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บทที� 2 

มาตรฐานการส่ง-รับสัญญาณโทรทศัน์ 

2.1  มาตรฐานระบบเอน็ทเีอสซี  

มาตรฐานระบบเอน็ทีเอสซี (The National Television System Committee, NTSC) ถูกสร้าง 
โดยคณะกรรมการระบบโทรทศัน์แห่งชาติของอเมริกา ไดอ้อกอากาศใหช้มครั9 งแรก เมื;อ ตุลาคม ค.ศ. 
1953 (พ.ศ. 2496) เป็นการส่งสัญญาณโทรทศัน์ขาวดาํ ระบบ 525 เส้น สัญญาณฮอริซอนทอล มีความ 
ถี; 15.75 กิโลเฮิรตซ์  และความถี;เวอร์ติคอล 60 เฮิรตซ์   และมีแบนดว์ดิทข์องช่องกวา้ง 6  เมกะเฮิรตซ์ 
ระบบนี9สร้างขึ9นเพื;อใชใ้นประเทศอเมริกาต่อมาไดน้าํไปใชใ้นประเทศต่าง ๆ อีกมาก เช่น ญี;ปุ่น (4.43 
 เมกะเฮิรตซ์) ฟิลิปปินส์ พม่า และกมัพชูา เป็นตน้ 

2.1.1  บลอ็กไดอะแกรมของระบบเอน็ทเีอสซีเอน็โค้ดเดอร์    
จากรูปที
 2.1 สามารถอธิบายการทาํงาน ไดด้งันี�      

 

รูปที; 2.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของเอน็ทีเอสซีเอ็นโคด้เดอร์ (Gulati, 2007, p. 540) 

2.1.1.1  ซีซีด ี(Charge Coupled Device, CCD)      

   ซีซีดี  ทาํหนา้ที;  เปลี;ยนแสงสีต่าง ๆ  ใหเ้ป็นสัญญาณอาร์ (R)  จี (G)  และบี 
(B) ออกทางเอาตพ์ุต 

2.1.1.2  ปรี-แอมป์ (PRE-AMP)  

 ปรี-แอมป์ ทาํหนา้ที; ขยายแรงดนัสัญญาณอาร์  จี  และบี  ใหเ้พิ;มขึ9น  ป้อน 
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ใหแ้ก่ วงจรวายเมตริกซ์ 
2.1.1.3  วายเมตริกซ์ (Y Matrix)     

วายเมตริกซ์   ทาํหนา้ที; วงจรก่อรูปสัญญาณวาย  ใชอ้ตัราส่วนของสัญญาณ 
อาร์  จี และบี ดงัสมการ   

                                            Y 0.3R 0.59G 0.11B= + +  
2.1.1.4  วายแอมป์ (Y AMP)  

วายแอมป์   ทาํหนา้ที;  ขยายแรงดนัสัญญาณลูมิแนนซ์  ใหเ้พิ;มขึ9น  และเติม 
สัญญาณควบคุมตาํแหน่งภาพทางแนวราบ   ไดแ้ก่ สัญญาณฮอร์-ซิงก ์  สัญญาณควบคุมตาํแหน่งภาพ 
ทางแนวตั9ง ไดแ้ก่ สัญญาณเวอร์-ซิงก ์ และอีควอไลซิงพลัส์  สัญญาณลบเส้นสะบดักลบัทางแนวราบ 
และแนวตั9ง ไดแ้ก่ สัญญาณฮอร์-แบล็งกิง  และสัญญาณเวอร์-แบล็งกิง ดงันั9นโทรทศัน์ขาวดาํจึงสร้าง 
ภาพขาวดาํได ้เมื;อรับรายการสี 

2.1.1.5  วายดีเลย์ไลน์ (Y Delay line)  

วายดีเลยไ์ลน์  ทาํหนา้ที; เป็นขดลวดใชห้น่วง  การไหลของกระแสสัญญาณ 
วาย ใหช้า้ลงประมาณ 0.5-1 ไมโครวินาที เนื;องจากสัญญาณวาย หรือลูมิแนนซ์ ผา่นขบวนการต่าง ๆ 
นอ้ยกวา่สัญญาณโครมิแนนซ์รวม  เมื;อรวมกนัใน วงจรรวมขาวดาํสี   จะทาํใหท้บักนัสนิท  ไม่ทาํให ้
เกิดภาพขาวดาํ และภาพสี เหลื;อมกนั 

2.1.1.6  วายอนิเวอร์ส (Y Inverse)   

วายอินเวอร์ส   ทาํหนา้ที; กลบัเฟสของสัญญาณวาย 180 o ไดเ้ป็นสัญญาณ 
−วาย (อ่าน ลบวาย) เพื;อก่อรูปสัญญาณอาร์ −วาย และบี −วาย 

2.1.1.7  อาร์ −วาย (R-Y)  

                                         อาร์ −วาย    ทาํหนา้ที; นาํสัญญาณอาร์ รวมกบัสัญญาณ −วาย  ไดส้ัญญาณ 
อาร์ −วาย 

2.1.1.8  บี −วาย (B −Y)   

                                         บี −วาย  ทาํหนา้ที; นาํสัญญาณบี รวมกบัสัญญาณ–วาย ไดส้ัญญาณบี −วาย   
2.1.1.9  3.58 เมกะเฮิรตซ์ซับออส (3.58 MHz SUB OSC)    

3.58 เมกะเฮิรตซ์ซบัออส ทาํหนา้ที;  ผลิตสัญญาณพาห์ยอ่ย ที;มีความถี; 3.58 
เมกะเฮิรตซ์ เพื;อการมอดูเลต กบัสัญญาณอาร์ −วาย และบี −วาย 

2.1.1.10  เลื�อนนําหน้า 90 o (Shift 90 o )  

  เลื;อนนาํหนา้ 90 o  ทาํหนา้ที;  เลื;อนเฟสสัญญาณพาห์ยอ่ย  ใหน้าํหนา้ 90 o
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2.1.1.11  คิวมอดูเลเตอร์ (Q Modulator)  

 คิวมอดูเลเตอร์ เรียกอีกชื;อวา่ “บี −วาย มอดูเลเตอร์”  เป็นวงจรมอดูเลเตอร์ 
แบบบาลานซ์มอดูเลเตอร์โดยมีสัญญาณออกไดแ้ก่ สัญญาณคิว (Q) หรือบี −วายดีเอสบีเอสซี ( B Y−  
DSBSC ) โดย ดีเอสบีเอสซี (DSBSC)  หมายถึง มีเพียงแถบขา้งคู่ (Double Side Band, DSB) และกด 
สัญญาณพาห์ (Suppress Carrier, SC)  ดงันั9นสัญญาณพาห์ยอ่ย 3.58 เมกะเฮิรตซ์ ถูกกด หรือทาํลายทิ9ง 

2.1.1.12  ไอมอดูเลเตอร์ (I Modulator)    

 ไอมอดูเลเตอร์   เรียกอีกชื;อวา่ “อาร์ −วายมอดูเลเตอร์”  เป็นวงจรทาํหนา้ที; 
เช่นเดียว กบัคิวมอดูเลเตอร์ สัญญาณออกจะไดส้ัญญาณไอ หรืออาร์ −วาย ดีเอสบีเอสซี 

2.1.1.13  ควอเดรเจอร์แอมพลจูิดมอดูเลเตอร์  

 ควอเดรเจอร์แอมพลิจูดมอดูเลเตอร์  (Quardrature Amplitude Modulator) 
ทาํหนา้ที;   วงจรมอดูเลเตอร์   ที;นาํเอาสัญญาณว ี กบัสัญญาณย ูรวมกนัทางเฟสมุม 90 o  ไดส้ัญญาณ 
โครมิแนนซ์  

