บทที 9
วงจรภาควีไอเอฟ
วงจรภาควีไอเอฟ หรื อวิดีโอไอเอฟ ประกอบด้วย วงจรซอว์ฟิลเตอร์ วงจรขยายวีไอเอฟ
วงจรวีไอเอฟดีเทกเตอร์ วงจรเอเอฟทีดีเทกเตอร์ วงจรเอจีซี และวงจรแทร็ ปซาวด์ฟิลเตอร์

9.1 บล็อกไดอะแกรมของภาควีไอเอฟ
สามารถอธิ บายหน้าที& และการทํางาน ได้ดงั นี) จากรู ปที& 9.1
9.1.1 33.4-38.9 เมกะเฮิรตซ์ แบนด์ พาสส์ ฟิลเตอร์ (33.4-38.9 MHz Band Pass Filter)
33.4-38.9 เมกะเฮิรตซ์แบนด์พาสส์ฟิลเตอร์ หรื อซอว์ฟิลเตอร์ ทําหน้าที& กรอง
สัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ และวีไอเอฟ38.9 เมกะเฮิรตซ์ ผ่าน ในทางปฏิบตั ิยอม ให้ผา่ น
ตั)งแต่ 31.9-40.4 เมกะเฮิรตซ์

รู ปที& 9.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาควีไอเอฟ (Gulati, 2007, p. 452)
9.1.2 วีไอเอฟแอมป์ (VIF AMP)
วีไอเอฟแอมป์ ทําหน้าที& ขยายแรงดันสัญญาณวีไอเอฟ และเอสไอเอฟ ให้เพิ&มขึ)น
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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อัตราขยายแรงดันถูกควบคุม โดยแรงดันไอเอฟเอจีซี สัญญาณวีไอเอฟ และเอสไอเอฟ ได้รับการ
ขยายแรงดันไม่เท่ากัน ดังแสดงในรู ปที& 9.2 สัญญาณวีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ได้รับการขยาย 50 %
และสัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ ได้รับการขยายเพียง 5-10 % ของอัตราขยายแรงดันสู งสุ ด

