บทที 8
วงจรภาคอาร์ จบี ีเอาต์ พุตและหลอดรังสี แคโทดสี
วงจรภาคอาร์ จีบีเอาต์พุต และหลอดรังสี แคโทดสี ประกอบด้วย วงจรอาร์ จีบีเอาต์พุต วงจร
ขาวสมดุล และวงจรหลอดรังสี แคโทดสี
ในเครื# องรับโทรทัศน์ขาวดํา เรี ยกว่า “วงจรภาควิดีโอ เอาต์พุต และหลอดรังสี แคโทดขาว
ดํา” ประกอบด้วย วงจรวิดีโอเอาต์พุต วงจรควบคุมความสว่างของจอภาพ วงจรควบคุมความเข้มของ
ภาพ วงจรกําจัดจุดแสงตกค้าง และวงจรหลอดรังสี แคโทดขาวดํา

8.1 บล็อกไดอะแกรมของภาคอาร์ จีบีเอาต์ พตุ แบบอาร์ − วาย บี − วาย จี − วาย และวาย
สามารถอธิ บายหน้าที#การทํางานได้ดงั นี- ดังแสดงในรู ปที# 8.1
8.1.1 อาร์ เอาต์ พุต (R Output)
อาร์ เอาต์พุต ทําหน้าที# ขยายแรงดันของสัญญาณอาร์ − วายและวายให้มีแรงดันสู งขึ-น
ในขณะที#ขยายแรงดัน เกิดการรวมกันตาม สมการ{R = (R − Y) + Y} ได้สัญญาณอาร์ ที#มีแรงดันสู ง
ส่ งให้แก่ขา K R (Red Cathode) ของหลอดรังสี แคโทดสี เพื#อเปลี#ยนแปลงแรงดันบวกเป็ นการควบคุม
ปริ มาณของอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสงอาร์ ทําให้เกิดการเรื องแสงได้แสงสี แดง ออกทางจอภาพ
ถ้าหากปริ มาณอิเล็กตรอนมาก ก็จะทําไห้ได้แสงสี แดงสว่างมาก
8.1.2 จีเอาต์ พุต (G Output)
จีเอาต์พุต ทําหน้าที# ขยายแรงดันของสัญญาณจี − วาย และวายให้แรงดันเพิ#มขึ-น ขณะ
ที#ขยายแรงดัน เกิดการรวมกันตาม สมการ{G = (G − Y) + Y} ได้สัญญาณจี มีแรงดันเพิ#มส่ ง ให้แก่ ขา
K G (Green Cathode) ของหลอดรังสี แคโทดสี เป็ นการควบคุ มปริ มาณของอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื อง
แสงจี ทําให้เกิดการเรื องแสง ได้แสงสี เขียวออกทางจอภาพ ถ้าปริ มาณอิเล็กตรอนเพิ#มขึ-น ก็ทาํ ให้ได้
แสงสี เขียวสว่างเพิ#มขึ-น
8.1.3 บีเอาต์ พุต (B Output)
บีเอาต์พุต ทําหน้าที# ขยายแรงดันของสัญญาณบี − วาย และวายให้แรงดันเพิ#มขึ-นขณะ
ที#ขยายแรงดัน เกิดการรวมกัน ตามสมการ {B = (B − Y) + Y} ได้สัญญาณบี มีแรงดันเพิ#มขึ-นส่ งให้แก่
ขา K B (Blue Cathode) ของหลอดรังสี แคโทดสี เป็ นการควบคุมปริ มาณของอิเล็กตรอน พุง่ ชนสารเรื องแสงบี เกิดการเรื องแสงได้แสงสี น- าํ เงินออกทางจอภาพ ถ้าปริ มาณอิเล็กตรอนเพิ#มขึ-น ก็ทาํ ให้ได้
แสงสี น- าํ เงินสว่างเพิ#มขึ-น
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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8.1.4 อาร์ -คัตออฟ และ อาร์ -ไดร้ ฟ (R-Cutoff and R-Drive)
อาร์ -คัตออฟ และอาร์ -ไดร้ฟ เป็ นตัวต้านทานเกือกม้า ปรับแต่งเพื#อเพิ#มลดความสว่าง
ของแสงสี แดง เพื#อปรับแต่งแสงขาวสมดุล

