บทที 6
วงจรภาคเวอร์ ติคอล
วงจรภาคเวอร์ ติคอล ประกอบด้วยวงจรเวอร์ ติคอลออสซิ ลเลเตอร์ เวอร์ ติคอลไดร้ฟเวอร์
เวอร์ ติคอลเอาต์พุต เวอร์ ติคอลบูสเตอร์ และวงจรโย้ก

6.1 บล็อกไดอะแกรมของภาคเวอร์ ติคอล
บล็อกไดอะแกรมของภาคเวอร์ ติคอล จากรู ปที 6.1 สามารถอธิ บาย ได้ดงั นี'

รู ปที 6.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาคเวอร์ ติคอล (Gulati, 2007, p. 135)
6.1.1 เวอร์ ติคอลออสซิลเลเตอร์ (Vertical Oscillator)
เวอร์ ติคอลออสซิ ลเลเตอร์ ทําหน้าที ผลิตสัญญาณเวอร์ ติคอล ให้มีความถี และเฟส
ถูกต้องในระบบ 625 เส้น สัญญาณเวอร์ ติคอล จะมีความถี 50 เฮิรตซ์ คาบเวลา 20 มิลลิวนิ าที
6.1.2 เวอร์ ติคอล ไดร้ ฟเวอร์ (Vertical Driver)
เวอร์ ติคอลไดร้ฟเวอร์ ทําหน้าที ขยายแรงดันของสัญญาณเวอร์ ติคอลให้เพิมขึ'นก่อน
ส่ งให้แก่ เวอร์ ติคอลเอาต์พุต
6.1.3 เวอร์ ติคอลเอาต์ พุต (Vertical Output)
เวอร์ ติคอลเอาต์พุต ทําหน้าที ขยายกําลังของสัญญาณเวอร์ ติคอลมีกาํ ลังเพิมขึ'น เพือ
ป้ อนให้แก่เวอร์ -โย้ก
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6.1.4 เวอร์ -โย้ ก
เวอร์ -โย้ก สร้างจากขดลวดพันบนแกนเฟอร์ ไรต์ เมือมีสัญญาณเวอร์ ติคอลทีป้ อนจาก
วงจรเวอร์ ติคอลเอาต์พุต เวอร์ -โย้ก เปลียนจากพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า บังคับ
ลําอิเล็กตรอนภายในหลอดรังสี แคโทด ให้เคลือนทีจากขอบจอด้านบน ลงสู่ ขอบจอด้านล่าง และ
สะบัดกลับจากขอบจอด้านล่าง ขึ'นสู่ ขอบจอด้านบน เป็ นเช่นนี'ตลอดไป

6.2 วงจรภาคเวอร์ ติคอล
มีรายละเอียดดังต่อไปนี'
6.2.1 IC301 เบอร์ UPC 1420CA
IC301 ทําหน้าที ในส่ วนของวงจรเวอร์ ติคอลออสซิ ลเลเตอร์ ดังแสดงในตารางที 6.1
ตารางที 6.1 แสดงรายละเอียดของ IC301 เบอร์ UPC 1420CA และ IC501 เบอร์ UPC 1378H (วิพล
สุ วรรณ โกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
ขา
14
13
32, 33
21, 22
3
6
4
2
7

ชือ

ทําหน้าที

IC301 เบอร์ UPC 1420CA
VCC
รับแรงดัน +11.5 โวลต์
VERT SIG OUT
สัญญาณเวอร์ติคอลออก
กําเนิดสัญญาณ 500 กิโลเฮิรตซ์ ใช้สร้างสัญญาณเวอร์ติคอล และ
500 kHz OSC
ฮอริ ซอนทอล
ขา 21 ขาควบคุมอัตราขยายของสัญญาณเวอร์ติคอล
VERT Feedback
ขา 22 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงของไอซีเวอร์ติคอล เอาต์พตุ
ขา 2 IC501 ถ้าไม่ถูกต้อง ขา 13 ไม่มีสญ
ั ญาณออก
VCC VERT OUT
รับแรงดัน +24 โวลต์
IC501 # UPC 1378H (ไอซี เวอร์ -เอาต์)
VCC Voltage Booster รับแรงดัน +24 โวลต์
VERT SIG IN
รับสัญญาณเวอร์ติคอล จากขา 23 IC203
VERT SIG OUT
สัญญาณเวอร์ติคอลออก
Voltage Booster OUT เวอร์-พัลส์ออก ป้ อนให้แก่ขา 3 IC501 เพือสร้างแรงดันบูสเตอร์ 48 โวลต์