2.1.1.14  เลื�อนนําหน้า 180 o (Shift 180 o )    

  เลื;อนนาํหนา้ 180 o ทาํหนา้ที; เลื;อนเฟสสัญญาณพาห์ยอ่ย ใหน้าํหนา้ 180 o  
สัญญาณที;ได ้ ใชเ้ป็นสัญญาณเบิรสต ์ เพื;ออา้งอิง ในการดีมอดสัญญาณไอ  และสัญญาณคิว  ในวงจร 
ดีโคด้เดอร์ ของเครื;องรับโทรทศัน์ 

2.1.1.15  เบิรสต์เกต 

 เบิรสตเ์กต  ทาํหนา้ที; ปล่อยสัญญาณเบิรสต ์รวมกบั  สัญญาณโครมิแนนซ์  
โดยนาํสัญญาณฮอร์-ซิงก ์ มาหน่วงใหช้า้ลง   ป้อนกระตุน้วงจรเบิรสตเ์กต   ใหป้ล่อยสัญญาณเบิรสต ์
ออกเพียง 8-10 ลูกคลื;น 

2.1.1.16  บวก (Adder)  

 บวก  ทาํหนา้ที;  รวมสัญญาณโครมิแนนซ์ กบัสัญญาณเบิรสต ์ ไดส้ัญญาณ 
โครมิแนนซ์รวม (Composite Chrominance) 

2.1.1.17  วายซีมิกเซอร์ (YC Mixer)  

 วายซีมิกเซอร์  ทาํหนา้ที; รวมสัญญาณโครมิแนนซ์รวมกบัสัญญาณวายได ้
เป็นสัญญาณภาพรวม          

2.1.2  บลอ็กไดอะแกรมของระบบเอน็ทเีอสซีดีโค้ดเดอร์ 
          บล็อกไดอะแกรมของระบบเอ็นทีเอสซีดีโคด้เดอร์จากรูปที
 2.2 อธิบาย ได ้ดงันี�  

2.1.2.1  ภาคลูมิแนนซ์ (Luminance Section) 
ภาคลูมิแนนซ์ ประกอบดว้ยบล็อกยอ่ย ดงัต่อไปนี9  
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2.1.2.1.1  วายดีเลยไ์ลน์  ทาํหนา้ที; หน่วงสัญญาณวาย หรือลูมิแนนซ์  ใหช้า้ 
ลง  0.5-1 ไมโครวินาที เพื;อใหส้ัญญาณลูมิแนนซ์ และสัญญาณอาร์ −วาย, จี −วาย และบี −วาย ทบักนั 
เมื;อรวมกนั  

2.1.2.1.2  วายแอมป์  ทาํหนา้ที; ขยายแรงดนัสัญญาณวายใหแ้รงขึ9น ป้อนให้ 
แก่ ภาคอาร์จีบีเมตริกซ์  วงจรวายแอมป์ ยงัตอ้งรวม และขยายแรงดนัของสัญญาณฮอร์-แบล็งกิง  และ 
สัญญาณเวอร์-แบล็งกิง เขา้ดว้ยกนั 

 

รูปที; 2.2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของเอน็ทีเอสซีดีโคด้เดอร์ (Gulati, 2007, p. 542) 

2.1.2.2  ภาคโครมิแนนซ์  
ภาคโครมิแนนซ์ มีส่วนประกอบยอ่ย ดงันี9  
2.1.2.2.1  3.58  เมกะเฮิรตซ์ แบนดพ์าสส์ฟิลเตอร์ (3.58MHz Band Pass-  

Filter) ทาํหนา้ที; กรองสัญญาณโครมิแนนซ์รวม ออกจากสัญญาณภาพรวม สัญญาณโครมิแนนซ์รวม
ประกอบดว้ย สัญญาณโครมิแนนซ์ กบัสัญญาณเบิรสต ์ 

2.1.2.2.2  โครม่าแอมป์_1 (Chroma Amp_1)    ทาํหนา้ที;   ขยายแรงดนัของ 
สัญญาณโครมิแนนซ์รวม ให้เพิ;มขึ9น  อตัราขยายแรงดนัของวงจรโครม่าแอมป์_1  จะถูกควบคุม  โดย 
วงจรเอซีซี (Automatic Color Control, ACC) เพื;อใหแ้รงดนัของสัญญาณคงที; 

2.1.2.2.3 โครม่าแอมป์_2 (Chroma Amp_2)  ทาํหนา้ที;  เช่นเดียวกบัโครม่า 
แอมป์_1   และถูกควบคุมใหข้ยายแรงดนัของสัญญาณโครมิแนนซ์รวม  ใหเ้พิ;มขึ9น   เฉพาะรายการสี 
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เท่านั9น โดยจะมีวงจรเอซีเค (Automatic Color Killer, ACK) เป็นตวัควบคุม 
2.1.2.2.4  เบิรสตเ์กตแอมป์ (Burst Gate AMP)       ทาํหนา้ที;  แยกสัญญาณ 

เบิรสตอ์อกจากสัญญาณโครมิแนนซ์รวม  ทาํการขยายแรงดนัใหเ้พิ;มขึ9น ป้อน ให้แก่ วงจรเอพีซี  และ 
วงจรเอซีซี 

2.1.2.2.5  เอซีซี (Automatic Color Control, ACC)   ทาํหนา้ที; ควบคุมอตัรา 
ขยายของวงจรโครม่าแอมป์_1  ใหข้ยายแรงดนัของสัญญาณโครมิแนนซ์รวม  ใหค้งที;  โดยการนาํเอา 
สัญญาณเบิรสต ์มาดีเทกต ์และกรองใหเ้รียบ เป็นไฟฟ้ากระแสตรง มีแรงดนัเปลี;ยนแปลงเป็นปฏิภาค
ตรง กบัแรงดนัของสัญญาณเบิรสต ์ทาํใหแ้รงดนัของสัญญาณโครมิแนนซ์รวม คงที; 

2.1.2.2.6  3.58 เมกะเฮิรตซ์ซบัออส (3.58 MHz SUB OSC) ทาํหนา้ที;  ผลิต 
สัญญาณพาห์ยอ่ย มีความถี; 3.58 เมกะเฮิรตซ์ คงที;ตลอดเวลา โดยมีวงจรเอพีซี  และรีแอกแตนซ์ เป็น 
ตวัควบคุมใหค้งที;  ป้อนใหแ้ก่ วงจรเลื;อนนาํหนา้ 90 o และวงจรคิวดีมอดูเลเตอร์ 

2.1.2.2.7  เอพีซี (Automatic Phase Control, APC)  ทาํหนา้ที;    เปรียบเทียบ
เฟสระหวา่งสัญญาณเบิรสต ์กบัสัญญาณพาห์ยอ่ย  ไดแ้รงดนัผดิพลาดป้อน  ใหแ้ก่ วงจรรีแอกแตนซ์
เพื;อเปลี;ยนแปลงค่าความจุ หรือค่าเหนี;ยวนาํ ของวงจร 3.58 เมกะเฮิรตซ์ซบัออส ทาํให้สามารถกาํเนิด 
สัญญาณพาห์ยอ่ย 3.58 เมกะเฮิรตซ์ คงที;ตลอดเวลา 