รู ปที# 8.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาคอาร์ จีบีเอาต์พุตแบบอาร์ − วาย บี − วาย จี − วาย
และวาย (ชูเกีรติ จันทรานี , 2533, หน้า ฟฟ)
8.1.5 จี-คัตออฟ (G-Cutoff)
จี-คัตออฟ เป็ นตัวต้านทานเกือกม้าปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดความสว่าง ของแสงสี เขียว
เพื#อการปรับแต่ง แสงขาวสมดุล
8.1.6 บี-คัตออฟ และบี-ไดร้ ฟ (B-Cutoff) and (B-Drive)
บี-คัตออฟ และบี-ไดร้ฟ เป็ นตัวต้านทานเกือกม้าปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดความสว่างของ
แสงสี น- าํ เงิน เพื#อปรับแต่ง แสงขาวสมดุล
การปรับแต่ง อาร์ -คัตออฟ อาร์ -ไดร้ฟ จี-คัตออฟ บี-คัตออฟ และบี-ไดร้ฟ เป็ นการเพิ#มลด
ปริ มาณอิเล็กตรอน ที#พุง่ ชนสารเรื# องแสงแต่ละชนิ ด ให้ได้อตั ราส่ วนที#เหมาะสม ตามสมการ (100%)
แสงขาวสมดุล เท่ากับ (30R + 59G + 11B) ตัวเลข 30, 59 และ11 ปริ มาณทางไฟฟ้ าของอิเล็กตรอนพุง่
ชนสารเรื องอาร์ จี และบี เกิดการรวมกันทางแม่สีของแสงได้เป็ นแสงขาว
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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8.2 บล็อกไดอะแกรมของภาคอาร์ จีบีเอาต์ พตุ แบบอาร์ จี และบี
ดังแสดงในรู ปที# 7.2
8.2.1 อาร์ เอาต์ พุต (R Output)
อาร์ เอาต์พุต ทําหน้าที# ขยายแรงดันสัญญาณอาร์ ให้แรงดันเพิ#มขึ-นป้ อนให้แก่ K R เพื#อ
ควบคุมปริ มาณของอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสงแดงทําให้เกิดแสงสี แดง ถ้าปริ มาณอิเล็กตรอนเพิ#ม
ขึ-นทําให้ได้แสงสี แดงสว่างเพิ#มขึ-น
8.2.2 จีเอาต์ พุต (G Output)
จีเอาต์พุต ทําหน้าที# ขยายแรงดันสัญญาณจีให้แรงดันเพิ#มขึ-น ป้ อนให้แก่ KG เพื#อ
ควบคุมปริ มาณของอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสงจี ทําให้ได้แสงสี เขียว ถ้าปริ มาณอิเล็กตรอนเพิ#มขึ-น
ทําให้ได้แสงสี เขียวสว่างเพิ#มขึ-น
สัญญาณอาร

สัญญาณอาร

สัญญาณจี
อาร-คัตออฟ

สัญญาณจี

จี-คัตออฟ
สัญญาณบี

+

น้ําเงิน

0

สัญญาณบี

เขียว

+
0
บี-คัตออฟ

+

แดง

0
B
G
R

มีอิเล็กตรอนพุงชนสารเรืองแสง

รู ปที# 8.2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาคอาร์ จีบีเอาต์พุตแบบอาร์ จี และบี
(ชูเกีรติ จันทรานี , 2533, หน้า ฟฟ)
8.2.3 บีเอาต์ พุต (B Output)
บีเอาต์พุต ทําหน้าที# ขยายแรงดันสัญญาณบีให้แรงดันเพิ#มขึ-น ป้ อนให้แก่ขา K B เพื#อ
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ควบคุมปริ มาณของอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสงบีทาํ ให้ได้แสงสี น- าํ เงิน ถ้าปริ มาณอิเล็กตรอนเพิ#ม
ขึ-น ทําให้ได้แสงสี น- าํ เงินสว่างเพิ#มขึ-น
8.2.4 อาร์ -คัตออฟ (R–Cutoff) และอาร์ -ไดร้ ฟเวอร์ (R-Driver)
อาร์ -คัตออฟ และอาร์ -ไดร้ฟเวอร์ เกือกม้าปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดความสว่างของแสงสี
แดง เพื#อปรับแต่งแสงขาวสมดุล
8.2.5 จี-คัตออฟ (G-Cutoff)
จี-คัตออฟ เกือกม้าปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดความสว่างของแสงสี เขียว เพื#อการปรับแต่ง
แสงขาวสมดุล
8.2.6 บี-คัตออฟ (B-Cutoff) และบี-ไดร้ ฟเวอร์ (B-Drive)
บี-คัตออฟ และบี-ไดร้ฟเวอร์ เกือกม้าปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดความสว่างของแสงสี น- าํ เงิน
เพื#อปรับแต่งแสงขาวสมดุล
การปรับแต่งอาร์ -คัตออฟ อาร์ -ไดร้ฟเวอร์ จี-คัตออฟ บี-คัตออฟ และบี-ไดร้ฟเวอร์ เป็ นการ
เปลี#ยนแปลงปริ มาณอิเล็กตรอนที#พงุ่ ชนสารเรื องแสง แต่ละชนิดให้ได้อตั ราส่ วนที#ถูกต้องตามสมการ
แสงขาวสมดุล (100 %) เท่ากับ (30R + 59G + 11B) โดยตัวเลข 30 59 และ 11 เป็ นปริ มาณทางไฟฟ้ า
ของอิเล็กตรอนที#พุง่ ชนสารเรื องแสงแดง เขียว และนํ-าเงิน เกิดการรวมทางแม่สีของแสงได้แสงขาว

8.3 วงจรอาร์ จีบีเอาต์ พตุ แบบอาร์ − วาย บี − วาย จี − วาย และวาย
8.3.1 รายละเอียดของอุปกรณ์ ในวงจรรู ปที 8.3
ตารางที# 8.1 แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ วงจรรู ปที# 8.3
รายละเอียดของอุปกรณ์
รหัส

