บทที 7
วงจรภาคการซิงโครไนซ์
วงจรภาคการซิ งโครไนซ์ ประกอบด้วยวงจรแยกซิ งก์ (Sync Separator) วงจรอาร์ ซีอินทิเกรเตอร์ (RC Integrator) และวงจรอาร์ ซีดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์ (RC Differentiator) ใช้ในโทรทัศน์สี
และขาวดํา

7.1 บล็อกไดอะแกรมของภาคการซิงโครไนซ์
บล็อกไดอะแกรมของภาคการซิ งโครไนซ์ ดังแสดงในรู ปที; 7.1 สามารถอธิ บาย หน้าที;การ
ทํางาน ได้ดงั นี
7.1.1 ซิงก์ เซพพาเรเตอร์ (Sync Separator)
ซิ งก์เซพพาเรเตอร์ ทําหน้าที; ตัดเอาสัญญาณซิ งก์รวม ออกจากสัญญาณภาพรวม โดย
สัญญาณซิ งก์รวม ประกอบด้วย 3 สัญญาณ ดังนีG :− สัญญาณฮอร์ -ซิ งก์
− สัญญาณเวอร์ -ซิ งก์
− สัญญาณอีควอไลซิ งพัลส์

รู ปที; 7.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาคการซิ งโครไนซ์ (Gulati, 2007, p. 296)
7.1.2 อาร์ ซีอนิ ทิเกรเตอร์ (RC Integrator)
อาร์ ซีอินทิเกรเตอร์ ทําหน้าที; สะสมแรงดันของสัญญาณอิควอไลซิ งพัลส์ และเวอร์ ซิ งก์ ได้เป็ นเวอร์ ติคอลทริ กพัลส์
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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7.1.3 อาร์ ซีดิฟเฟอเรนชิ เอเตอร์ (RC Differentiator)
อาร์ ซีดิฟเฟอเรนชิ เอเตอร์ ทําหน้าที; ยอมให้สัญญาณซิ งก์รวมผ่านได้ และได้รับการ
ปรับแต่งรู ปสัญญาณ ในเรื; องของช่วงเวลาขาขึGน (Rise Time) ช่วงเวลาขาลง (Fail Time) ให้ดีขG ึน ส่ ง
ให้แก่วงจรฮอริ ซอนทอลเอเอฟซี โดยแยกอธิ บายได้ดงั นีG :− สัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ ใช้เปรี ยบเทียบเฟสกับสัญญาณฮอร์ -พัลส์ ในวงจรฮอริ ซอนทอลเอเอฟซี ได้แรงดันเอเอฟซี โดยแรงดันเอเอฟซี ทาํ หน้าที& ควบคุมการผลิตความถี;และเฟสของวงจร
ฮอริ ซอนทอลออสซิ ลเลเตอร์ ให้ถูกต้อง
− สัญญาณเวอร์ -ซิ งก์ และอิควอไลซิ งพัลส์ ทําหน้าที; เป็ นสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ในช่วง
เวอร์ -แบล็งกิง เพื;อให้การกวาดแบบสอดแทรกเป็ นไปอย่างต่อเนื;อง และถูกต้อง ช่วงg;]kนีGจอมืดมอง
ไม่เห็น

7.2 วงจรภาคการซิงโครไนซ์
จากรู ปที; 7.2 และ7.3 สามารถอธิ บายการทํางานได้ดงั นีG
7.2.1 Q1 ซิงก์ เซพพาเรเตอร์
Q1 ซิ งก์เซพพาเรเตอร์ ทําหน้าที; ตัดเอาสัญญาณซิ งก์รวม ซึ; งประกอบด้วยสัญญาณ
ฮอร์ -ซิ งก์ สัญญาณเวอร์ -ซิ งก์ และสัญญาณอีควอไลซิ งพัลส์ ออกจากสัญญาณภาพรวม โดย Q1 นํากระแส และขยายแรงดัน เฉพาะระดับบ่าจนถึงยอดของสัญญาณภาพรวม เท่านัGน

รู ปที& 7.2 แสดงการทํางานของวงจรการซิ งโครไนซ์ (Gulati, 2007, p. 308)
7.2.2 R4
R4 ทําหน้าที; เป็ นโหลด และกําหนดค่ากระแสคอลเล็กเตอร์ สูงสุ ด ขณะที; Q1 อิ;มตัว
และเมื;อ Q1 นํากระแส หรื อขยายแรงดันของสัญญาณซิ งก์รวม มีสัญญาณซิ งก์รวมตกคร่ อม R4 และ
ต่อออกไปใช้งาน หรื อป้ อนให้แก่วงจรต่อไป
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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7.2.3 R2 และ R3
R2 และR3 ทําหน้าที; จัดไบแอส ให้แก่ขาเบส Q1 ประมาณ 12 โวลต์ ทําให้ Q1 หยุด
นํากระแส ขณะยังไม่มีสัญญาณภาพรวม แรงดันตกคร่ อม R4 เป็ น 0 โวลต์ หรื อไม่ปรากฏสัญญาณ
ทางออก