−6 dB = 50%

รู ปที& 9.2 แสดงสเปกตรัมของสัญญาณวีไอเอฟและเอสไอเอฟ (Gulati, 2007, p. 453)
9.1.3 วีไอเอฟดีเทกเตอร์ (VIF Detector)
วีไอเอฟดีเทกเตอร์ ทําหน้าที& ดีเทกต์สัญญาณภาพรวม จากสัญญาณวีไอเอฟ แบบ
เอเอ็มดีเทกเตอร์ (AM Detector) เนื& องจากสัญญาณภาพรวม ผสมกับคลื&นพาห์แบบเอเอ็มปั จจุบนั นิยม
ใช้วงจรดีเทกเตอร์ แบบซิ งโครนัสดีมอดูเลเตอร์ และมีรายละเอียด ดังนี)
9.1.3.1 อ้ างอิง 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ออสซิลเลเตอร์
อ้างอิง 38.9 เมกะเฮิรตซ์ออสซิ ลเลเตอร์ (Reference 38.9 MHz Oscillator)
ทําหน้าที& ผลิตสัญญาณรู ปไซน์ความถี& 38.9 เมกะเฮิรตซ์ คงที& และเฟสต้องซิ งโครไนซ์ กับ เฟสของ
สัญญาณวีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ที&มากระตุน้ ค่าความถี&สามารถปรับแต่งได้โดยการปรับขดลวดวีไอเอฟดีเทกเตอร์ (VIF Detector Coil)
9.1.3.2 ซิงโครนัสดีมอดูเลเตอร์
ซิ งโครนัสดีมอดูเลเตอร์ ทําหน้าที& ดีมอดูเลตสัญญาณภาพรวมจากสัญญาณ
พาห์ภาพ (วีไอเอฟไอเอฟ 38.8 เมกะเฮิรตซ์) และการรวมกันระหว่างสัญญาณอ้างอิง 38.9เมกะเฮิรตซ์
กับเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ ได้ผลต่าง คือเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์
9.1.4 เอเอฟทีดีเทกเตอร์ (AFT Detector)
เอเอฟทีดีเทกเตอร์ ทําหน้าที& สร้างแรงดันเอเอฟที มีค่าเพิ&มขึ)น หรื อลดลงตามการ
เปลี&ยนแปลงค่าความถี&ของสัญญาณวีไอเอฟ และแรงดันเอเอฟทีถูกส่ งไป ควบคุมการผลิตความถี&ของ
โลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ในวงจรของจูนเนอร์ ให้คงที& และเสถียรภาพ เป็ นการแก้อาการ สถานีเลื&อน
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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และจางหาย และมีบล็อกไดอะแกรมย่อย อธิ บายได้ดงั นี)
9.1.4.1 อ้ างอิง 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ออสซิลเลเตอร์
อ้างอิง 38.9 เมกะเฮิรตซ์ออสซิ ลเลเตอร์ ใช้ร่วมกับซิ งโครนัสดีมอดูเลเตอร์
ใช้เป็ นความถี&อา้ งอิง ในการเปรี ยบเทียบเฟส เนื& องจากความถี& 38.9 เมกะเฮิรตซ์ เป็ นความถี&ที&แสดงให้
ทราบว่าได้สัญญาณภาพที&สมบูรณ์ และทําให้ได้ภาพชัดเจน
9.1.4.2 เลือนนําหน้ า 90 o
เลื+อนนําหน้า 90 o ทําหน้าที& เลื&อนเฟสของสัญญาณอ้างอิง 38.9 เมกะเฮิรตซ์
ให้นาํ หน้า 90 o ก่อนป้ อนให้แก่ เฟสดีมอดูเลเตอร์
9.1.4.3 เฟสดีมอดูเลเตอร์ (Phase Demodulator)
เฟสดีมอดูเลเตอร์ ทําหน้าที& เปรี ยบเทียบเฟสระหว่างสัญญาณอ้างอิง 38.9
เมกะเฮิรตซ์ เฟสนําหน้า 90 o กับสัญญาณวีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ผลของการเปรี ยบเทียบได้แรงดัน
เอเอฟที ที&มีค่าแรงดันเพิ&มขึ)น หรื อลดลง ตามการเปลี&ยนแปลงค่าความถี&ของสัญญาณวีไอเอฟ
9.1.4.3.1 เมื&อสัญญาณวีไอเอฟ มีความถี& 38.9 เมกะเฮิรตซ์ แรงดันเอเอฟที
เท่ากับ 7 โวลต์ (ค่าสมมุติ)
9.1.4.3.2 เมื&อสัญญาณวีไอเอฟ มีความถี&สูงกว่า 38.9 เมกะเฮิรตซ์ แรงดัน
เอเอฟที ตํ&ากว่า 7 โวลต์
9.1.4.3.3 เมื&อสัญญาณวีไอเอฟ มีความถี&ต&าํ กว่า 38.9 เมกะเฮิรตซ์ แรงดัน