เบอร์

ชื#อ

หน้าที#
ขยายแรงดันของสัญญาณอาร์ − วายให้เพิ#มขึ-น ส่งให้แก่ขา K R
ของหลอดรังสี แคโทดสี

Q201

2 SC2229

อาร์-เอาต์พตุ

Q202

2 SC2229

จี-เอาต์พตุ

ขยายแรงดันของสัญญาณจี − วาย ให้เพิ#มขึ-น ส่งให้แก่ขา K G
ของหลอดรังสี แคโทดสี

Q203

2 SC2229

บี-เอาต์พตุ

ขยายแรงดันของสัญญาณบี − วาย ให้เพิ#มขึ-น ส่งให้แก่ขา K B
ของหลอดรังสี แคโทดสี

VR200
VR201

B 200 Ω
B 2 kΩ

อาร์-ไดร้ฟเวอร์
อาร์-คัตออฟ

ปรับแต่งเพิ#มลดความสว่างแสงสี แดง
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ตารางที# 8.1 (ต่อ)
VR202
VR203
VR204

B 2 kΩ
B 200 Ω
B 2 kΩ

จี-คัตออฟ
บี-ไดร้ฟเวอร์
บี-คัตออฟ

ปรับแต่งเพิ#มลดความสว่างแสงสี เขียว
ปรับแต่งเพิ#มลดความสว่างแสงสี น- าํ เงิน

R−Y

G−Y

B−Y
Y

รู ปที# 8.3 แสดงวงจรภาคอาร์ จีบีเอาต์พุตแบบอาร์ − วาย บี − วาย จี − วาย และวาย
(วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หน้า 135)
8.3.2 หลอดรังสี แคโทดสี
รหัส CRT เบอร์ 370 RHB22 ขนาดจอภาพ 14 นิ-ว แบบอินไลน์ 8 ขา มีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที# 8.2
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ตารางที# 8.2 แสดงรายละเอียดของหลอดรังสี แคโทดสี เบอร์ 370 RHB22
ลําดับ ขา

ชื#อ

ทําหน้าที#
ผลิตอิเล็กตรอนเพื#อพุง่ ชนสารเรื องแสงอาร์ สว่างได้แสงสี แดง
สร้างความร้อนเผาแคโทดให้ร้อน
ทํางานร่ วมกับแคโทด เพื#อควบคุมปริ มาณอิเล็กตรอนพุง่ ชน สารเรื องแสงทั-ง 3 ชุด
ผลิตอิเล็กตรอนเพื#อพุง่ ชนสารเรื องแสงบี สว่างได้แสงสี น- าํ เงิน
ผลิตอิเล็กตรอนเพื#อพุง่ ชนสารเรื องจี สว่างได้แสงสี เขียว
เร่ งดึงดูดอิเล็กตรอนจากแคโทด ให้ผา่ นกริ ดบังคับได้
เร่ งลําอิเล็กตรอน และเป็ นเลนส์ทางไฟฟ้ าบังคับลําอิเล็กตรอน พุง่
ชนสารเรื องแสง เป็ นจุดเล็กที#สุด เพื#อความคมชัดของภาพ

1
2

7
4, 5

แคโทดแดง (K R )
จุดไส้หลอด (H)

3

6

กริ ดบังคับ (G1 )

4
5
6

3
9
8

แคโทดนํ-าเงิน (K B )
แคโทดเขียว (K G )
สกรี นกริ ด (G 2 )

7

1

โฟกัสกริ ด

(G 4 )

8.3.3 องค์ ประกอบ 5 อย่ างทีทําให้ หลอดรังสี แคโทดสี ทาํ งานเกิดแสงได้
8.3.3.1 ขาไส้หลอด ต้องได้รับแรงดันจุดไส้หลอด ประมาณ 4-6 โวลต์ (กระสลับ)
8.3.3.2 ขา K R KG และ K B ต้องได้รับแรงดันบวกสู ง ไม่เกินจุดคัตออฟของหลอด
รังสี แคโทดสี หรื อทดสอบ โดยการลัด ขา K R KG และ K B ลงกราวด์
8.3.3.3 ขาสกรี นกริ ด (G2 ) ต้องได้รับแรงดัน 100-400 โวลต์
8.3.3.4 ขาโฟกัสกริ ด (G4 ) ต้องได้รับแรงดันบวก 5-10 กิโลโวลต์
8.3.3.5 ขาแอโนด หรื อจุดต่อไฟฟ้ าแรงดันสู ง (HV) ต้องได้รับแรงดันสู ง ประมาณ
20-23 กิโลโวลต์
8.3.4 เส้ นทางการไหลของสั ญญาณอาร์ − วาย บี − วาย จี − วาย และวาย
เส้นทางการไหลของสัญญาณอาร์ − วาย บี − วาย จี − วาย และวายไหลป้ อนเข้าขา K R
K G และ K B ของหลอดรังสี แคโทดสี ดังแสดงในรู ปที# 8.3
8.3.4.1 สัญญาณอาร์ − วาย เริ# มที#ขา 12 IC301 ผ่าน R315 เข้าขาเบส ออกขาคอลเล็กเตอร์ Q201 และ R210 เข้าขา 7 (K R ) ของหลอดรังสี แคโทดสี
8.3.4.2 สัญญาณบี − วาย เริ# มที#ขา 11 IC301 ผ่าน R314 เข้าขาเบส ออกขาคอลเล็กเตอร์ Q203 R214 เข้าขา 3 (K B ) ของหลอดรังสี แคโทดสี
8.3.4.3 สัญญาณจี − วาย เริ# มที#ขา 13 IC301 ผ่าน R316 เข้าขาเบส ออกขาคอลเล็กเตอร์ Q202 และ R212 เข้าขา 9 (KG )
8.3.4.4 สัญญาณวาย เริ# มที#ขา 48 IC301 เข้าขาเบสออกอิมิตเตอร์ Q103(Y AMP)แยก
เป็ น 3 ทาง ดังนี- :วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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เข้าขาอิมิตเตอร์ -คอลเล็กเตอร์ ของ Q201 R210 และขา 7 ของ