6.2.2 X 401 X-TAL 500 kHz OSC
X-TAL 500 kHz OSC คริ สตอล กําเนิ ดสัญญาณความถี 500 กิโลเฮิรตซ์ ทําหน้าที
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ใช้เป็ นสัญญาณอ้างอิง ในการสร้างสัญญาณฮอริ ซอนทอลความถี 15.625 กิโลเฮิรตซ์ และเวอร์ ติคอล
50 เฮิรตซ์ โดย IC301ขา 32-ขา33 และ X 401 ร่ วมกันทํางาน ดังแสดงในรู ปที 6.2

รู ปที 6.2 แสดงวงจรเวอร์ ติคอล (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
6.2.3 เส้ นทางการไหลของสั ญญาณเวอร์ ติคอล
เริ มต้นที ขา 23 IC301 ผ่าน R504 เข้าขา 4 IC501 ขยายกําลังออก ทีขา 2 IC501 ผ่าน
เวอร์ -โย้ก C506 และ R507 ลงกราวนด์ครบวงจร อีกเส้นทางหนึงคือ เข้าขา 4 IC501 ขยายแรงดัน ให้
สู งขึ'น ออกทางขา 7 IC 501 และ ผ่าน C 510 เข้าขา 3 IC 501
6.2.4 R501 เวอร์ -ไซซ์ (VERT-Size)
R501 เวอร์ -ไซซ์ ทําหน้าที ปรับแต่งความสู งของภาพทางแนวตั'ง ให้เหมาะสมกับ
ขนาดจอภาพ
6.2.5 วงจรตรวจสอบแรงดันออกของไอซีเวอร์ -เอาต์
วงจรตรวจสอบแรงดันออกของไอซี เวอร์ -เอาต์ ประกอบด้วย R502 C501 และเข้าขา
2 1C 301
6.2.6 วงจรควบคุมอัตราขยายกําลังของสั ญญาณเวอร์ ติคอล
วงจรควบคุมอัตราขยายกําลังของสัญญาณเวอร์ ติคอล ประกอบด้วย VR501 (VERTSize) R508 C504 R505 R503 C502 R501 และเข้าขา 22 IC301
อธิ บายการทํางานของวงจรภาคเวอร์ ติคอล เมือวงจรภาคฮอริ ซอนทอลทํางาน Q640 ผลิต
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แรงดัน +11.5 โวลต์ ออกทางขาอิมิตเตอร์ และจ่ายให้แก่ขา 14 IC801 ทําให้ขา 23 IC301 มีสัญญาณ
เวอร์ ติคอล 50 เฮิรตซ์ ออก การสร้างสัญญาณดังกล่าว โดยอาศัยสัญญาณอ้างอิง 500 กิโลเฮิรตซ์ ใช้
วงจรหารทางดิจิตอล (500 kHz ÷ 32) ได้สัญญาณฮอริ ซอนทอล 15.625 กิโลเฮิรตซ์ ออกทางขา 27
IC 301 และใช้วงจรหารทางดิจิตอล (15.625 kHz ÷ 312.5) ได้สัญญาณเวอร์ ติคอล 50 เฮิรตซ์ออกทาง
ขา 23 IC301 และมีเส้นทางการไหลของสัญญาณดังกล่าวไปแล้ว ขณะทีสัญญาณเวอร์ ติคอลถูกขยาย
กําลังออกทางขา 2 IC501 ให้แก่ เวอร์ -โย้ก ขดลวดเวอร์ -โย้กสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า เพือบังคับลํา
อิเล็กตรอน เคลือนทีจากขอบจอภาพด้านบน ลงสู่ ดา้ นล่างใช้เวลา 18.4 มิลลิวนิ าที ช่วงเวลาดังกล่าว
ฮอร์ -โย้ก บังคับลําอิเล็กตรอนทางแนวราบ เช่นเดียวกัน ทําให้เห็นเส้นกวาดเรี ยงราย จากขอบจอภาพ
ด้านบน สู่ ขอบจอด้านล่างได้ 287.5 เส้น มองเห็นภาพเต็มจอ จากนั'นเวอร์ -โย้กบังคับลําอิเล็กตรอน
ทางแนวตั'ง เคลือนทีจากขอบจอภาพด้านล่าง ขึ'นสู่ ขอบจอภาพด้านบน ใช้เวลา 1.6 มิลลิวนิ าที ขณะ