2.1.2.2.8  เอซีเค (Automatic Color Killer, ACK)  ทาํหนา้ที; ควบคุมการจ่าย
แรงดนั ใหแ้ก่  วงจรโครม่าแอมป์_2  ทาํงานในเฉพาะรายการสีเท่านั9น  โดยการนาํเอาสัญญาณเบิรสต ์
มาดีเทกต ์และฟิลเตอร์  ไดแ้รงดนักระแสตรง  ขยายใหมี้แรงดนัสูงขึ9น  ประมาณ  9 โวลต ์ จ่าย ใหแ้ก่ 
วงจรโครม่าแอมป์_2 สาเหตุที;ตอ้งมีวงจรเอซีเค เนื;องจากจะมีสโนวสี์  เขา้มารบกวนในรายการขาวดาํ 

2.1.2.2.9  เลื;อนนาํหนา้ 90 o ทาํหนา้ที;  เลื;อนเฟสสัญญาณพาห์ยอ่ย  นาํหนา้ 
90 o ทุกเส้น ป้อนใหแ้ก่ วงจรไอดีมอดูเลเตอร์ 

2.1.2.2.10  คิว หรือบี −วายดีมอดูเลเตอร์ (B −Y Demodulator, Q)  ทาํหนา้- 
ที; แยกเอาสัญญาณบี −วาย ออกจากสัญาณคิว  ซึ; งเป็นการดีมอดูเลต  แบบบาลานซ์ดีมอดูเลเตอร์  ตอ้ง 
อาศยัสัญญาณพาห์ยอ่ย เฟส 0 o ผสมกบัสัญญาณคิว  ไดส้ัญญาณบี −วาย  ส่งป้อน ใหแ้ก่ วงจรอาร์จีบี
เมตริกซ์ และวงจรจี −วายเมตริกซ์ 

2.1.2.2.11  ไอหรืออาร์ −วายดีมอดูเลเตอร์ (R −Y Demodulator, I)ทาํหนา้ที; 
แยกสัญญาณอาร์ −วายออกจากสัญญาณไอโดยตอ้งอาศยัสัญญาณพาห์ยอ่ยเฟส 90 o ผสมกบัสัญญาณ 
ไอ ไดส้ัญญาณอาร์ −วาย ส่งป้อนใหแ้ก่ วงจรอาร์จีบีเมตริกซ์ และวงจรจี −วายเมตริกซ์ 

2.1.2.2.12  จี −วายเมตริกซ์ (G−Y Matrix)  ทาํหนา้ที; สร้างสัญญาณจี −วาย 
จากสัญญาณอาร์ −วาย และสัญญาณบี −วายโดยสร้างจากสมการ   
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                                        G Y = 0.51(R Y) 0.19(B Y)− − − − −  

2.1.2.2.13  อาร์จีบีเมตริกซ์ (RGB Matrix)  ทาํหนา้ที; สร้างสัญญาณอาร์  จี  
และบี   ป้อนใหแ้ก่  วงจรอาร์จีบีเอาตพ์ุต   การสร้างตอ้งนาํสัญญาณวาย  รวมกบั  สัญญาณอาร์ −วาย 
บี −วาย และจี −วาย ดงัสมการต่อไปนี9  

   R = (R Y) + Y,− G = (G Y) + Y− และ B = (B Y) + Y−  

2.1.3  รายละเอยีดของมาตรฐานระบบเอน็ทเีอสซี 

มีรายละเอียด ดงัแสดงในตารางที; 2.1 

ตารางที; 2.1 แสดงรายละเอียดของมาตรฐานระบบเอน็ทีเอสซี (ชูเกียรติ จนัทรานี, 2533, หนา้ 34) 

มาตรฐานสัญญาณโทรทศัน์ เอน็ทีเอสซี (เอม็) 
จาํนวนเสน้ ต่อภาพ 525  
จาํนวนภาพ ต่อวนิาที 30  
จาํนวนฟิลด ์ต่อวนิาที 60  
ความถี;ฮอริซอนทอล (กิโลเฮิรตซ์) 15.750  
ความถี;เวอร์ติคอล (เฮิรตซ์) 60  
แบนดว์ดิทข์องสญัญาณลูมิแนนซ์ รายการขาวดาํ (เมกะเฮิรตซ์) 
แบนดว์ดิทข์องสญัญาณลูมิแนนซ์ รายการสี (เมกะเฮิรตซ์) 

4.2 
3.2 

อาร์เอฟ แบนดว์ดิท ์(เมกะเฮิรตซ์) 6  
ระยะห่างระหวา่งคลื;นพาห์ภาพกบัคลื;นพาห์เสียง (เมกะเฮิรตซ์) 4.5  
เฟสของสญัญาณภาพรวมผสมกบัคลื;นพาห์ภาพ ช่วงลบ 
แถบขา้งอาร์เอฟดา้นตํ;า (เมกะเฮิรตซ์) 0.75  
การผสมสญัญาณเสียงกบัคลื;นพาห์ เอฟเอม็ 
คลื;นพาห์ยอ่ย (เมกะเฮิรตซ์) 3.5795 
ลกัษณะการผสมคลื;นพาห์ยอ่ย กบัสญัญาณอาร์-วาย และบี-วาย เอเอม็  ดีเอสบีเอสซี 
แบนดว์ดิทข์องสญัญาณไอ (เมกะเฮิรตซ์) +0.4-1.3 
แบนดว์ดิทข์องสญัญาณคิว (เมกะเฮิรตซ์) ± 0.4  
ระบบยา่นความถี;ที;ออกอากาศ เอฟซีซี (อเมริกา) 
เอน็ทีเอสซี ญี;ปุ่น (4.43 เมกะเฮิรตซ์)  ไอ = ±0.4 เมกะเฮิรตซ์  คิว = ±0.4 เมกะเฮิรตซ์  
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2.2  มาตรฐานระบบพลั  

มาตรฐานระบบพลั (Phase Alternation by Line, PAL) ปรับปรุงจากมาตรฐาน ระบบเอ็นที-
เอสซี  โดย ดร.วาลเตอร์ บรุช (DR. WALTER BRUCH)  วศิวกรบริษทั เทเลฟุงเกน้ ประเทศ เยอรมนั 
และตอนหลงัไดถู้กดดัแปลง   เพื;อใชง้านจริง  โดย บี.ดี ลาฟลิน (B.D. LOUGHLIN)   เมื;อ ค.ศ. 1967 
(พ.ศ. 2510) สร้างขึ9นเพื;อแกไ้ข ขอ้บกพร่องของมาตรฐาน ระบบเอ็นทีเอสซีและเพื;อใหใ้ชร่้วมกบัการ 
ส่งสัญญาณโทรทศัน์ขาวดาํ  มาตรฐานระบบพลั 625 เส้น  มีความถี;ฮอริซอนทอล 15.625 กิโลเฮิรตซ์ 

และความถี
เวอร์ติคอล 50 เฮิรตซ์ มีความกวา้งของช่อง 7 เมกะเฮิรตซ์  ใชใ้นประเทศเยอรมนั มาเลเซีย 

เนเธอร์แลนด ์อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย และลาว เป็นตน้ 

2.2.1  บลอ็กไดอะแกรมของพลัเอน็โค้ดเดอร์  

          บล็อกไดอะแกรมของพลัเอน็โคด้เดอร์   จากรูปที
 2.3  อธิบาย หนา้ที
 และการทาํงาน 
ได ้ดงันี�  

2.2.1.1  ซีซีดี  ปรี-แอมป์  วายเมตริกซ์   วายแอมป์  วายอินเวอร์ส  อาร์ −วาย  บี −วาย 
และ วายดีเลยไ์ลน์ รายละเอียดของวงจรไดอ้ธิบายในเอ็นทีเอสซีเอ็นโคด้เดอร์ 

2.2.1.2  0.87 (อาร์ −วาย) (0.87 (R −Y))      

0.87 (อาร์ −วาย) ทาํหนา้ที; ลดแรงดนัสัญญาณอาร์ −วาย ลดลงเป็น 0.877 
เท่า  เพื;อป้องกนัการเกิดการมอดูเลตมากเกินไป (Over Modulate) 

