่วงเวลาฮอร์ -เทรซ และฮอร์ -รี เทรซ
5.2.5 ฮอร์ -โย้ ก และ C411
ฮอร์ -โย้ก และ C411 ประกอบเป็ นวงจรฮอร์ -โย้กซึ& งฮอร์ -โย้ก ทําหน้าที& สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า เมื&อมีสัญญาณฮอริ ซอนทอลไหลผ่าน เพื&อบังคับลําอิเล็กตรอนทางแนวราบ เกิดการ
สร้างเส้นกวาดทางแนวราบ C411 ทําหน้าที& กั'นไฟฟ้ ากระแสตรงไม่ให้ไหลผ่านลงกราวด์
5.2.6 T402 หม้ อแปลงฟลายแบ็ก
T402 หม้อแปลงฟลายแบ็ก ทําหน้าที& เมื&อสัญญาณฮอริ ซอนทอลไหลผ่านขดปฐมภูมิ
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ขดปฐมภูมิ จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า และเหนี&ยวนําให้ขดทุติยภูมิ เกิดกระแสเหนี&ยวนําแรงดันสู ง
และตํ&า ดังรายละเอียดในตารางที& 5.2

1

2

3
4

5
10 9 8 7

6

รู ปที& 5.3 แสดงหม้อแปลงฟลายแบ็ก เบอร์ M3H IFPS96
ตารางที& 5.2 แสดงรายละเอียดของหม้อแปลงฟลายแบ็ก เบอร์ M3H IFPS96
T402 หม้อแปลงฟลายแบ็ก เบอร์ M3H IFPS96
ขาและสาย
1-2
9-7
3- GND

ทําหน้าที&
ขดปฐมภูมิ สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเหนี&ยวนําให้ขดทุติยภูมิ
สร้างแรงดันจุดไส้หลอด 4-6 โวลต์
สร้างแรงดัน +180 โวลต์

6-7

สร้างแรงดัน +12 โวลต์

4-7

สร้างแรงดัน +24 โวลต์

5- 7

สร้างสัญญาณฮอร์ -พัลส์

8-(+127) V
สายไฟแรงดันแอโนด
สายไฟแรงดันโฟกัส
สายไฟแรงดันสกรี น
วีอาร์-โฟกัส
วีอาร์-สกรี น

ควบคุมความสว่างของหลอดรังสี แคโทด (ABL)
จ่ายไฟฟ้ าแรงดันสูง 23 กิโลโวลต์ ให้ แอโนดหลอดรังสี แคโทด
จ่ายแรงดัน 5-10 กิโลโวลต์ ให้ขาโฟกัสกริ ดของหลอดรังสี แคโทด
จ่ายแรงดัน100-400 โวลต์ ให้ขา สกรี นกริ ดของหลอดรังสี แคโทด
ปรับแต่งความคมชัดของภาพ (หิมะเม็ดเล็ก)
ปรับแต่งความสว่างของจอภาพ