หลอดรังสี แคโทดสี
− ผ่าน R202

R204 เข้าขาอิมิตเตอร์ -คอลเล็กเตอร์ ของ Q202 R212 และขา 9 ของ

หลอดรังสี แคโทดสี
− ผ่าน

VR203 R206 เข้าขาอิมิตเตอร์ -คอลเล็กเตอร์ ของ Q203 R214 และขา 3 ของ

หลอดรังสี แคโทดสี
อธิ บายการทํางาน เมื#อมีสัญญาณอาร์ − วาย บี − วาย และจี − วาย ป้ อนให้แก่ ขาเบส Q201
Q203 และ Q202 ตามลําดับ ทรานซิ สเตอร์ ท- งั 3 ตัว ขยายแรงดันของสัญญาณทั-ง 3 ให้แรงขึ-น ส่ งออก
ทางขาคอลเล็กเตอร์ ป้อนให้แก่ ขา K R KG และ KB ของหลอดรังสี แคโทดสี เพื#อควบคุมปริ มาณของ
อิเล็กตรอนที#พุง่ ชนสารเรื องแสงอาร์ จี และบี ตามลําดับ ได้แสงสี แดง เขียว และนํ-าเงิน เป็ นการสร้าง
ภาพขาวดํา และสี ขณะเดียวกันสัญญาณวายถูกป้ อน ให้แก่ ขาเบสขยายแรงดัน ออกทางขาอิมิตเตอร์
Q103 และแบ่งป้ อนให้ขาอิมิตเตอร์ Q201 Q202 และ Q203 ตามลําดับ ได้รับการขยายแรงดันออกทาง
ขาคอลเล็กเตอร์ ตามลําดับ ในขณะที#ทาํ การขยายเกิดการรวมกันตาม สมการ {R = (R − Y) + Y, B =
(B − Y) + Y, G = (G − Y) + Y} และได้สัญญาณอาร์ จี และบี ป้ อนให้ขา K R KG และ KB ของหลอด
รังสี แคโทดสี สร้างภาพสี ได้ถูกต้อง
8.3.6 การปรับแต่ ง
8.3.6.1 อาร์ -ไดร้ฟเวอร์ VR200 และอาร์ -คัตออฟ VR201 เป็ นการปรับแต่งเพื#อเพิ#ม
ลดแสงสี แดงให้สว่างเพิ#มขึ-น หรื อลดลง
8.3.6.2 บี-ไดร้ฟเวอร์ VR203 บี-คัตออฟ VR204 เป็ นการปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดแสงสี
นํ-าเงินให้สว่างเพิ#มขึ-น หรื อลดลง
8.3.6.3 จี-คัตออฟ VR202 เป็ นการปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลด แสงสี เขียว ให้สว่างเพิ#มขึ-น
หรื อลดลง
8.3.6.4 การปรับแต่งอาร์ -ไดร้ฟเวอร์ อาร์ -คัตออฟ บี-ไดร้ฟเวอร์ บี-คัต-ออฟ และจีคัตออฟ เป็ นการเปลี#ยนแปลงไบแอสของทรานซิ สเตอร์ Q201 Q202 และ Q203 ซึ# งมีผลต่อแรงดัน ที#
ขาคอลเล็กเตอร์ และทําให้แรงดันบวกขา K R KG และ KB เปลี#ยนแปลง ทําให้ปริ มาณอิเล็กตรอน จาก
ขา K R KG และ KB พุง่ ชนสารเรื องแสงอาร์ จี และบี เปลี#ยนแปลง และความสว่างของสารเรื องแสง ก็
ถูกเปลี#ยนแปลงด้วยเหมือนกัน ยกตัวอย่าง เมื#อปรับ VR 201 ให้มีความต้านทานสู งสุ ด ทําให้กระแส
เบส Q201 ลดลง แต่แรงดันที#ขาคอลเล็กเตอร์ เพิ#มขึ-น และแรงดันบวกที#ขา K R ก็เพิ#มขึ-นตามไปด้วยทํา
ให้ปริ มาณอิเล็กตรอนจาก K R พุง่ ชนสารเรื องแสงอาร์ ลดลง และได้ความสว่างแสงสี แดง ลดลง ใน
ทางตรงข้าม ถ้าปรับ VR 201 ให้มีความต้านทานตํ#าสุ ด กระแสเบส Q201 เพิ#มขึ-น แรงดันที#ขา KR
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ลดลง ปริ มาณอิเล็กตรอนจาก KR ก็พุง่ ชนสารเรื องแสงอาร์ ในปริ มาณเพิ#มขึ-น ทําให้สารเรื องแสงอาร์
สว่างเพิ#มขึ-นได้แสงสี แดงสว่างเพิ#มขึ-น
การปรับแต่งอุปกรณ์ ดังกล่าว เพื#อควบคุมให้ได้ปริ มาณอิเล็กตรอน จาก KR 30%
KG 59% และ K B 11% ทําให้เกิดการรวมกันทางแสง ได้แสงขาว 100% เรี ยกว่า “การปรับแสงขาว
สมดุล” เป็ นสิ# งจําเป็ นมากของหลอดรังสี แคโทดสี ถ้าปรับแต่งไม่ได้แสงขาว ทําให้การสร้างภาพสี
ต่าง ๆ ได้สีที#ผดิ พลาดออกมา
8.3.6.5 การปรับแต่งแรงดันสกรี น โดยปรับแต่งที# วีอาร์ สกรี น ซึ# งติดอยูท่ ี#ตวั ของ
หม้อปลงฟลายแบ็ก เมื#อหมุนวีอาร์ สกรี น เป็ นการเปลี#ยนความต้านทานทําให้แรงดันสกรี นลดลงหรื อ
เพิ#มขึ-น 100-400 โวลต์ ถ้าขาสกรี นกริ ดของหลอดรังสี แคโทดสี ได้รับแรงดันเพิ#มขึ-น ทําให้ปริ มาณ
อิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสงได้เพิ#มขึ-น จอภาพสว่างเพิ#มขึ-น แต่ถา้ ปรับแต่งให้สว่างเกินไป จะเกิด
เส้นทแยงทางแนวราบ และภาพจางหายมองไม่เห็นเนื# องจากสัญญาณวาย ช่วงเวอร์ -แบล็งกิงมีแรงดัน
บวกไม่สูงพอที# จะบังคับให้หลอดรังสี แคโทดสี หยุดทํางานได้ จึงจําเป็ นต้องปรับแรงดันสกรี น ให้
เหมาะสมโดยไม่เห็นเส้นทแยงทางแนวราบ
8.3.6.6 การปรับแต่งแรงดันโฟกัส โดยปรับแต่งที# วีอาร์ โฟกัส ซึ# งติดอยูท่ ี#ตวั ของ
หม้อแปลงฟลายแบ็ก ใกล้กบั วีอาร์ สกรี น ปรับแต่ง เพื#อให้จุดตกกระทบของลําอิเล็กตรอน กับ สาร
เรื องแสงเล็กที#สุด ทําให้ได้ภาพคมชัด