2.2.1.3  0.493 (บี −วาย) (0.493(B −Y))  

   0.493 (บี −วาย) ทาํหนา้ที; ลดความแรงสัญญาณบี −วายลดลงเป็น 0.493 เท่า 
เพื;อป้องกนัการเกิดการมอดูเลตมากเกินไป 

2.2.1.4  4.43 เมกะเฮิรตซ์ซับออส (4.43 MHz SUB OSC) 

4.43 เมกะเฮิรตซ์ซบัออส ทาํหนา้ที;  ผลิตสัญญาณพาห์ยอ่ย ที;มีความถี; 4.43 
เมกะเฮิรตซ์ เพื;อการมอดูเลต กบัสัญญาณอาร์ −วาย และบี −วาย 

2.2.1.5  เลื�อนนําหน้า 90 o (Shift 90 o )  

   เลื;อนนาํหนา้ 90 o ทาํหนา้ที; เลื;อนเฟสของสัญญาณพาห์ยอ่ยใหน้าํหนา้ 90 o   
2.2.1.6  0 o /180 o พลัสวติช์ (0 o /180 o PAL Switch)  

                                         0 o /180 o พลัสวติช์ ทาํหนา้ที; สลบัเฟสของสัญญาณพาห์ยอ่ยใหมี้เฟส 0 o  
หรือ 180 o แต่สัญญาณพาห์ยอ่ย ไดผ้า่น วงจรเลื;อนนาํหนา้ 90 o มาก่อน ดงันั9นเฟสจึง ไดด้งันี9  :- 

−  เส้นที; 1   สัญญาณพาห์ยอ่ย     มีเฟสนาํหนา้ (90 o + 0 o )      =  90 o  

−  เส้นที; 2   สัญญาณพาห์ยอ่ย     มีเฟสนาํหนา้ (90 o + 180˚)   =  270 o  
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                                         −  เส้นที; 3   สัญญาณพาห์ยอ่ย     มีเฟสนาํหนา้  (90 o + 0 o )     =  90 o  
−  เส้นที; 625   สัญญาณพาห์ยอ่ย  มีเฟสนาํหนา้ (90 o + 0 o )      =  90 o  
โดยแต่ละเส้น ใชเ้วลา 64 ไมโครวินาที ซึ; งเท่ากนักบั การสร้างเส้นกวาด 

ทางแนวราบ 

 
รูปที; 2.3 แสดงบล็อกไดอะแกรมของพลัเอน็โคด้เดอร์ (Gulati, 2007, p. 550) 

2.2.1.7  ยูมอดูเลเตอร์ (U Modulator)  

ยมูอดูเลเตอร์     เรียกอีกชื;อวา่ “บี −วายมอดูเลเตอร์”   เป็นวงจรมอดูเลเตอร์ 
 แบบบาลานซ์มอดูเลเตอร์  สัญญาณออก   ไดแ้ก่   สัญญาณย ูหรือบี −วายดีเอสบีเอสซี  ส่วนสัญญาณ 
พาห์ยอ่ย 4.43 เมกะเฮิรตซ์  ถูกกด หรือทาํลายทิ9ง 

2.2.1.8  วมีอดูเลเตอร์ (V Modulator)    

วมีอดูเลเตอร์     เรียกอีกชื;อวา่ “อาร์ −วายมอดูเลเตอร์”   เป็นวงจรทาํหนา้ที; 
เช่นเดียวกบั ยมูอดูเลเตอร์ สัญญาณออก ไดส้ัญญาณว ีหรืออาร์ −วายดีเอสบีเอสซี 

2.2.1.9  ควอเดรเจอร์แอมพลิจูดมอดูเลเตอร์  

                                        ควอเดรเจอร์แอมพลิจูดมอดูเลเตอร์ (Quardrature Amplitude Modulator) 
ทาํหนา้ที; นาํเอาสัญญาณว ีกบัย ูรวมกนัทางเฟส ไดส้ัญญาณโครมิแนนซ์ ออกมา 

2.2.1.10  เลื�อนนําหน้า 180 o (Shift 180 o )  

  เลื;อนนาํหนา้ 180 o  ทาํหนา้ที; เลื;อนเฟสสัญญาณพาห์ยอ่ยใหน้าํหนา้ 180 o
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2.2.1.11  สวงิกงิเบิรสต์ ±±±± 45 oooo  (Swinging Burst ±±±± 45 o ) 

 สวงิกิงเบิรสต ์ ± 45 o   วงจรทาํหนา้ที;   เลื;อนเฟสของสัญญาณพาห์ยอ่ย  ให ้
นาํหนา้ + 45 o และลา้หลงั- 45 o  เส้นสลบัเส้น ต่อจากวงจรเลื;อนนาํหนา้ 180 o   ดงันั9นเฟสจะไดด้งันี9  :- 

 −  เส้นที; 1 สัญญาณพาห์ยอ่ย  มีเฟสนาํหนา้ (180 o  + 45 o )  = 225 o  
 −  เส้นที; 2 สัญญาณพาห์ยอ่ย  มีเฟสนาํหนา้ (180 o  - 45 o )   = 135 o  
 −  เส้นที; 3 สัญญาณพาห์ยอ่ย  มีเฟสนาํหนา้ (180 o  + 45 o )  = 225 o  

 สัญญาณที;ไดใ้ชเ้ป็นสัญญาณเบิรสต ์เพื;ออา้งอิงในการดีมอดูเลต สัญญาณ 
ว ีและสัญญาณย ูในวงจรดีโคด้เดอร์ของเครื;องรับโทรทศัน์ 

2.2.1.12  เบิรสต์เกต  

 เบิรสตเ์กต  ทาํหนา้ที; ปล่อยสัญญาณเบิรสต ์  ให้รวมกนักบัสัญญาณโครมิ- 
แนนซ์ โดยการนาํสัญญาณฮอร์-ซิงกม์าหน่วงใหช้า้ลง ป้อนกระตุน้วงจรเบิรสตเ์กต ให้ปล่อยสัญญาณ 
เบิรสตอ์อกเพียง 8-10 ลูกคลื;น เท่านั9น 

2.2.1.13  บวกและวายซีมิกเซอร์ 

 บวกและวายซีมิกเซอร์เช่น เดียวกบั เอน็ทีเอสซีเอน็โคด้เดอร์ จากรูปที; 2.4 
สัญญาณโครมิแนนซ์รวม เป็นการรวมของสัญญาณเบิรสต ์กบัสัญญาณโครมิแนนซ์ โดยสัญญาณทั9ง 
 2 สัญญาณอยูค่นละตาํแหน่งไม่ทบักนั จากรูปที; 2.5 สัญญาณภาพรวม เป็นการรวมของสัญญาณวาย 
กบัสัญญาณโครมิแนนซ์รวมโดยสัญญาณโครมิแนนซ์ และสัญญาณวายอยูต่าํแหน่งเดียวกนัหรือตอ้ง 
ทบักนั แต่ไม่เกิดการเสียหาย เนื;องจากสัญญาณโครมิแนนซ์ ประกอบดว้ยสัญญาณว ี และย ู ซึ; งทั9ง 2 
สัญญาณไดรั้บการมอดูเลต แบบบาลานซ์มอดูเลเตอร์ จึงไม่เกิดการเสียหาย 

 

รูปที; 2.4 แสดงการรวมระหวา่งสัญญาณวายกบัสัญญาณโครมิแนนซ์ในวงจรบวก 

 