5.2.7 L1, L2, L3, D1, D2, D3, C641, R642, C642 และ (R123 ขนาน R124)
L1, L2, L3, D1, D2, D3, C641, R642, C642 และ (R123 ขนาน R124) ประกอบกัน
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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เป็ นวงจรสร้างไฟฟ้ าแรงดันสู ง โดยที&ขดลวด L1, L2 และ L3 เป็ นขดทุติยภูมิ ที&มีจาํ นวนรอบสู ง เมื&อ
ได้รับการเรี ยงกระแสจาก D1, D2 และ D3 แบบครึ& งคลื&น ต่ออนุกรมกัน ปลายด้านหนึ& ง ของ L3 ต่อ
กับขา 8 T402 และต่อกับ R642, (R123 ขนาน R124) และต่อ +127 โวลต์ ไม่ให้ขา 8 T402 ลงกราวด์
โดยตรง โดยให้บายพาสส์ไฟฟ้ ากระแสสลับลงกราวด์ ผ่าน C641 และ C642 ดังนั'นที&ข' วั บวก ของ
C642 มีแรงดันบวกที&เปลี&ยนแปลง ตามการเปลี&ยนแปลงของปริ มาณกระแสเหนี&ยวนํา ในขดทุติยภูมิ
เรี ยกว่า “แรงดันเอบีแอล (ABL)” ปลายด้านหนึ&งของ L1 ต่อกับ D1 ขาแคโทดของ D1 ต่อ กับสายไฟ
ฉนวนหุ ม้ สี แดงหนา ที&ปลายของสายไฟนี' ต่อกับลวดตัวนํา ที&ทาํ เป็ นเขี'ยว สําหรับเกี&ยวกับแอโนดของ
หลอดรังสี แคโทด ซึ& งเขี'ยวมีหมวกยางฉนวนครอบไว้ แรงดันจากการเรี ยงกระแส ประมาณ 20-25
กิโลโวลต์
5.2.8 วงจรควบคุมความสว่ างโดยอัตโนมัติ (Automatic Bright Limited, ABL)
วงจรควบคุมความสว่างโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยแรงดันเอบีแอลที&ข' วั บวก C642 ผ่าน
R125, D123 และต่อเข้าขา 46 IC 301 (ขาควบคุมความสว่าง) เพื&อควบคุมความสว่างโดยอัตโนมัติ
ถ้ากระแสเหนี&ยวนําในขดทุติยภูมิเพิ&มขึ'น ทําให้แรงดันบวกที& C642 ลดลง ในทาง
ตรงข้าม ถ้าหากกระแสเหนี&ยวนําในขดทุติยภูมิลดลง ทําให้แรงดันบวกที& C642 เพิ&มขึ'น
การเพิ&มของกระแสเหนี&ยวนําในขดทุติยภูมิ เกิดจากการนํากระแสเพิ&มขึ'นของทรานซิ สเตอร์ ฮอร์ -เอาต์ เนื& องจากความร้อนเพิ&มขึ'น การปรับแต่งแรงดันสกรี น การปรับแต่งแรงดันโฟกัส
เพิ&มขึ'น และยังนําแรงดันดังกล่าวควบคุมการเกิดรังสี เอกซ์ของเครื& องรับโทรทัศน์ขนาดจอภาพ 25 นิ'ว
ขึ'นไป
5.2.9 R1, VR2, R3 และ VR4
R1, VR2, R3 และ VR4 ประกอบกันเป็ นวงจรโฟกัสและวงจรสกรี น ทําหน้าที& ปรับ
แต่งแรงดันโฟกัส โดยการปรับแต่งค่าความต้านทานของ VR2 (วีอาร์ -โฟกัส) และปรับแต่งแรงดัน
สกรี น โดยการปรับแต่งค่าความต้านทานของ VR4 (วีอาร์ -สกรี น)
อธิ บายการทํางานของวงจรภาคฮอริ ซอนทอล เมื&อขา 38 IC301 ได้รับ 12 โวลต์ วงจร 500
กิโลเฮิรตซ์ออสซิ ลเลเตอร์ ซึ& งประกอบด้วยวงจรขา 32-33 IC301 และ X401 500 กิโลเฮิรตซ์ เกิดการ
ออสซิ ลเลตสร้างสัญญาณรู ปสี& เหลี&ยมความถี& 500 กิโลเฮิรตซ์คงที&ตลอดเวลาใช้เป็ นสัญญาณอ้างอิงใน
การสร้างสัญญาณฮอริ ซอนทอล 15.625 กิโลเฮิรตซ์ และเวอร์ ติคอล 50 เฮิรตซ์โดยใช้วงจรหารดิจิตอล
1 ÷ 32 ได้สัญญาณฮอริ ซอนทอล ออกทางขา 27 IC301 ป้ อนเข้าขาเบส Q401 ขยายแรงดันออกทางขา
คอลเล็กเตอร์ ผ่านขดปฐมภูมิของ T401 เหนี&ยวนําให้ขดทุติยภูมิ ป้ อนให้แก่ ขาเบส Q402 ขยายกําลัง
ของสัญญาณฮอริ ซอลทอลให้สูงขึ'น โดยแยกออกเป็ น 2 ทาง ได้แก่
เส้นทางที& 1 ป้ อนให้แก่ฮอร์ -โย้ก เพื&อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า บังคับลําอิเล็กตรอน ให้
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เคลื&อนที&จากซ้ายไปขวา เป็ นการสร้างเส้นกวาดทางแนวราบ
เส้นทางที& 2 ป้ อนให้แก่ขดปฐมภูมิหม้อแปลงฟลายแบ็ก T402 เป็ นการสร้างแรงดันแอโนด
โฟกัส สกรี น 180 โวลต์ 24 โวลต์ 12 โวลต์ และจ่ายให้แก่วงจรต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที& 5.3
ตารางที& 5.3 แสดงรายละเอียดของหม้อแปลงฟลายแบ็ก T402
ลําดับ

หม้อแปลงฟลายแบ็ก T402 สร้างแรงดันไฟฟ้ า และจ่ายให้แก่วงจรต่าง ๆ
ตําแหน่งสร้างแรงดันไฟฟ้ า
ตําแหน่งรับแรงดันไฟฟ้ าไปใช้งาน

1

สายไฟแรงดันแอโนด

ขาแอโนดของหลอดรังสี แคโทด

2

สายไฟแรงดันโฟกัส

ขาโฟกัสกริ ดของหลอดรังสี แคโทด

3

สายไฟแรงดันสกรี น

ขา 8 สกรี นกริ ดของหลอดรังสี แคโทด

4

ขา 5 T402 (ฮอร์-พัลส์)

ขา 39 และ 40 IC301

5

ขา 6 T402 เริ& มต้นที&ข' วั บวก C643 (+12 V)

ขา C Q640, ขา 2 (12 V) จูนเนอร์, ขา E Q801-E Q803,
ขา C Q101 ,ขา 4 IC101, ขา C Q904 และขา E Q905

6

ขา4 T402 เริ& มต้นที&ข' วั บวก C645 (+24 V)

7

ขา E Q640 (11.5 V)

ขาเบส Q640 และ ขา 6 IC501
ขา E Q102, ขา E Q103, Q104 ,ขา 14 IC301, VR901,
VR902 และ VR903

สรุป
วงจรภาคฮอริ ซอนทอล ทําหน้าที& สร้างสัญญาณฮอริ ซอนทอล 15.625 กิโลเฮิรตซ์ ขยายให้
มีกาํ ลังสู งป้ อนให้ฮอร์ -โย้ก เพื&อบังคับลําอิเล็กตรอนทางแนวราบ และป้ อนให้หม้อแปลงฟลายแบ็ก
เพื&อให้หม้อแปลงฟลายแบ็ก ผลิตแรงดันไบแอสหลอดรังสี แคโทด และจ่ายให้วงจรต่าง ๆ
การซิ งโครไนซ์ทางแนวราบ เป็ นการทํางานของสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ ในการบังคับให้วงจร
ฮอริ ซอนทอลออสซิ ลเลเตอร์ ผลิตสัญญาณฮอริ ซอนทอลถูกต้องทั'งความถี& และเฟส

___________________________
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