รู ปที& 7.3 แสดงรู ปสัญญาณของวงจรอาร์ ซีดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์ และวงจรอาร์ ซีอินทิเกรเตอร์
(Gulati, 2007, p. 308)
7.2.4 C1 และ R1
C1 และ R1 ทําหนัาที; โดย C1 เชื;อมต่อสัญญาณเข้าให้แก่ขาเบส Q1 และ ทําหน้าที;
กัGนไม่ให้ไฟฟ้ ากระแสตรงจากขาเบส Q1 รบกวนแหล่งกําเนิดสัญญาณ และทําให้จุดไบแอสผิดพลาด
ส่ วน R1 ทําหน้าที; ลดแรงดันของสัญญาณภาพรวม อธิ บายการทํางาน แบ่งออกเป็ น 2 สภาวะได้แก่
7.2.4.1 สภาวะขาเบสไม่ได้รับสัญญาณภาพรวม ไฟฟ้ ากระแสตรง ที;ขาเบส Q1 มี
แรงดัน 12 โวลต์ เท่ากับขาอิมิตเตอร์ ไม่มีกระแสเบสไหล ดังนัGนกระแสคอลเล็กเตอร์ 0 มิลลิแอมป์
Q1 หยุดนํากระแส ไม่มีแรงดันตกคร่ อม R4 หรื อไม่มีสัญญาณปรากฏทางออก
7.2.4.2 สภาวะขาเบสได้รับสัญญาณภาพรวม โดยสัญญาณภาพรวม ที;ระดับบ่าของ
สัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ มีแรงดัน − 0.6 โวลต์พีก จากระดับกึ;งกลาง 0 โวลต์ ทําให้ขาเบส Q1 ได้รับแรงดัน
ลดลงจาก 12 โวลต์ เหลือเพียง 11.4 โวลต์ (12 V − 0.6 V = 11.4 V) ทําให้ Q1 มีกระแสเบสไหลจาก
ขาอิมิตเตอร์ ออกขาเบสผ่าน R3 ลงกราวด์ มีกระแสคอลเล็กเตอร์ ไหลผ่าน R4 ลงกราวด์ และกระแส
คอลเล็กเตอร์ เพิ;มขึGน เป็ นปฏิภาคตรง เมื;อแรงดันของสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ เป็ นลบเพิ;มขึGนถึงระดับยอด
สัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ประมาณ − 0.85 โวลต์พีก ทําให้กระแสคอลเล็กเตอร์ เพิ;มขึGน 4 มิลลิแอมป์ สัญญาณ
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ภาพรวม ถูกขยายแรงดันออกทางขาคอลเล็กเตอร์ เฉพาะสัญญาณคซิ งก์รวม และต่อจากนัGน สัญญาณ
ซิ งก์รวม ถูกแยกออกเป็ น 2 ทาง ดังนีG :− ป้ อนให้แก่วงจรอาร์ ซีดิฟเฟอเรนชิ เอเตอร์ ประกอบด้วย C2 และ R6 ได้
สัญญาณ ดังรู ปที; 7.3 B ใช้เป็ นสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ แต่สัญญาณเวอร์ -ซิ งก์ และสัญญาณอีควอไลซิ งพัลส์ถูกใช้เป็ นสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ ในช่วงสัญญาณเวอร์ -แบล็งกิงเพื;อให้การกวาดต่อเนื; อง และถูกต้อง
เกิดการซิ งโครไนซ์ทางแนวราบ
− ป้ อนให้แก่วงจรอาร์ ซีอินทิเกรเตอร์ ประกอบด้วย R7 R8 C3 และ C4 ได้
รู ปสัญญาณดังรู ปที; 7.3 C ใช้เป็ นสัญญาณเวอร์ ติคอลทริ กพัลส์ ป้ อนให้แก่วงจรเวอร์ ติคอลออสซิ ลเลเตอร์ ระดับแรงดันเทรซโฮล เป็ นระดับแรงดันของสัญญาณเวอร์ ติคอลทริ กพัลส์ ที;เริ; มกระตุน้ ให้
เวอร์ ติคอลออสซิ ลเลเตอร์ ผลิตสัญญาณเวอร์ ติคอลถูกต้องทัGงความถี; และเฟส เกิดการซิ งโครไนซ์ทาง
แนวตัGง