8.4 วงจรอาร์ จีบีเอาต์ พตุ แบบอาร์ จี และบี
วงจรอาร์ จีบีเอาต์พุตแบบอาร์ จี แล บี มีรายละเอียด ดังต่อไปนี8.4.1 รายละเอียดของอุปกรณ์ ในวงจรรู ปที 8.4
รายละเอียดของอุปกรณ์ในวงจรรู ปที 8.4 ดังแสดงในตารางที 8.3
ตารางที# 8.3 แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ วงจรรู ปที# 8.4
ลําดับ รหัส

เบอร์

1

Q351 2 SC1573 A

2

Q352 2 SC1537 A

3

ชื#อ
บี- เอาต์พตุ

ทําหน้าที#
ขยายแรงดันของสัญญาณบีให้เพิม# ขึ-น ส่งให้ขา K B ของ
หลอดรังสี แคโทดสี

ขยายแรงดันของสัญญาณจี ให้เพิม# ขึ-น ส่งให้ขา K G ของ
หลอดรังสี แคโทดสี
ขยายแรงดันของสัญญาณอาร์ให้เพิ#มขึ-น ส่งให้ขา K R ของ
Q353 2 SC1537 A อาร์- เอาต์พตุ
หลอดรังสี แคโทดสี
จี-เอาต์พตุ

วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ตารางที# 8.3 (ต่อ)
4
5
6
7
8

R354
R355
R359
R360
R361

300 Ω
300 Ω
5 kΩ B
5 kΩ B
5 kΩ B

บี-ไดร้ฟเวอร์
อาร์-ไดร้ฟเวอร์
บี-คัตออฟ
จี-คัตออฟ
อาร์-คัตออฟ

ปรับแต่งเพิ#มลดแสงสี น- าํ เงิน
ปรับแต่งเพิ#มลดแสงสี แดง
ปรับแต่งเพิ#มลดแสงสี น- าํ เงิน
ปรับแต่งเพิ#มลดแสงสี เขียว
ปรับแต่งเพิ#มลดแสงสี แดง