    รูปที; 2.5 แสดงการรวมระหวา่งสัญญาณวายกบัสัญญาณโครมิแนนซ์รวมในวงจรวายซีมิกเซอร์ 
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ตารางที; 2.2 แสดงเฟสของสัญญาณโครมิแนนซ์ และเบิรสต ์ในระบบพลั และเอน็ทีเอสซี  
                     (ชูเกียรติ จนัทรานี, 2533, หนา้ 102-107)  

 
 

2.2.2  บลอ็กไดอะแกรมของพลัดีโค้ดเดอร์ 

                          บล็อกไดอะแกรมของพลัดีโคด้เดอร์   จากรูปที; 2.6  สามารถอธิบายหนา้ที;   และการ 
ทาํงานโดยแบ่งออกเป็น 2 ภาค ไดแ้ก่ 

2.2.2.1  ภาคลูมิแนนซ์  
ภาคลูมิแนนซ์ มีหลกัการทาํงานเช่นเดียวกบั เอ็นทีเอสซีดีโคด้เดอร์  

2.2.2.2  ภาคโครมิแนนซ์    
ภาคโครมิแนนซ์ ประกอบดว้ยบล็อกยอ่ย ดงัแสดงในรูปที; 2.6 
  2.2.2.2.1  4.43 เมกะเฮิรตซ์ แบนดพ์าสส์ฟิลเตอร์  (4.43 MHz Band Pass- 

Filter) ทาํหนา้ที; กรองสัญญาณโครมิแนนซ์รวมออก จากสัญญาณภาพรวม 
2.2.2.2.2  โครม่าแอมป์_1 และโครม่าแอมป์_2  ทาํหนา้ที; เช่นเดียวกบั เอน็- 

ทีเอสซีดีโคด้เดอร์   
2.2.2.2.4  1 ฮอร์ ดีเลยไ์ลน์ (1 HOR Delay Line)   อุปกรณ์ทาํหนา้ที;   หน่วง 

สัญญาณโครมิแนนซ์ ใหช้า้ลง 64 ไมโครวินาที  ป้อนใหแ้ก่ วงจรบวก และลบ 
2.2.2.2.5  บวกและลบ (Adder and Sub Tractor) ทาํหนา้ที; บวกและลบเฟส 

หรือเวกเตอร์ของสัญญาณโครมิแนนซ์ทางตรง    กบัสัญญาณโครมิแนนซ์ทางออ้ม  ที;ไดรั้บการหน่วง 
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64 ไมโครวินาที 

 

รูปที; 2.6 แสดงบล็อกไดอะแกรมของพลัดีโคด้เดอร์ (Gulati, 2007, p. 551) 

สัญญาณออกของวงจรลบ คือ สัญญาณวี 
สัญญาณทางออกของวงจรบวก คือ สัญญาณย ู  
2.2.2.2.6  เบิรสตเ์กตแอมป์ และเอซีซี เช่นเดียวกบั  เอน็ทีเอสซีดีโคด้เดอร์ 
2.2.2.2.7  4.43 เมกะเฮิรตซ์ซบัออส  ทาํหนา้ที;  กาํเนิดสัญญาณพาห์ยอ่ย  มี 

ความถี; 4.43 เมกะเฮิรตซ์ คงที;ตลอดเวลาโดยมีวงจรเอพีซี และรีแอก็แตนซ์ เป็นตวัควบคุมการกาํเนิด
สัญญาณพาห์ยอ่ยใหค้งที; ป้อนใหแ้ก่ วงจรเลื;อนนาํหนา้ 90° และวงจรย ูดีมอดูเลเตอร์ 

2.2.2.2.8  เอพีซี   ทาํหนา้ที;  เปรียบเทียบเฟส  ระหวา่งสัญญาณเบิรสต ์ กบั 
สัญญาณพาห์ยอ่ย  ไดแ้รงดนัผดิพลาด ป้อนให้แก่ วงจรรีแอกแตนซ์  เพื;อเปลี;ยนแปลงค่าความจุ หรือ 
ค่าความเหนี;ยวนาํ ของวงจร 4.43 เมกะเฮิรตซ์ซบัออส   ทาํใหก้ารกาํเนิดสัญญาณพาห์ยอ่ย   มีความถี;
ถูกตอ้ง และผลการเปรียบเทียบ ไดส้ัญญาณพลัไอเดนต ์ความถี; 7.8 กิโลเฮิรตซ์ ป้อนใหแ้ก่ วงจรพลั-
ไอเดนตแ์อมป์ โดยมีสัญญาณพลัไอเดนต ์เฉพาะรายการสีเท่านั9น 

2.2.2.2.9  พลัไอเดนตแ์อมป์ (PAL Ident AMP)     ทาํหนา้ที;    ขยายแรงดนั 
สัญญาณพลัไอเดนต ์ใหเ้พิ;มขึ9น ป้อนให้แก่ วงจรเอซีเค และป้อนใหแ้ก่ วงจร 0 o /180 o พลัสวติช์  

2.2.2.2.10  เอซีเค  หนา้ที; ควบคุมใหว้งจรโครม่าแอมป์_2  ทาํงานในเฉพาะ 
รายการสีเท่านั9น โดยการนาํเอาสัญญาณพลัไอเดนต ์7.8  กิโลเฮิรตซ์  มาเรียงกระแส  และฟิลเตอร์ ได ้
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แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง  ขยายแรงดนัให้เพิ;มขึ9น ประมาณ 9 โวลต ์จ่ายใหแ้ก่ วงจรโครม่าแอมป์_2     
2.2.2.2.11  0°/180° พลัสวติช์ (0 o /180 o PAL Switch)    ทาํหนา้ที;  สลบัเฟส   

สัญญาณพาห์ยอ่ย  เปลี;ยนจากเฟส  0 o เป็น 180 o  และจาก 180 o เป็น 0 o  เส้นสลบัเส้น  โดยมีสัญญาณ 
พลัไอเดนต ์และสัญญาณฮอร์-พลัส์ เป็นตวัควบ คุมการสลบัเส้นใหถู้กตอ้ง 

2.2.2.2.12  เลื;อนนาํหนา้ 90 o    ทาํหนา้ที;   เลื;อนเฟสของสัญญาณพาห์ยอ่ย   
นาํหนา้ 90 o ทุกเส้นป้อนใหแ้ก่วงจร 0 o /180 o  พลัสวติช์ 

2.2.2.2.13  ย ูหรือบี −วายดีมอดูเลเตอร์ (B−Y Demodulator, U)   ทาํหนา้ที;  
แยกเอาสัญญาณบี −วาย ออกจากสัญญาณย ูซึ; งเป็นการดีมอดูเลต แบบซิงโครนสั หรือ แบบบาลานซ์ 
ดีมอดูเลเตอร์  ดงันั9นตอ้งอาศยัสัญญาณพาห์ยอ่ยเฟส 0°  ผสมกบัสัญญาณย ูที;ไดจ้ากวงจรบวก  จะได ้
สัญญาณ บี −วาย ส่งป้อนใหแ้ก่วงจรอาร์จีบีเมตริกซ์ และวงจรจี −วายเมตริกซ์ 

2.2.2.2.14  วหีรืออาร์ −วายดีมอดูเลเตอร์ (R −Y Demodulator, V) ทาํหนา้ที; 
แยกเอาสัญญาณอาร์ −วาย ออกจากสัญญาณว ีโดยตอ้งอาศยัสัญญาณพาห์ยอ่ยเฟส 90 o และเฟส 270 o  
เส้นสลบัเส้น ผสมกบัสัญญาณว ีที;ไดจ้ากวงจรลบ ไดส้ัญญาณอาร์ −วาย ส่งป้อนใหแ้ก่วงจรอาร์จี- บี
เมตริกซ์ และวงจรจี −วายเมตริกซ์ 