7.3 การซิงโครไนซ์ ทางแนวราบ
การซิ งโครไนซ์ทางแนวราบ (Horizontal Synchronization) การนําเอาสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ ที;
ได้จากการป้ อนสัญญาณภาพรวม เข้าขา 37 C301 ผ่านวงจรซิ งก์เซพพาเรเตอร์ มาเปรี ยบเทียบเฟส กับ
สัญญาณฮอร์ -พัลส์ ที;รับเข้ามาทางขา 40 IC301 เป็ นการควบคุมการทํางาน ของวงจรฮอริ ซอนทอล
ออสซิ ลเลเตอร์ ให้ได้สัญญาณฮอริ ซอนทอล ที;ถูกต้องทางด้านเฟส และความถี; เพื;อให้การบังคับลํา
อิเล็กตรอนของฮอร์ -โย้ก ในการสร้างภาพทางแนวราบได้ถูกต้อง ถ้าสัญญาณฮอริ ซอนทอลที;ป้อนให้
ฮอร์ -โย้กไม่ซิงโครไนซ์ กับสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ จะเกิดภาพล้ม หรื อเลื&อนทางแนวราบ จากรู ปที& 7.4
สามารถอธิ บายได้ดงั นีG
7.3.1 A สั ญญาณภาพรวม
สัญญาณภาพรวม เป็ นสัญญาณที;ประกอบด้วย สัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ สัญญาณฮอร์ แบล็งกิง สัญญาณเบิรสต์ สัญญาณวาย และสัญญาณโครมิแนนซ์ สัญญาณภาพรวม แบ่งช่วงเวลาได้
2 ช่วง ดังนีG :− ช่วงเวลา T1 มีช่วงเวลา 12 ไมโครวินาที เป็ นช่วงเวลาบังคับให้หลอดรังสี แคโทด
หยุดทํางานจอมืด จึงเป็ นช่วงเวลาของสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ สัญญาณฮอร์ -แบล็งกิง และสัญญาณเบิรสต์
− ช่วงเวลา T2 มีช่วงเวลา 52 ไมโครวินาที เป็ นช่วงเวลาบังคับให้หลอดรังสี แคโทด
สร้างภาพขาวดํา สร้างภาพสี และมีสัญญาณวาย สัญญาณโครมิแนนซ์ บรรจุอยู่
7.3.2 B สั ญญาณฮอร์ -ซิงก์
ได้อธิ บายไปแล้ว
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สั ญญาณฮอร์ -พัลส์
สัญญาณฮอร์ -พัลส์ เป็ นตัวแทนของสัญญาณฮอริ ซอนทอล ได้จากหม้อแปลงฟลายแบ็ก ขณะเกิดการซิ งโครไนซ์ กับสัญญาณภาพรวม A โดยสังเกตจากช่วงเวลา T1 และ T2 ของฮอร์ พัลส์ อยูต่ าํ แหน่งเดียวกันกับช่วงเวลา T1 และT2 ของสัญญาณภาพรวม ทําให้ได้ภาพปกติ สัญญาณ
ฮอร์ -ซิ งก์ B เป็ นตัวแทนของสัญญาณภาพรวม ถูกนําไปเปรี ยบเทียบเฟส กับสัญญาณฮอร์ -พัลส์ ใน
วงจรฮอริ ซอนทอลเอเอฟซี ได้แรงดันเอเอฟซี ใช้ควบคุมการทํางานของวงจรฮอริ ซอนทอลออสซิ ลเลเตอร์ ให้ผลิตสัญญาณฮอริ ซอนทอลถูกต้องทางด้านเฟสและความถี;โดยมีความถี; 15.625 กิโลเฮิรตซ์
และสัญญาณฮอริ ซอนทอลได้ป้อนให้แก่ ฮอร์ -โย้ก เพื;อบังคับลําอิเล็กตรอนของหลอดรังสี แคโทด
แบ่งช่วงเวลาเป็ น 2 ช่วง ดังนีG :− ช่วงเวลา T2 สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจากฮอร์ -โย้ก บังคับลําอิเล็กตรอนเคลื;อนที;จาก
ขอบจอภาพด้านซ้าย ไปขอบจอภาพด้านขวา ขณะเดียวกันช่วงเวลา T2 ของสัญญาณภาพรวม บังคับ
ให้หลอดรังสี แคโทด ทํางานจอภาพสว่าง มีภาพขาวดํา และสี
− ช่วงเวลา T1 สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจากฮอร์ -โย้ก บังคับลําอิเล็กตรอนให้เคลื;อนที;
จากขอบจอภาพด้านขวาสะบัดกลับไปยังขอบจอภาพด้านซ้าย ขณะเดียวกันช่วงเวลา T1 ของสัญญาณ
ภาพรวม ทําการบังคับให้หลอดรังสี แคโทดหยุดทํางานจอภาพมืด มองไม่เห็นสะบัดกลับทางแนวราบ
C