12 V

รู ปที# 8.4 แสดงวงจรของภาคอาร์ จีบีเอาต์พุตแบบอาร์ จี และบี (วิพล สุ วรรณโกเศศ,
ม.ป.ป.ข, หน้า 1)
8.4.2 หลอดรังสี แคโทดสี
รหัส CRT เบอร์ 370 RHB22 ขนาดจอภาพ 14 นิ-ว อินไลน์ 8 ขา มีรายละเอียด เช่น
เดียวกับตารางที# 8.2
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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8.4.3 องค์ ประกอบ 5 อย่ างทีทําให้ หลอดรังสี แคโทดสี ทาํ งานเกิดแสงได้
เช่นเดียวกับ ข้อ 8.3.3
8.4.4 เส้ นทางการไหลของสั ญญาณอาร์ บี และจี
8.4.4.1 สัญญาณอาร์ โดยเริ# มจาก เข้าขา 5CO-31 เข้าขาเบส Q353 ขยายแรงดันของ
สัญญาณอาร์ ออกทางขาคอลเล็กเตอร์ ผ่าน R365 และเข้าขา 7 ของหลอดรังสี แคโทดสี
8.4.4.2 สัญญาณจี โดยเริ# มจาก เข้าขา 4 CO-31 เข้าขาเบส Q352 ขยายแรงดัน ของ
สัญญาณจี ออกทางขาคอลเล็กเตอร์ ผา่ น R366 และเข้าขา 9 ของหลอดรังสี แคโทดสี
8.4.4.3 สัญญาณบี โดยเริ# มจาก เข้าขา 3 CO-31 เข้าขาเบส Q351 ขยายแรงดัน ของ
สัญญาณบี ออกทางขาคอลเล็กเตอร์ ผา่ น R367 และเข้าขา 3 ของหลอดรังสี แคโทดสี
อธิ บายการทํางาน เมื#อมีสัญญาณอาร์ จี และ บี ป้ อนให้ขาเบสของ Q353 Q352 และ Q351
ทรานซิ สเตอร์ ท- งั 3 ตัว ขยายแรงดันของสัญญาณทั-ง 3 ให้แรงขึ-น ส่ งออกทางขาคอลเล็กเตอร์ ป้อนให้
แก่ขา K K และ K B ของหลอดรังสี แคโทด เพื#อควบคุมปริ มาณของอิเล็กตรอน ที#พงุ่ ชนสารเรื องแสง
อาร์ จี และบี ได้แสงสี แดง เขียว และนํ-าเงิน เป็ นการสร้างภาพสี
8.4.5 การปรับแต่ งวงจรรู ปที 8.4
8.4.5.1 อาร์ -ไดร้ฟเวอร์ R355 ปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดแสงสี แดง
8.4.5.2 อาร์ -คัตออฟ R361 ปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดแสงสี แดง
8.4.5.3 บี-ไดร้ฟเวอร์ R354 บี-คัตออฟ R359 ปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดแสงสี น- าํ เงิน
8.4.5.4 จี-คัตออฟ R360 ปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดแสงสี เขียว
8.4.5.5 วีอาร์ -สกรี น R371 ปรับแต่ง เพื#อเพิ#มลดความสว่างของจอภาพ
8.4.5.6 วีอาร์ -โฟกัส ปรับแต่ง เพื#อให้จุดตกกระทบของลําอิเล็กตรอน กับสารเรื องแสงเล็กที#สุด ทําให้ได้ภาพคมชัด
R

G

8.5 วงจรภาควิดีโอเอาต์ พตุ และหลอดรังสี แคโทดขาวดํา
8.5.1 บล็อกไดอะแกรมของภาควิดีโอเอาต์ พุตและหลอดรังสี แคโทดขาวดํา
บล็อกไดอะแกรมของภาควิดีโอเอาต์พุตและหลอดรังสี แคโทดขาวดํา ดังแสดงใน
รู ปที# 8.5 และสามารถอธิ บายได้ดงั นี8.5.1.1 วิดีโอเอาต์ พุต (Video Output)
วิดีโอเอาต์พุต ทําหน้าที# ขยายสัญญาณภาพรวม, ฮอร์ -พัลส์ และเวอร์ -พัลส์
ให้มีแรงดันสู งขึ-น เรี ยกใหม่วา่ “สัญญาณวาย” ป้ อนให้ขาแคโทดของหลอดรังสี แคโทดขาวดํา เพื#อ
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เปลี#ยนแปลงแรงดันมีผลทําให้ปริ มาณอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสงเปลี#ยนแปลง เป็ นการสร้างภาพ
ขาวดํา ต้องซิ งโครไนซ์กบั การกวาดทางแนวราบ และแนวตั-ง