เอเอฟที สู งกว่า 7 โวลต์
การเปลี&ยนแปลงความถี&ของวีไอเอฟ ทําได้ 2 ลักษณะ ดังนี) :− การปรับแต่งปรี เซตวีอาร์ (Preset VR) การจูนตั)งช่อง (จงใจเปลี&ยนแปลง)
− การผลิตความถี&ของโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ผิดพลาด เนื& องจากความร้อน
จึงต้องส่ งแรงดันเอเอฟทีไปควบคุม การผลิตความถี&ของโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ในจูนเนอร์ ให้คงที&
9.1.5 อินทิเกรเตอร์ (Integrator)
อินทิเกรเตอร์ ทําหน้าที& สะสมแรงดันเอเอฟที ที&ได้จากเฟสดีมอดูเลเตอร์ เป็ นแรงดัน
เอเอฟทีไฟฟ้ ากระแสตรง
9.1.6 เอจีซี (Automatic Gain Control, AGC)
เอจีซี ทําหน้าที& ควบคุมอัตราขยายแรงดันของวงจรวีไอเอฟแอมป์ ให้ขยายสัญญาณ
วีไอเอฟได้ ความแรงของสัญญาณคงที& โดยอัตโนมัติ ไม่วา่ รับสัญญาณจากสถานีใกล้ หรื อไกล โดย
ใช้แรงดันไอเอฟเอจีซี ควบคุม และยังนําเอาแรงดันอาร์ เอฟเอจีซี จากวงจรดีเลย์เอจีซีไปควบคุมอัตรา
ขยายแรงดันของอาร์ เอฟแอมป์ ในจูนเนอร์ อีกด้วย ซึ& งมีรายละเอียดย่อย ได้แก่
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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9.1.6.1 นอยส์ แคนเซิลเลอร์ (Noise Canceller)
นอยส์แคนเซิ ลเลอร์ ทําหน้าที& ตัดสัญญาณรบกวนที&มากับสัญญาณภาพรวม
ด้านแอมพลิจูดออก
9.1.6.2 เอจีซีดีเทกเตอร์ (AGC Detector)
เอจีซีดีเทกเตอร์ ทําหน้าที& ตัดเอาสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ จากสัญญาณภาพรวม
โดยสัญญาณฮอร์ -ซิ งก์ มีแอมพลิจูดของสัญญาณเป็ นปฏิภาคตรง กับความแรงของสัญญาณโทรทัศน์
และทําการเรี ยงกระแส และกรองกระแสให้เรี ยบ เป็ นแรงดันเอจีซีไฟฟ้ ากระแสตรง
9.1.6.3 เอจีซีแอมป์ (AGC AMP)
เอจีซีแอมป์ ทําหน้าที& ขยายแรงดันเอจีซีให้มีแรงดันเพิ&มขึ)น ใช้เป็ นแรงดัน
ไอเอฟเอจีซี ค่าแรงดันไอเอฟเอจีซี เป็ นปฏิภาคตรง กับความแรงของสัญญาณภาพรวม หรื อสัญญาณ
โทรทัศน์ ส่ งไปควบคุมอัตราขยายของวีไอเอฟแอมป์ ในภาควีไอเอฟ และยังส่ งให้แก่ ดีเลย์เอจีซี เพื&อ
นําไปสร้างเป็ นแรงดันอาร์ เอฟเอจีซี ต่อไป
9.1.6.4 ดีเลย์ เอจีซี (Delay AGC)
ดีเลย์เอจีซี ทําหน้าที& สร้างแรงดันอาร์ เอฟเอจีซี ควบคุมอัตราขยายแรงดัน
ของวงจรอาร์ เอฟแอมป์ ในจูนเนอร์ โดยการควบคุมอัตราขยายแรงดันไม่เป็ นปฏิภาคตรง
เมื&อแรงดันของสัญญาณโทรทัศน์ จากสายอากาศ ตํ&ากว่า 60 ดีบี (dB) หรื อ
1 มิลลิโวลต์ แรงดันอาร์ เอฟเอจีซี มีค่า 8 โวลต์ (สมมุติ) ทําให้อาร์ เอฟแอมป์ ของจูนเนอร์ มีอตั ราขยาย
แรงดันสู งสุ ด หรื อขยายสัญญาณเต็มที&
เมื&อแรงดันของสัญญาณโทรทัศน์จากสายอากาศสู งกว่า 60 ดีบี แรงดันอาร์ เอฟเอจีซี มีค่าสู งกว่า 8 โวลต์ ทําให้อาร์ เอฟแอมป์ ของจูนเนอร์ เริ& มอิ&มตัวทําให้อตั ราขยายแรงดันลด
ลง หรื อขยายสัญญาณได้ลดลง
สัญญาณเข้า ได้แก่ สัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ และสัญญาณวีไอเอฟ 38.9
เมกะเฮิรตซ์
สัญญาณออก ได้แก่ สัญญาณภาพรวมและสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์
แรงดันควบคุม ได้แก่ แรงดันไอเอฟเอจีซี แรงดันอาร์ เอฟเอจีซี และแรงดันเอเอฟที