2.2.2.2.15  จี −วายเมตริกซ์ (G−Y Matrix) ทาํหนา้ที;  สร้างสัญญาณจี −วาย 
จากสัญญาณอาร์ −วาย และสัญญาณบี −วาย โดย สร้างจากสมการ 

                                     (G Y)   0.51(R Y) 0.19(B Y)− = − − − −  

2.2.2.2.16  อาร์จีบีเมตริกซ์ (RGB Matrix) ทาํหนา้ที;  สร้างสัญญาณอาร์  จี 
และบี  ป้อนใหแ้ก่ วงจรอาร์จีบีเอาตพ์ุต  ในการสร้างตอ้งนาํสัญญาณวาย  รวมกบัสัญญาณอาร์ −วาย  
บี −วาย และจี −วาย ดงัสมการต่อไปนี9  
                                                  R (R Y) Y, G (G Y) Y= − + = − + และ B = (B Y) + Y−  

2.2.2.3   กรรมวธีิทางสัญญาณของภาคโครมิแนนซ์ และลูมิแนนซ์ 
   จากรูปที; 2.6 บล็อกไดอะแกรมของพลัดีโคด้เดอร์ สามารถอธิบายไดด้งันี9  

เส้นทางที; 1 เมื;อสัญญาณภาพรวม  ป้อนเขา้ วงจร 4.43  เมกะเฮิรตซ์ แบนด์- 
พาสส์ฟิลเตอร์ สัญญาณที;ผา่นไดต้อ้งมีความถี; 4.43 เมกะเฮิรตซ์   ซึ; งไดแ้ก่ สัญญาณโครมิแนนซ์ และ
สัญญาณเบิรสต ์ซึ; งสัญญาณทั9ง 2 รวมกนั เรียกวา่ “สัญญาณโครมิแนนซ์รวม” และไดรั้บการขยายให้
มีแรงดนัของสัญญาณคงที;  เมื;อออกจากวงจรโครม่าแอมป์_1  ป้อนเขา้วงจรโครม่าแอมป์_2 เพื;อขยาย 
แรงดนัสัญญาณโครมิแนนซ์รวม   ใหเ้พิ;มขึ9นอีก   แต่วงจรจะทาํงานเฉพาะรับรายการสีเท่านั9น  โดยมี 
วงจรเอซีเคคอยควบคุม ถา้เป็นรายการขาวดาํวงจรเอซีเคไม่จ่ายแรงดนัใหว้งจรโครม่าแอมป์_2 ทาํให ้
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วงจรโครม่าแอมป์_2  จึงหยดุทาํงาน เพื;อป้องกนั เม็ดสีรบกวนภาพขาวดาํ  สัญญาณโครมิแนนซ์รวม 
ถูกขยายแรงดนั ออกจาก วงจรโครม่าแอมป์_2   ป้อนใหแ้ก่ วงจรลบ วงจรบวก และ 1 ฮอร์ดีเลยไ์ลน์ 
สัญญาณโครมิแนนซ์รวม   เมื;อผา่นวงจร 1 ฮอร์ดีเลยไ์ลน์   ถูกหน่วงใหช้า้ลง 64 ไมโครวนิาที   หรือ 
1 เส้นทางแนวราบ (1H)  ป้อนใหแ้ก่ วงจรลบ และวงจรบวก  เมื;อวงจรลบทาํงาน เกิดการลบทางเฟส 
หรือเวกเตอร์ ไดส้ัญญาณว ี และเมื;อวงจรบวกทาํงาน  เกิดการบวกกนัทางเฟสได ้ สัญญาณย ูออกมา 
ดงันั9นสัญญาณโครมิแนนซ์  ถูกแยกเอาสัญญาณว ี และสัญญาณย ู ออกจากกนั  และสัญญาณว ีป้อน
ใหแ้ก่ วงจรวีดีมอดูเลเตอร์ สัญญาณยถููกป้อนใหแ้ก่ วงจรยดีูมอดูเลเตอร์ ในการทาํงานของวงจรวดีี-
มอดูเลเตอร์  เพื;อแยกเอาสัญญาณอาร์ −วาย ออกจากสัญญาณว ี ตอ้งมีสัญญาณพาห์ยอ่ย ที;ไดรั้บการ 
เลื;อนเฟสนาํหนา้  90 o และ 270 o เส้นสลบัเส้น  โดยวงจรเลื;อนนาํหนา้ 90 o

  และวงจร 0 o /180 o พลั-
สวติช์ ป้อนให้แก่ วงจรวดีีมอดูเลเตอร์  และการทาํงานวงจรยดีูมอดูเลเตอร์  เพื;อแยกสัญญาณบี −วาย 
ออกจากสัญญาณย ู  ตอ้งมีสัญญาณพาห์ยอ่ยเฟส 0 o ป้อนใหแ้ก่ วงจรยดีูมอดูเลเตอร์  เมื;อไดส้ัญญาณ
อาร์ −วาย และบี −วาย  ตอ้งสร้างจี −วาย โดยป้อนสัญญาณอาร์ −วาย และบี−วาย  เขา้ยงัวงจรจี −วาย
เมตริกซ์ ไดส้ัญญาณจี −วาย ออกมา และนาํสัญญาณอาร์ −วาย บี −วาย และจี −วาย เขา้สู่วงจรอาร์จีบี
เมตริกซ์ เพื;อสร้างสัญญาณอาร์ จี และบี โดยการนาํเอาสัญญาณอาร์ −วาย บี −วาย และจี −วายมาบวก 
กบัสัญญาณวาย 
                                         R = (R Y) + Y, G = (G Y) + Y− −  และ  B = (B Y) + Y−  

สัญญาณออกของภาคโครมิแนนซ์  แบ่งได ้ดงันี9  :- 
−  แบบสัญญาณอาร์ จี และบี   ป้อนสัญญาณวาย เขา้วงจรอาร์จีบีเมตริกซ์ 

ไดส้ัญญาณอาร์ จี และบี ออกมา ดงัไดก้ล่าวขา้งตน้ ดงัแสดงในรูปที; 3.5 
−  แบบสัญญาณอาร์ −วาย บี −วาย จี −วาย  และวาย  ไม่ป้อนสัญญาณวาย 

เขา้วงจรอาร์จีบีเมตริกซ์ ไดส้ัญญาณอาร์  จี และบี ออกมา ดงัแสดงในรูปที; 2.8 

 

รูปที; 2.7 แสดงบล็อกไดอะแกรมของพลัดีโคด้เดอร์แบบสัญญาณออกอาร์ จี และบี 
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รูปที; 2.8 แสดงบล็อกไดอะแกรมของพลัดีโคด้เดอร์แบบสัญญาณอาร์ −วาย  จี −วาย 
                             บี −วาย และวาย 

การควบคุมการสร้างสัญญาณพาห์ยอ่ยใหมี้ความถี; 4.43 เมกะเฮิรตซ์ถูกตอ้ง 
ทาํไดโ้ดยวงจร 4.43 เมกะเฮิรตซ์ซบัออส ใชค้ริสตอลควบคุม  การกาํเนิดความถี;ใหค้งที;  และใชว้งจร 
เอพีซี เปรียบเทียบเฟส สัญญาณเบิรสต ์กบัสัญญาณพาห์ยอ่ยไดแ้รงดนัผดิพลาดส่งใหแ้ก่ วงจรรีแอก- 
แตนซ์ เพื;อเปลี;ยนแปลงค่าความจุ หรือค่าเหนี;ยวนาํของวงจร 4.43 เมกะเฮิรตซ์ซบัออส ทาํใหก้ารผลิต 
สัญญาณพาห์ยอ่ยมีความถี;ไดถู้กตอ้ง  ถา้หากความถี;ของสัญญาณพาห์ยอ่ย กบัสัญญาณเบิรสต ์ไม่ตรง 
กนั การทาํงานของวงจรวดีีมอดูเลเตอร์ วงจรยดีูมอดูเลเตอร์ ไม่สามารถแยกสัญญาณไดถู้กตอ้ง ทาํให้ 
เกิดอาการสีลม้ หรือสีผดิเฟส หรือไม่มีสี 