รู ปที# 8.5 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาควิดีโอเอาต์พุตและหลอดรังสี แคโทดขาวดํา
8.5.1.2 หลอดรังสี แคโทดขาวดํา
ได้กล่าวล่วงหน้าแล้ว
8.5.2 วงจรวิดีโอเอาต์ พุตและหลอดรังสี แคโทดขาวดํา
เครื# องรับโทรทัศน์ขาวดํา มีวงจรวิดีโอเอาต์พุต และหลอดรังสี แคโทดขาวดํา เพื#อ
ขยายแรงดัน สัญญาณภาพรวม ฮอร์ -พัลส์ และเวอร์ -พัลส์ให้มีแรงดันเพิ#มขึ-นป้ อนให้แก่ ขาแคโทดของ
หลอดรังสี แคโทดขาวดํา ซึ# งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี- ดังแสดงในรู ปที# 8.5
8.5.2.1 Q201 ทรานซิสเตอร์ วดิ ีโอเอาต์ พุต
Q201 ทําหน้าที# ขยายแรงดันสัญญาณภาพรวม ฮอร์ -พัลส์ และเวอร์ -พัลส์ให้
มีแรงดันเพิ#มขึ-น ออกทางขาคอลเล็กเตอร์ เชื#อต่อสัญญาณผ่าน C204 และ R210 ป้ อนให้ขาแคโทดของ
หลอดรังสี แคโทดขาวดํา เรี ยกสัญญาณนี-วา่ “สัญญาณวาย” เพื#อเปลี#ยนแปลงแรงดัน ทําให้ปริ มาณ
อิเล็กตรอน ที#พุง่ ชนสารเรื องแสง เปลี#ยนแปลงตามไปด้วย เป็ นการทําให้จุดภาพ เปลี#ยนแปลงความ
สว่างเป็ นการสร้างภาพขาวดํา โดยจะต้องซิ งโครไนซ์ กับการกวาดทางแนวราบ และแนวตั-งของโย้ก
สัญญาณฮอร์ -พัลส์ จากวงจรฮอริ ซอนทอล ผ่าน D201 ป้ อนเข้าขาอิมิตเตอร์
Q201 เพื#อใช้บงั คับให้ขาแคโทดมีแรงดันบวกเพิ#มขึ-น ถึงจุดคัตออฟในช่วงฮอร์ -รี เทรซ จึงทําให้ชุดปื น
ยิงอิเล็กตรอนหยุดทํางานไม่มีอิเล็กตรอน ทําให้จอภาพมืด ซึ# งเป็ นการลบเส้นสะบัดกลับทางแนวราบ
สัญญาณเวอร์ -พัลส์ จากวงจรเวอร์ ติคอล ผ่าน D202 ป้ อนเข้าขาอิมิตเตอร์
Q201 เพื#อใช้บงั คับให้ขาแคโทด มีแรงดันบวกเพิ#มขึ-น ถึงจุดคัตออฟ ในช่วงเวอร์ -รี เทรซ จึงทําให้ชุด
ปื นยิงอิเล็กตรอนหยุดทํางาน ไม่มีอิเล็กตรอน จึงทําให้จอภาพมืด ซึ# งเป็ นการลบเส้นสะบัดกลับทาง
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แนวตั-ง
C205
10 µF 160 V
C203
1 µF 160 V

C205

C201
47 µF 16 V

C202
220 µF 16 V

รู ปที# 8.6 แสดงวงจรวิดีโอเอาต์พุตและหลอดรังสี แคโทดขาวดํา (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ก,
หน้า 94)
8.5.2.2 วงจรแทร็ปซาวด์ ฟิลเตอร์ (Trap Sound Filter)
วงจรแทร็ ปซาวด์ฟิลเตอร์ ประกอบด้วย L201 และTPS201 ทําหน้าที# ดักจับ
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ลงกราวด์ทิ-ง ยอมให้สัญญาณภาพรวม 0-5 เมกะเฮิรตซ์ ผ่าน L201
R201 และ C201 เข้าขาเบส Q201
8.5.2.3 วงจรควบคุมความเข้ มของภาพ (Contrast Control)
วงจรควบคุมความเข้มของภาพ ประกอบด้วย R205 VR201 และ C202 ทํา
หน้าที# ควบคุมความเข้มของภาพ โดย VR201 “วีอาร์ -ความเข้มของภาพ” หรื อ “วีอาร์ -คอนแทรสต์”
เมื#อปรับเปลี#ยนความต้านทาน VR201 มีค่าเพิ#มขึ-น ทําให้การบายพาสส์สัญญาณวายที#ขาอิมิตเตอร์ ลง
กราวด์ ได้ลดลง ทําให้อตั ราขยายแรงดันลดลง สัญญาณวายมีแรงดันลดลง ทําให้ความเข้มของภาพ
ลดลง(ความขาว และความดําของภาพลดลง)
8.5.2.4 วงจรควบคุมความสว่ างของจอภาพ (Brightness Control)
วงจรควบคุมความสว่างของจอภาพ ประกอบด้วย R208 R209 และ VR202
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ทําหน้าที# ควบคุมความสว่างของจอภาพ โดย VR202 “วีอาร์ -ความสว่างของจอภาพ” หรื อ “วีอาร์ ไบรท์เนสส์ ” เมื#อปรับเปลี#ยนความต้านของ VR202 ระหว่างขากลาง กับขาต่อลงกราวด์ มีค่าเพิ#มขึ-น
ทําให้ขาแคโทดของหลอดรังสี แคโทดขาวดํา ได้รับแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงเพิ#มขึ-น ทําให้ปริ มาณ
อิเล็กตรอน พุง่ ชนสารเรื องแสงลดลงจอภาพมืดลง ในทางตรงข้าม VR202 ระหว่างขากลาง กับขาต่อ
ลงกราวด์ มีค่าลดลงทําให้ขาแคโทดได้รับแรงดันลดลงทําให้ปริ มาณอิเล็กตรอนที#พุง่ ชนสารเรื องแสง
เพิ#มขึ-น จอภาพสว่างมากขึ-น
8.5.2.5 C204 ตัวเก็บเชื อมต่ อ (Capacitor Coupling)
C204 ตัวเก็บเชื# อมต่อ ทําหน้าที# เชื#อมต่อสัญญาณวาย จากขาคอลเล็กเตอร์
Q201 กับขาแคโทดของหลอดรังสี แคโทด และทําหน้าที# ป้ องกันไม่ให้ไฟฟ้ ากระแสตรงต่อเชื# อมกัน
C205
10 µF 160 V