9.2 วงจรภาควีไอเอฟ
วงจรภาควีไอเอฟ ใช้ IC รหัส IC101 เบอร์ UPC 1411CA จํานวน 30 ขา จะถูกชิลด์
ด้วยกล่องโลหะ เพื&อป้ องกันการรบกวนจากสนามแม่เหล็กต่าง ๆ วิธีการสังเกตตําแหน่งอุปกรณ์ของ
วงจรภาควีไอเอฟ อยูถ่ ดั จากจูนเนอร์ และมีขาที&สาํ คัญดังแสดง ในตารางที& 9.1
วิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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ตารางที& 9.1 แสดงรายละเอียดของไอซี UPC 1411CA เกี&ยวกับวงจรภาควีไอเอฟ
ลําดับ

ขา

ชื+อ

1
2
3
4
5
6
7

8-9
4
29
26,27
25,28
30
1

VIF IN
VCC
CVDO + SIF
VIF Detector Coil
AFT Detector Coil
RF AGC
DC AGC Control

หน้าที&
รับสัญญาณวีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ จากซอว์ฟิลเตอร์
รับแรงดัน +12 โวลต์
ขาสัญญาณภาพรวม + เอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ออก
ต่อกับ L104
ต่อกับ L105
ขาแรงดันอาร์เอฟเอจีซี ออก
เพิ&มลดแรงดันเอจีซี ขา 30 เมื&อปรับแต่ง VR101

TUNER

ANT

รู ปที& 9.3 แสดงวงจรของภาควีไอเอฟ IC เบอร์ UPC1411CA (วิพล สุ วรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข,
หน้า 135)
9.2.1 ซอว์ ฟิลเตอร์ (Surface Acoustic Wave Filter, SAW)
ซอว์ฟิลเตอร์ รหัส FL101 เบอร์ VIF 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ทําหน้าที+ กรองสัญญาณวีไอวิชาเครื องรั บโทรทัศน์
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เอฟ และเอสไอเอฟ ผ่านเท่านัQน โดยเริ+ มตัQงแต่ 31.9-40.4 เมกะเฮิรตซ์
9.2.2 ทรานซิสเตอร์ วไี อเอฟแอมป์ (Transistor VIF AMP)
ทรานซิ สเตอร์ วไี อเอฟแอมป์ รหัส Q101 เบอร์ 2SC388 ทําหน้าที+ ขยายแรงดันของ
สัญญาณวีไอเอฟ และเอสไอเอฟ ที+รับจากขาไอเอฟเอาต์ของจูนเนอร์ ให้มีแรงดันเพิ+มขึQนป้ อน ให้แก่
ซอว์ฟิลเตอร์ FL101
9.2.3 ขดลวดวีไอเอฟดีเทกเตอร์ (VIF Detector Coil)
ขดลวดวีไอเอฟดีเทกเตอร์ รหัส L104 เบอร์ ET-505 ทําหน้าที+ ปรับแต่งความถี+ ของ
วงจรอ้างอิง 38.9 เมกะเฮิรตซ์ออสซิ ลเลเตอร์ ให้ถูกต้อง มีผลต่อการดีเทกต์สัญญาณภาพรวม ออกจาก
สัญญาณวีไอเอฟให้ถูกต้อง และชัดเจน
9.2.4 ขดลวดเอเอฟทีดีเทกเตอร์ (AFT Detector Coil)
ขดลวดเอเอฟทีดีเทกเตอร์ รหัส L105 เบอร์ TT-103 ทําหน้าที+ เลื+อนเฟสของสัญญาณ
อ้างอิง 38.9 เมกะเฮิรตซ์ นําหน้า 90 o การปรับแต่งขดลวดนีQ มีผลทําให้ค่าแรงดันเอเอฟทีเปลี+ยนแปลง
เพิ+ม หรื อลดลง
9.2.5 พิโซเซรามิกแทร็ปซาวด์ ฟิลเตอร์ (Piezo Ceramic Trap Sound Filter, TPS)
พิโซเซรามิกแทร็ ปซาวด์ฟิลเตอร์ รหัส CF101 เบอร์ TPS 5.5 MB ทําหน้าที+ ดักจับเอา
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ลงกราวด์ทิQง ส่ วนสัญญาณภาพรวมไหลผ่าน L106 ซึ+ งต่อขนาน
กับ CF101ได้
9.2.6 ทรานซิสเตอร์ วดิ ีโอบัฟเฟอร์ (Transistor Video Buffer)
ทรานซิ สเตอร์ วดิ ีโอบัฟเฟอร์ รหัส Q102 เบอร์ 23A733 ทําหน้าที+ ขยายแรงดันของ
สัญญาณภาพรวมให้มีแรงดันเพิ+มขึQน
9.2.7 เส้ นทางการไหลของสั ญญาณเอสไอเอฟและสั ญญาณวีไอเอฟ
เริ+ มต้น จากขา 1 ของจูนเนอร์ ผ่าน C101 เข้าขาเบส ออกทางขาคอลเล็กเตอร์ Q101
C103 FL101 C104 เข้าขา 9 และขา 8 ของ IC101
9.2.8 เส้ นทางการไหลของสั ญญาณภาพรวม
เริ& มต้น จากขา 29 IC301 ผ่าน R115 (L106 ขนาน CF101) และ R116 เข้าขาเบสออก
ทางขาอิมิตเตอร์ Q102 แยกออกเป็ น 3 ทาง ได้แก่
9.2.8.1 ป้ อนเข้าขา 42 IC301 (เข้าสู่ ภาคลูมิแนนซ์) โดยผ่าน C131 เข้าขา 42 IC301
9.2.8.2 ป้ อนเข้าขา 37 IC301 (เข้าสู่ ภาคซิ งก์เซพพาเรเตอร์ ) โดยผ่าน R456 C434
R455 และเข้าขา 37 IC301
9.2.8.3 ป้ อนเข้าขา 3 IC301(เข้าสู่ ภาคโครมิแนนซ์) โดยผ่าน R301 C302 C304 และ
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เข้า ขา 3 IC301
9.2.9 เส้ นทางการไหลของสั ญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์
เริ+ มจากขา 29 IC301 ผ่าน R153 C154 C153 CF151ขา 18 IC101 ผ่าน R152 และเข้า
ขา 19 IC101
9.2.10 เส้ นทางการไหลของแรงดันาอาร์ เอฟเอจีซี จ่ ายให้ จูนเนอร์
เริ+ มจากขา 30 IC101 ผ่าน R119 และเข้าขา 5 ของจูนเนอร์
9.2.11 เส้ นทางการไหลของแรงดันเอเอฟที จ่ ายให้ จูนเนอร์
เริ& มจากขา 24 IC101 ผ่าน R126 และเข้าขา 3 ของจูนเนอร์
9.2.12 ปุ่ มปรับแต่ งในวงจรภาควีไอเอฟ
ดังแสดงในตารางที+ 8.2
ตารางที& 9.2 แสดงรายละเอียดของปุ่ มปรับแต่ง
ลําดับ รหัส
1
2
3