รู ปที; 7.4 แสดงการซิ งโครไนซ์ในภาคฮอริ ซอนทอล
7.3.4

D

สั ญญาณฮอร์ -พัลส์ ขณะไม่ เกิดการซิงโครไนซ์ กับสั ญญาณภาพรวม
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โดยมีเฟสนําหน้าและมีความถี;สูงขึGนทําให้การบังคับลําอิเล็กตรอนของฮอร์ -โย้กและ
การบังคับให้สร้างภาพขาวดํา หรื อภาพสี ของสัญญาณภาพรวม ในช่วงเวลา T1 และT2 ไม่พร้อมกัน
กับช่วงเวลา T1 และT2 ของสัญญาณฮอร์ -พัลส์ ทําให้เกิดอาการภาพล้ม หรื อเลื;อนทางแนวราบ แก้ไข
โดยการบังคับให้สัญญาณฮอริ ซอนทอลมีความถี;ลดลง และถูกต้อง โดยแรงดันเอเอฟซี
7.3.5 E สั ญญาณฮอร์ − พัลส์ ขณะไม่ เกิดการซิงโครไนซ์ กับสั ญญาณภาพรวม
โดยมีเฟสล้าหลัง และความถี;ต;าํ ลง เกิดอาการเช่นเดียวกับ รู ปที; 7.4 D วงจรฮอริ ซอนทอลเอเอฟซี ต้องแก้ไขเฟส และความถี;ให้ถูกต้อง ถ้าฮอร์ -พัลส์ หรื อสัญญาณฮอริ ซอนทอล มี
ความถี;ผดิ พลาดมากเกินกว่า วงจรฮอริ ซอนทอลเอเอฟซี ควบคุมได้ จําเป็ นต้องปรับแต่ง ความถี;ของ
วงจรฮอริ ซอนทอลออสซิ ลเลเตอร์ ให้ถูกต้องโดยการปรับแต่งขดลวด หรื อวาริ เอเบิลรี ซีสเตอร์ ที; เรี ยก
ว่า “ฮอร์ -โฮล (HOR-Hold)” ในวงจรที;กาํ ลังศึกษาอยูน่ G ีไม่มีปุ่มดังกล่าว จึงต้องแก้ไขการบกพร่ องของ
วงจร

7.4 การซิงโครไนซ์ ทางแนวตัCง
การซิ งโครไนซ์ทางแนวตัง (Vertical Synchronization) การนําเอาสัญญาณเวอร์ ติคอลทริ กพัลส์ ที;ได้จากการป้ อนสัญญาณภาพรวมเข้าขา 37 C301 ผ่านวงจรซิ งก์เซพพาเรเตอร์ และผ่านวงจร
อาร์ ซีอินทีเกรเตอร์ มากระตุน้ วงจรเวอร์ ติคอลออสซิ ลเลเตอร์ ให้ได้สัญญาณเวอร์ ติคอลที;ถูกต้อง ทาง
ด้านเฟส และความถี; เพื;อให้การบังคับลําอิเล็กตรอนของเวอร์ -โย้ก ในการสร้างภาพทางแนวตัGง ได้
ถูกต้อง ถ้าหากสัญญาณเวอร์ ติคอล ที;ป้อนให้เวอร์ -โย้กไม่ซิงโครไนซ์ กับสัญญาณเวอร์ ติคอลทริ กพัลส์ จะเกิดภาพเลื&อนทางแนวตัง เมื;อเกิดอาการเช่นนีG แก้ไขได้โดยการปรับแต่งเปลี;ยนแปลง ความถี;
ของสัญญาณเวอร์ ติคอลโดยการปรับ เวอร์ -โฮลด์ (VERT-Hold) แต่ในวงจรที;กาํ ลังศึกษาอยูน่ G ีไม่มีปุ่ม
ดังกล่าวสําหรับปรับแต่ง จําเป็ นต้องแก้ไข การบกพร่ องของวงจร

สรุป
การซิ งโครไนซ์ เป็ นการกระทําเพื;อต้องการให้วงจรภาคฮอริ ซอนทอล และเวอร์ ติคอล ของ
เครื; องรับโทรทัศน์ได้เริ; มต้นการสร้างเส้นกวาดทางแนวราบ และแนวตัGง จากการกระตุน้ ของสัญญาณ
ซิ งก์รวม ถ้าการซิ งโครไนซ์ประสบผลสําเร็ จ เครื; องรับโทรทัศน์ จะแสดงภาพได้ปกติ แต่ถา้ ไม่สาํ เร็ จ
เกิดภาพล้มทางแนวราบ หรื อภาพเลื;อนทางแนวตัGง
_______________________________
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์