C205

รู ปที# 8.7 แสดงการคายประจุของ C205 ในวงจรกําจัดจุดแสงตกค้าง
8.5.2.6 วงจรกําจัดจุดแสงตกค้ าง (Spot Killer Circuit)
วงจรกําจัดจุดแสงตกค้าง ประกอบด้วย R211 R212 C205 และ D203 โดย
C205 R212 และ D203 ต่ออนุกรมกัน เมื#อเปิ ดเครื# องรับโทรทัศน์ C205 เก็บสะสมประจุมีกระแสไหล
ผ่าน R212 และ D203 ครบวงจรที#กราวด์ เมื#อ C205 สะสมประจุเต็ม กระแสดังกล่าวหยุดไหล R211
มีค่า 2.2 เมกะโอห์ม ต่ออนุกรมกับ D203 และลงกราวด์ มีแรงดันตกคร่ อม D203 ประมาณ 0.6 โวลต์
ตลอดเวลา ขา G1 ของหลอดรังสี แคโทด ต่อกับขาแอโนด D203 ซึ# งหมายถึงขา G1 ต่อลงกราวด์ โดย
ผ่านทาง D203 เมื#อปิ ดเครื# องรับโทรทัศน์ ให้หยุดทํางานแรงดัน +100 โวลต์ มีค่าเป็ น 0 โวลต์ C205
คายประจุผา่ น R211 และ R212 (ดังแสดงในรู ปที# 8.6) ทําให้ขา G2 ได้รับแรงดัน +100 โวลต์ และขา
G1ได้รับแรงดัน −100 โวลต์ เมื#อขา G1ได้รับแรงดันลบไม่ยอมให้มีอิเล็กตรอนผ่านไปได้ จึงไม่เกิดจุด
แสงสว่างกลางจอภาพ สาเหตุของปั ญหา เนื#องจากแรงดัน G3 G4 G5 และแอโนด ยังคงมีอยู่ และ
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แคโทดยังคงร้อนอยู่ ส่ วนฮอร์ -โย้ก และเวอร์ -โย้ก ไม่ทาํ งานจึงมีอิเล็กตรอนพุง่ ชนสารเรื องแสง เป็ น
จุดสว่างกลางจอ ทําให้สารเรื องเกิดการไหม้ได้

สรุป
วงจรอาร์ จีบี เอาต์พุต ทําหน้าที# ขยายแรงดันของสัญญาณอาร์ จี และบี หรื ออาร์ − วาย จี −
วาย และบี − วาย ให้เพิ#มขึ-นก่อนป้ อนให้แก่ขา K R K G และ K B ของหลอดรังสี แคโทดสี และการปรับ
แต่งแสงขาวสมดุล
วงจรวิดีโอเอาต์พุต ทําหน้าที# ขยายแรงดันของสัญญาณภาพรวม ฮอร์ -พัลส์ และเวอร์ -พัลส์
ป้ อนให้แก่ ขาแคโทดของหลอดรังสี แคโทดขาวดํา เพื#อเปลี#ยนแปลงปริ มาณของอิเล็กตรอน ที#พุง่ ชน
สารเรื องแสง เป็ นการสร้างภาพขาวดํา
วงจรควบคุมความสว่างของจอภาพ ควบคุมโดยการปรับแต่ง วีอาร์ -ความสว่างของจอภาพ
เป็ นการเพิ#ม หรื อลดแรงดันที#ขาแคโทด
วงจรควบคุมความเข้มของภาพ ควบคุมโดยการปรับแต่ง วีอาร์ -ความเข้มของภาพ เป็ นการ
เพิ#ม หรื อลดความต้านทาน ในการบายพาสส์สัญญาณวายที#ขาอิมิตเตอร์ ลงกราวด์
วงจรกําจัดจุดแสงตกค้าง กําจัดจุดแสงตกค้าง โดยการทําให้ขากริ ดบังคับ ได้รับแรงดันลบ
เมื#อปิ ดเครื# องรับโทรทัศน์

___________________________
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