ชื+อ

ประเภท

ปรับแต่งเพื+อ

VR101
RF AGC
ตัวต้านทานปรับค่าได้ ควบคุมความแรงของสัญญาณโทรทัศน์
L104 VIF Detector Coil ขดลวดปรับค่าได้
ปรับแต่งให้ภาพที&ชดั ขึ)น
ตั)งแรงดันเอเอฟที ให้ถูกต้องที&ความถี&
L105 AFT Detector Coil ขดลวดปรับค่าได้
วีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์

อธิ บายการทํางาน และการปรับแต่ง จากรู ปที+ 8.3 เมื+อจูนเนอร์ คดั เลือกช่องสัญญาณ ตาม
ต้องการได้สัญญาณวีไอเอฟ และเอสไอเอฟ ป้ อนให้แก่ขาเบส Q101 ทําการขยายแรงดัน ให้เพิ+มขึQน
ออกทางขาคอลเล็กเตอร์ และผ่าน C103 เข้า FL101 โดยซอว์ฟิลเตอร์ ทําการกรองให้ผา่ นได้ ตัQงแต่
31.9-40.4 เมกะเฮิรตซ์ และป้ อนเข้าขา 9-8 IC101 เพื+อขยายแรงดันของสัญญาณ ดังกล่าว ให้เพิ+มขึQน
โดยสัญญาณวีไอเอฟ ได้รับการขยายเพียง 50% และสัญญาณเอสไอเอฟ ได้รับการขยายเพียง 5-10%
ของอัตราขยายสู งสุ ด (แสดงในรู ปที+ 8.4) และทําการดีเทกต์สัญญาณวีไอเอฟแบบเอเอ็ม ได้สัญญาณ
ภาพรวมออก ที+ขา 29 IC101 สําหรับสัญญาณเอสไอเอฟ ไม่ได้รับการดีเทกต์ แต่ได้รับการหักล้าง
ความถี+ลดลงเหลือเป็ นสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ออกทางขา 29 IC101 นอกจากนัQน IC101
ยังทําหน้าที+ สร้างแรงดันอาร์ เอฟเอจีซี และแรงดันเอเอฟที จ่ายให้แก่จูนเนอร์ โดยแรงดันอาร์ เอฟเอจีซี
ป้ อนให้ขา 5 จูนเนอร์ เพื+อควบคุมอัตราขยายแรงดันของสัญญาณโทรทัศน์ที+รับเข้ามา ให้มีความแรง
อยูใ่ นช่วง 40-60 ดีบี ถ้าสัญญาณที+รับเข้ามาสู งเกิน 60 ดีบี IC101 จะเพิ+มแรงดันอาร์ เอฟเอจีซี มีผลทํา
ให้ทรานซิ สเตอร์ ในวงจรอาร์ เอฟแอมป์ ของจูนเนอร์ ได้รับไบแอสเพิ+มขึQนจนถึงจุดอิ+มตัว ทําให้อตั รา
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ขยายแรงดันลดลง ความแรงสัญญาณโทรทัศน์ลดลง เข้าสู่ ช่วง 40-60 ดีบีตามต้องการ แรงดันเอเอฟที
ออกจากขา 24 IC101 ป้ อนให้แก่ ขา 3 ของจูนเนอร์ เพื+อควบคุมวงจรโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ให้ผลิต
สัญญาณเอฟวีออสให้คงที+ ตลอดเวลาป้ องกันสถานีจางหาย