เส้นทางที; 2  เมื;อสัญญาณภาพรวมป้อนใหแ้ก่ วงจรวายดีเลยไ์ลน์ ถูกหน่วง 

ใหช้า้ลง 0.5-1 ไมโครวินาที  แต่สัญญญาณโครมิแนนซ์รวม ไม่สามารถผา่นวงจรดงักล่าวได ้ มีเพียง
สัญญาณวาย  ผา่นเขา้วงจรวายแอมป์  ไดรั้บการขยายแรงดนัใหเ้พิ;มขึ9น ขณะที;ทาํการขยาย  มีการเติม 
สัญญาณฮอร์-แบล็งกิง และสญัญาณเวอร์-แบล็งกิง ซึ; งรับมาจากวงจรภาคฮอริซอนทอล  และเวอร์ติ- 
คอล เพื;อรวมกบัสัญญาณวาย  ตรงช่วงเวลาของฮอร์-แบล็งกิง  และเวอร์-แบล็งกิง ใหไ้ดร้ะดบัแรงดนั 
เพิ;มขึ9นพอที;สามารถลบเส้นสะบดักลบัทางแนวราบ และแนวตั9ง โดยการบงัคบัให้หลอดรังสีแคโทด 
หยดุทาํงาน สัญญาณวายใชส้ร้างภาพขาวดาํ  ในรายการสีภาคโครมิแนนซ์ กบัลูมิแนนซ์  ตอ้งทาํงาน
ทั9ง 2 ภาค โดยภาคโครมิแนนซ์สร้างภาพสี ภาคลูมิแนนซ์สร้างภาพขาวดาํ 

สัญญาณเขา้ภาคโครมิแนนซ์ และลูมิแนนซ์ ไดแ้ก่ สัญญาณภาพรวม  
สัญญาณออก ไดแ้ก่ สัญญาณอาร์ จี บี หรืออาร์ −วาย บี −วาย จี −วาย  และ

วาย 

2.2.2.4  อุปกรณ์วายดีเลย์ไลน์  
อุปกรณ์วายดีเลยไ์ลน์ (0.5-1µs Luminance Delay Line Device)   ทาํหนา้ที;  

หน่วงสัญญาณวายใหช้า้ลง 0.5-1 ไมโครวนิาที   และมีการกรอง ไม่ยอมใหส้ัญญาณโครมิแนนซ์รวม 
ผา่นได ้ยอมใหผ้า่นไดเ้พียงสัญญาณวาย เท่านั9น  สาเหตุที;ตอ้งมีการใชข้ดลวดวายดีเลยไ์ลน์หน่วง ให้
เดินทางชา้ลง  เนื;องจากขั9นตอนในการทาํงาน ของวงจรที;เกี;ยวกบัสัญญาณวาย  มีนอ้ยขั9นตอน  ทาํให้ 
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สัญญาณวาย เดินทางไปถึงหลอดภาพ  และสร้างเป็นภาพขาวดาํไดก่้อน  ส่วนสัญญาณโครมิแนนซ์
เกี;ยวขอ้งกบัการสร้างภาพสี ตอ้งผา่นขั9นตอนในการทาํงานของวงจรหลายขั9นตอน  จึงเดินทางไปถึง
หลอดรังสีแคโทด และสร้างภาพสี ไดช้า้กวา่  การสร้างภาพขาวดาํ ทาํใหภ้าพขาวดาํ  และภาพสี ทบั
กนัไม่สนิท จึงจาํเป็นตอ้งหน่วงสัญญาณวายใหช้า้ลง โครงสร้างประกอบดว้ย ดงัแสดงในรูปที; 2.9 

2.2.2.4.1  ขดลวดทองแดงหุ้มฉนวนพนัเรียงเส้นตามแนวราบของแกน และ 
พนัทบัโลหะแผน่ ลวดทองแดงมีความยาวมาก โดยคาํนวณหาความยาวไดจ้ากสูตร 

             ความยาวของเส้นทองแดง   = ความเร็วของสัญญาณทางไฟฟ้า (เมตร) ×  เวลาหน่วง (วนิาที) 
ดงันั9น   ความยาวของเส้นทองแดง   = 83 10×

 
×  เวลาหน่วง 

ตัวอย่าง  ตอ้งการหน่วงสัญญาณวายใหช้า้  0.5 ไมโครวินาที  ตอ้งใชข้ดลวดทองแดงยาวเท่าไร 
วธีิทาํ   ความยาวของเส้นทองแดง    = ความเร็วของสัญญาณทางไฟฟ้า (เมตร) ×  เวลาหน่วง (วนิาที) 
            ความยาวของเส้นทองแดง    = 8 63 10 0.5 10−× × ×  
            ความยาวของเส้นทองแดง    = 150 เมตร 

ตอบ  ความยาวของเส้นทองแดง 150  เมตร 

 

รูปที; 2.9 แสดงอุปกรณ์วายดีเลยไ์ลน์ 

2.2.2.4.2  แผน่โลหะที;ไม่เป็นสารแม่เหล็ก (แม่เหล็กไม่ดูด) ทาํหนา้ที; ลดค่า 
ความเหนี;ยวนาํของขดลวด ใหพ้อเหมาะ จะมีผลต่อรูปร่างของ สัญญาณลูมิแนนซ์ ตาํแหน่งขา ในการ 
ใชง้าน มีเพียง 3 ขา เป็นขาดา้นเขา้ ขาดา้นออก และขากราวด ์ การตรวจสภาพอุปกรณ์  เป็นการตรวจ 
วา่ขดลวดของขาดา้นเขา้ กบัขาดา้นออก ขาดหรือไม่ โดยใช้ R 1×  มีค่าความตา้นทาน ประมาณ 4-100  
โอห์ม  และตรวจสภาพขาดา้นเขา้  และขาดา้นออกลดัวงจรกบักราวนด ์โดยใช ้ R 1× เขม็มิเตอร์ ตอ้ง 
ไม่ชี9 ไปทางขวามือทั9ง 2 ครั9 ง 
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2.2.2.5  อุปกรณ์ 1 ฮอร์ดีเลย์ไลน์    

อุปกรณ์ 1 ฮอร์ดีเลยไ์ลน์  (1 H Delay Line, 64 µs  Delay Line)    ทาํหนา้ที; 
หน่วงระยะเวลาในการเดินทางของสัญญาณว ีและสัญญาณย ูใหช้า้ลง 64 ไมโครวนิาที เพื;อใชใ้นการ 
แกก้ารผดิพลาดของเฟส  และเป็นการแยกสัญญาณว ีออกจากสัญญาณย ูในระบบพลั  จากรูปที; 2.10 
โครงสร้างประกอบดว้ย 

2.2.2.5.1  ทรานสดิวเซอร์ดา้นเขา้ (Input Transducer)     ทาํหนา้ที;    เปลี;ยน 
สัญญาณโครมิแนนซ์ทางไฟฟ้าใหเ้ป็นคลื;นทางพลงังานกล (อุลตร้าโซนิก)  สั;นสะเทือนผา่นแท่งแกว้ 