เดียวกันฮอร์ -โย้ก ก็บงั คับลําอิเล็กตรอนทางแนวราบ ได้ 25 เส้น แต่ช่วง 1.6 มิลลิวนิ าที หลอดรังสี แคโทดถูกบังคับให้หยุดทํางาน โดยการเติมสัญญาณเวอร์ ติคอลพัลส์ ลงในสัญญาณวาย ทําให้มองไม่
เห็นเส้นกวาดทางแนวราบ ขณะทีสัญญาณเวอร์ ติคอล ป้ อนเข้าขา 4 IC501 ถูกแบ่งป้ อนเข้าวงจร
แรงดันบูสเตอร์ โดยวงจรดังกล่าว มีหน้าที ขยายแรงดันของสัญญาณเวอร์ ติคอล ออกทางขา 7 IC501
มีค่าแรงดันสู งสุ ด 24 โวลต์ ดังแสดงในรู ปที 6.2 D. ป้ อนเข้ารวมกับแรงดันที C510 ประจุเก็บไว้ 24
โวลต์ รวมกันได้ 48 โวลต์พีก-พีก ดังแสดงรู ปที 6.2 C. ป้ อนเข้าขา 3 IC501 และสังเกตเห็นว่า (รู ปที
6.2 C) เฉพาะช่วง 1.6 มิลลิวนิ าที มีแรงดันสู งสุ ด 48 โวลต์ ในช่วง 18.4 มิลลิวนิ าที ขา 3 IC501 ได้
รับแรงดัน 24 โวลต์ สาเหตุทีต้องเพิมแรงดันเท่ากับ 48 โวลต์ ช่วง 1. 6 มิลลิวนิ าที ให้แก่ขา 3 IC501
เพือต้องการ ให้วงจรเวอร์ ติคอลเอาต์พุตภายใน IC501 ขยายกําลังของสัญญาณเวอร์ ติคอล ได้เพิมขึ'น
จึงได้รูปสัญญาณเวอร์ ติคอล ดังแสดงในรู ปที 6.2 B ช่วงเวลา 1.6 มิลลิวนิ าที มีแรงดันสู ง 48 โวลต์ จึง
เพียงพอในการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ทําให้เวอร์ -โย้ก สามารถบังคับลําอิเล็กตรอนให้เคลือน จาก
ขอบจอภาพด้านล่างสะบัดกลับสู่ ขอบจอภาพด้านบนได้ทนั เวลา ทําให้การสร้างภาพทั'งทางแนวตั'งได้
ถูกต้อง ในช่วงเวอร์ -เทรซ 18.4 มิลลิวนิ าที มีความสําคัญมาก กระแสของสัญญาณเวอร์ ติคอล ต้องได้
สัดส่ วนเป็ นรู ปฟันเลือย (Saw Tooth) หรื อเรี ยกว่า “ลิเนี ยริ ตี (Linearity)” เป็ นการเรี ยงรายเส้นกวาด
ทางแนวราบ จากด้านบนลงล่างต้องมีระยะห่างเท่ากัน ภาพที'ได้ จะได้สัดส่ วน หรื อพูดอีกนัยหนึ'งว่า
รู ปวงกลม ต้องกลมถูกต้อง
จากรู ปที 6.3 เกียวกับการสร้างแรงดันบูสเตอร์ การเก็บประจุของ C510 และการรวมกัน
ของแรงดัน 24 โวลต์ ที C510 เก็บเอาไว้กบั แรงดัน 24 โวลต์ จากขา 7 ช่วง 1.6 มิลลิวนิ าที ได้แรงดัน
48 โวลต์ จ่ายให้ขา 3 IC501
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รู ปที 6.3 แสดงการสร้างแรงดันบูสเตอร์ IC501 เบอร์ UPC 1378H

สรุป
วงจรภาคเวอร์ ติคอล ทําหน้าที สร้างสัญญาณเวอร์ ติคอล และขยายให้มีกาํ ลังเพิมขึ'น ป้ อน
ให้แก่ เวอร์ -โย้ก เพือบังคับลําอิเล็กตรอนทางแนวตั'ง
สัญญาณเวอร์ ติคอล มีความถี 50 เฮิรตซ์ ช่วงเวลาเวอร์ -เทรซ 18.4 มิลลิวนิ าที และช่วงเวลา
เวอร์ -รี เทรซ 1.6 มิลลิวนิ าที

______________________________
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