9.3 การปรับแต่ ง
การปรับแต่งวงจรภาควีไอเอฟ เป็ นการปรับแต่งเกี&ยวกับ การทําให้เครื& องรับโทรทัศน์ รับ
สัญญาณโทรทัศน์ได้แรง และการควบคุมความถี&ของวงจรโลคอลออสซิ ลเตอร์ ของจูนเนอร์ ทํางาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แบ่งการปรับแต่ง ออกได้ 3 อย่าง
9.3.1 การปรับแต่ งอาร์ เอฟเอจีซี
การปรับแต่งอาร์ เอฟเอจีซี ให้ปรับแต่งที+ VR101 (RF AGC) จะทําให้แรงดันที&ขา 30
IC101 เปลี&ยนแปลง เป็ นผลให้แรงดันอาร์ เอฟเอจีซี ที&ขา 5 ของจูนเนอร์ เปลี&ยนแปลงตามไปด้วย ให้
ปรับแต่งขณะรับรายการได้เท่านั)น โดยการปรับให้รับภาพได้ชดั เจน มีเม็ดหิ มะน้อยที&สุด และไม่ทาํ
ให้การซิ งโครไนซ์เสี ย เนื&องจากความแรงของสัญญาณโทรทัศน์แรงเกินไป
9.3.2 การปรับแต่ งขดลวดวีไอเอฟดีเทกเตอร์ (L104)
การปรับแต่ง เพื&อให้ได้ภาพขาวดํา และสี หรื อสัญญาณภาพรวมชัดเจนถูกต้อง ขณะ
ทําการปรับแต่ง เอเอฟทีสวิตช์ หรื อเอเอฟซี สวิตช์ตอ้ งอยูใ่ นสภาวะออฟ และห้ามเปลี&ยนช่องรายการ
โดยเด็ดขาด ห้ามใช้ไขควงโลหะปรับแต่ง และระวังแกนเฟอร์ ไรต์ของขดลวดวีไอเอฟดีเทกเตอร์ แตก
9.3.3 การปรับแต่ งขดลวดเอเอฟทีดีเทกเตอร์ (L105)
ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี)
9.3.3.1 ปรับเอเอฟทีสวิตช์ ออน
9.3.3.2 จูนเครื& องรับโทรทัศน์ให้รับรายการได้ชนั เจนมากที&สุด
9.3.3.3 ปรับเอเอฟทีสวิตช์ตาํ แหน่งออฟ จะสังเกตเห็นภาพมีเม็ดหิ มะขึ)นหรื อสี ของ
ภาพซี ดจางลง (ปกติตอ้ งไม่เกิดการเปลี&ยนแปลงใด ๆ)
9.3.3.4 ให้ใช้ไขควงฉนวนทําการปรับแต่ง L105 ให้ได้ภาพชัดเจนที&สุดเท่ากับตอน
ขณะที& เอเอฟทีสวิตช์ ออฟ
การปรับแต่งขดลวดเอเอฟทีดีเทกเตอร์ จะได้ผลดีมากน้อยขึ)นอยูก่ บั การปรับแต่งขดลวด
วีไอเอฟดีเทกเตอร์ (L104) ด้วย
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9.4 ซอว์ ฟิลเตอร์
ซอว์ฟิลเตอร์ อุปกรณ์ประเภท พิโซอิเล็กตริ ก เอฟเฟกต์ หมายถึง เมื&อเกิดการสั&นสะเทือน
จะผลิตกระแสไฟฟ้ าสลับ ออกมา ดังแสดงในรู ปที& 9.4 มีส่วนประกอบที&สาํ คัญ ได้แก่
9.4.1 แผ่ นพิโซอิเล็กตริกซับสเตรต
แผ่นพิโซอิเล็กตริ กซับสเตรต เป็ นแผ่นรองที&มีชุดอิเล็กโทรดรู ปหวีอลูมิเนียมด้านเข้า
และด้านออกวางทับ โดยแผ่นรองดังกล่าว จะสั&นสะเทือนเมื&อมีสัญญาณไฟฟ้ าที&มีความถี&เรโซแนนซ์
กับความถี&ธรรมชาติของแผ่นรอง ความเร็ วในการเคลื&อนที&เท่ากันตลอดแผ่น

รู ปที& 9.4 แสดงรายละเอียดของซอว์ฟิลเตอร์
9.4.2 ชุ ดอิเล็กโทรดรู ปหวีอลูมิเนียมด้ านเข้ าและออก
ชุดอิเล็กโทรดรู ปหวีอลูมิเนี ยมด้านเข้า และออก วางบนแผ่นพิโซอิเล็กตริ กซับสเตรต
และทําหน้าที& เป็ นชุดทรานสดิวเซอร์ ดา้ นเข้า และออก โดยชุดด้านเข้าเปลี&ยนสัญญาณไฟฟ้ า ให้เป็ น
คลื&นทางกลสั&นสะเทือนตามความถี&ธรรมชาติของแผ่นพิโซอิเล็กตริ กซับสเตรต และชุ ดด้านออกทํา
การเปลี&ยนคลื&นทางกลสั&นสะเทือน ให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้ า
เมื&อสัญญาณไฟฟ้ า ที&ป้อนเข้ามีความถี&ไม่เรโซแนนซ์ กับความถี&ธรรมชาติ ของแผ่น
พิโซอิเล็กตริ กซับสเตรต จะไม่เกิดการสั&นสะเทือนของแผ่นพิโซอิเล็กตริ กซับสเตรต ทรานสดิวเซอร์
ด้านออกไม่สามารถเปลี&ยนเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าได้ สัญญาณจึงถูกกรองไม่ให้ผา่ นออกจากซอว์ฟิลเตอร์
เมื&อซอว์ฟิลเตอร์ ถูกใช้ในวงจรภาควีไอเอฟ จําเป็ นต้องมีทรานซิ สเตอร์ Q101 ช่วย
ขยายแรงดันของสัญญาณวีไอเอฟ และเอสไอเอฟ จากขาไอเอฟเอาต์ของจูนเนอร์ ให้มีแรงดันเพิ&มขึ)น
ก่อนป้ อนให้ซอว์ฟิลเตอร์ เนื&องจากซอว์ฟิลเตอร์ ลดทอนสัญญาณ ดังกล่าวมาก
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9.5 พิโซเซรามิกแทร็ปซาวด์ ฟิลเตอร์
พิโซเซรามิกแทร็ ปซาวด์ฟิลเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ประเภท พิโซอิเล็กตริ กเอฟเฟกต์ ทําหน้าที&
ดักจับสัญญาณเอสไอเอฟลงกราวด์ทิ)ง โดยทํางานร่ วมกันกับ ขดลวด L106 ที&ต่อขนานกัน ดังแสดง
ในรู ปที& 9.5 พิโซเซรามิกแทร็ ปซาวด์ฟิลเตอร์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ สัญญาณภาพรวม 0-5 เมกะเฮิรตซ์ (A)
และสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ±50 กิโลเฮิรตซ์ (B) ป้ อนทางด้านเข้า สัญญาณที&ปรากฏทาง
ด้านออกของ CF101 เป็ นสัญญาณภาพรวม 0-5 เมกะเฮิรตซ์ เท่านั)น

•

รู ปที& 9.5 แสดงรายละเอียดการทํางานของแทร็ ปซาวด์ฟิลเตอร์ เอสไอเอฟฟิ ลเตอร์ และ
พิโซเซรามิกดิสคริ มมิเนเตอร์

9.6 พิโซเซรามิกเอสไอเอฟฟิ ลเตอร์
พิโซเซรามิกเอสไอเอฟฟิ ลเตอร์ (Piezo Ceramic SIF Filter, SFE) หรื อเอสเอฟอี ดังแสดง
ในรู ปที& 9.5 พิโซเซรามิกเอสไอเอฟฟิ ลเตอร์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ อุปกรณ์ประเภทพิโซอิเล็กตริ กเอฟเฟกต์
ทําหน้าที& กรองสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ผ่านเท่านั)น
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9.7 พิโซเซรามิกดิสคริมมิเนเตอร์
พิโซเซรามิกดิสคริ มมิเนเตอร์ (Piezo Ceramic Discriminator, CDA) หรื อ ซี ดีเอ ที&ทาํ หน้าที&
เลื&อนเฟสของสัญญาณเอสไอเอฟ พิโซเซรามิกดิสคริ มมิเนเตอร์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ± 50 กิโลเฮิรตซ์ โดย
เลื&อนเฟสตามค่าความถี&ที&แกว่งไกว ดังแสดงในรู ปที& 9.5 ตําแหน่งขาของซี ดีเอ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ จะมี
จุด ( • ) ขาที&อยูด่ า้ นจุดเป็ นขาด้านเข้าขากลางกราวด์ ขาด้านขวามือ เป็ นขาด้านออก
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ + 50 กิโลเฮิรตซ์ (A) จะถูกเลื&อนเฟส นําหน้า > 90 o
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ (B) จะถูกเลื&อนเฟส นําหน้า 90 o
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ − 50 กิโลเฮิรตซ์(C) จะถูกเลื&อนเฟสนําหน้า < 90 o

9.8 วงจรดีเทกเตอร์ แบบเอเอ็ม โดยใช้ ไดโอด
รายละเอียด ดังแสดงในรู ปที& 9.6 สามารถอธิ บายได้ดงั นี)

รู ปที& 9.6 แสดงรายละเอียดการทํางานของวงจรดีเทเตอร์ แบบเอเอ็มโดยใช้ไดโอด (Gulati, 2007,
p. 211)
9.8.1 หม้ อแปลงวีไอเอฟที 3 (Video Intermediate Frequency Transformer, VIFT 3)
VIFT 3 ทําหน้าที& กรองสัญญาณวีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ผ่านออกทางขดทุติยภูมิ
9.8.2 D1 ไดโอดดีเทกเตอร์
D1 ทําหน้าที& ยอมให้สัญญาณวีไอเอฟผ่าน ได้เพียงเฟสบวก เท่านั)น
9.8.3 R1 C1 และ C2 อาร์ -ซี อินทิเกรเตอร์
R1 C1 และ C2 อาร์ -ซี อินทิเกรเตอร์ ทําหน้าที& สะสมแรงดันของสัญญาณวีไอเอฟ
เฟสบวก ได้เป็ นสัญญาณภาพรวม
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9.8.4 RL ตัวต้ านทานโหลด
RL ทําหน้าที& ยอมให้กระแสไฟฟ้ าของสัญญาณภาพรวม ไหลผ่าน ลงกราวด์
การทํางานของวงจรดีเทกเตอร์ แบบเอเอ็ม โดยใช้ไดโอด D1 ยอมให้สัญญาณวีไอเอฟผ่าน
ได้เพียงเฟสบวกเท่านั)น ดังแสดงในรู ปที& 9.6 ก. เนื& องจากได้รับแรงดันไบแอสไปหน้า R1 C1และC2
เป็ นวงจรอาร์ -ซี อินทิเกรเตอร์ ทําหน้าที& สะสมแรงดันของสัญญาณวีไอเอฟเฟสบวกได้เป็ นสัญญาณ
ภาพรวม ดังแสดงในรู ปที& 9.6 ข. และ ค.

สรุป
วงจรวีไอเอฟ มีหน้าที& ดังนี) :− ซอว์ ฟิ ลเตอร์ กรองสัญญาณวีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ และเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์
ผ่าน
ขยายแรงดันของสัญญาณวีไอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ประมาณ 50%
− ขยายแรงดันของสัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ ประมาณ 5-10 %
− สัญญาณวีไอเอฟได้รับการดี เทกต์ ได้สัญญาณภาพรวม 0-5 เมกะเฮิรตซ์
− สัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ ได้รับการหักล้างความถี& เป็ นสัญญาณเอสไอเอฟ
5.5 เมกะเฮิรตซ์
− แรงดันอาร์ เอฟเอจีซีควบคุมอัตราขยายแรงดันของวงจรอาร์ เอฟแอมป์ ในจูนเนอร์ โดย
การควบคุมอัตราขยายแรงดันไม่เป็ นปฏิภาคตรง
− แรงดันเอเอฟที ควบคุมการผลิตความถี&ของโลคอลออสซิ ลเลเตอร์ ในวงจรของจูนเนอร์
ให้คงที& และเสถียรภาพ
−

_____________________________
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