2.2.2.5.2  ทรานสดิวเซอร์ดา้นออก (Output Transducer)   ทาํหนา้ที;  ทาํงาน 
ตรงกนัขา้ม กบัทรานสดิวเซอร์ดา้นเขา้ เปลี;ยนคลื;นทางกล  เป็นสัญญาณโครมิแนนซ์ทางไฟฟ้า คลื;น 
อุลตร้าโซนิก เดินทางตอ้งอาศยัตวักลางในที;นี9 คือ แผน่แกว้ 

 

รูปที; 2.10 แสดงโครงสร้างของ 1 ฮอร์ดีเลยไ์ลน์และรูปเหมือน (Photo of US Delay Line, 2552) 

2.2.2.5.3  แผน่แกว้  เป็นตวักลางในการเดินทางของคลื;นอุลตร้าโซนิก  จาก 
ขาดา้นเขา้ไปขาดา้นออก ทาํใหก้ารเดินทางของคลื;นอุลตร้าโซนิกชา้ลง 64 ไมโครวินาที วสัดุที;ใช้
สร้างแผน่แกว้ ตอ้งมีคุณสมบติัไม่เปลี;ยนแปลงค่าเวลาในการหน่วง เมื;ออุณหภูมิเปลี;ยนแปลง  มีขาใช ้
งานอยู ่4 ขา โดยเป็นขาดา้นเขา้ 2 ขา และขาดา้นออก 2 ขา ซึ; งในปัจจุบนัไดมี้การพฒันา 1 ฮอร์ดีเลย-์
ไลน์ อยูใ่นรูปวงจรรวม (IC) มีขนาดเล็กสะดวกต่อการใชง้าน 

การตรวจสภาพของ 1 ฮอร์ดีเลยไ์ลน์   เมื;อใช ้ R 1K×  ผลการวดั  วงจรเปิด 
(Open) เขม็ไม่ชี9ทางขวามือทั9ง 2 ครั9 ง เมื;อสลบัสายวดั หรือใชอ้อสซิลโลสโคปตรวจสอบสัญญาณเขา้ 
และออก ขณะทาํงาน เมื;อต่ออยูภ่ายในวงจรโดยปกติ มีการเสียหาย 1% เท่านั9น  
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2.2.3  รายละเอยีดของมาตรฐานระบบพลั 

ตารางที; 2.3 แสดงรายละเอียดของมาตรฐานระบบพลั (ชูเกียรติ จนัทรานี, 2533, หนา้ 38) 

มาตรฐานสัญญาณโทรทศัน์ พลั (บี) 
จาํนวนเสน้ต่อภาพ 625 
จาํนวนภาพต่อวนิาที 25 
จาํนวนฟิลดต์่อวนิาที 50 
ความถี;ฮอริซอนทอล (กิโลเฮิรตซ์) 15.625 
ความถี;เวอร์ติคอล (เฮิรตซ์) 50 
แบนดว์ดิทข์องสญัญาณลูมิแนนซ์ รายการขาวดาํ (เมกะเฮิรตซ์) 
แบนดว์ดิทข์องสญัญาณลูมิแนนซ์ รายการสี (เมกะเฮิรตซ์) 

5 
4 

อาร์เอฟแบนดว์ดิท ์(เมกะเฮิรตซ์) 7 
ระยะห่างคลื;นพาห์ภาพกบัคลื;นพาห์เสียง (เมกะเฮิรตซ์) 5.5 
เฟสของสญัญาณภาพรวมผสมกบัคลื;นพาห์ภาพ ช่วงลบ 
แถบขา้งอาร์เอฟดา้นตํ;า (เมกะเฮิรตซ์) 1.25 
การผสมสญัญาณเสียงกบัคลื;นพาห์ เอฟเอม็ 
คลื;นพาห์ยอ่ย (เมกะเฮิรตซ์) 4.43361875 
ลกัษณะการผสมคลื;นพาห์ยอ่ย กบัอาร์ - วาย และบี - วาย เอเอม็ ดีเอสบีเอสซี 
แบนดว์ดิทข์องสญัญาณว ี(เมกะเฮิรตซ์) ± 0.5 
แบนดว์ดิทข์องสญัญาณย ู(เมกะเฮิรตซ์) ± 0.5 
ระบบยา่นความถี;ที;ออกอากาศ ซีซีไออาร์ (ยโุรป) 

2.3  มาตรฐานระบบเซกมั  

มาตรฐานระบบเซกมั (Sequential Color a Memory, SECAM)   มาตรฐานนี9    ไดถู้กพฒันา 
โดย เฮนรี;  ดี ฟรานซ์ (Henri De France)  ชาวฝรั;งเศส  เมื;อ พ.ศ. 2510   มีความถี;ฮอริซอนทอล 15.625 
กิโลเฮิรตซ์ และเวอร์ติคอล 50 เฮิรตซ์ มีความกวา้งของช่อง 7 เมกะเฮิรตซ์ ใชใ้นประเทศฝรั;งเศส อิรัก
รัสเซีย และอิหร่าน เป็นตน้ 

2.3.1  บลอ็กไดอะแกรมของเซกมัเอน็โค้ดเดอร์  

                          บล็อกไดอะแกรมของเซกมัเอน็โคด้เดอร์  จากรูปที
 2.11  สามารถอธิบาย หนา้ที
 และ 
การทาํงาน ไดด้งันี�  

2.3.1.1  สวติช์_1 (SW_1)  

                                        สวติช์_1   ทาํหนา้ที; ตดัต่อสัญญาณอาร์ – วาย   และสัญญาณบี – วาย  เขา้สู่ 
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วงจรแอลพีเอฟ 1.5 เมกะเฮิรตซ์ จากรูปที; 2.11  SW_1 อยูใ่นตาํแหน่ง (1) รับสัญญาณอาร์ – วาย 

1

1′

2

2′

SW_1

SW_2

 1.5 MHz±

 
รูปที; 2.11 แสดงบล็อกไดอะแกรมของเซกมัเอน็โคด้เดอร์ (Gulati, 2007, p. 561) 

2.3.1.2  สวติช์_2 (SW_2)  

   สวติช์_2  ทาํหนา้ที;  ตดัต่อสัญญาณพาห์ยอ่ย 4.406 เมกะเฮิรตซ์   และ 
พาห์ยอ่ย 4.252 เมกะเฮิรตซ์  เขา้สู่วงจรเอฟเอม็มอดูเลเตอร์ จากรูปที; 2.11  SW_2  อยูใ่นตาํแหน่ง (1 )′

รับสัญญาณพาห์ยอ่ย 4.406 เมกะเฮิรตซ์ 

2.3.1.3  แอลพเีอฟ 1.5 เมกะเฮิรตซ์ (LPF 1.5 MHz)    

   แอลพีเอฟ1.5 เมกะเฮิรตซ์ หรือกรองแบบผา่นตํ;า 1.5 เมกะเฮิรตซ์โดย 
ยอมใหส้ัญญาณความถี;ต ํ;ากวา่ 1.5 เมกะเฮิรตซ์ ผา่นได ้ ดงันั9นสัญญาณอาร์ – วาย และบี – วาย  ตอ้งมี
ความถี;ไม่เกิน 1.5 เมกะเฮิรตซ์  จึงจะผา่นได ้ 

2.3.1.4  ออสซิลเลเตอร์คลื�นพาห์ย่อย (Subcarrier Oscillator)     

ออสซิลเลเตอร์คลื;นพาห์ยอ่ย   ทาํหนา้ที;  กาํเนิดสัญญาณพาห์ยอ่ย   2 
ความถี; ไดแ้ก่ 4.406 เมกะเฮิรตซ์ และ 4.252 เมกะเฮิรตซ์  ใหแ้ก่ SW_2 โดยตาํแหน่ง (1 )′ ไดรั้บ 4.406 
เมกะเฮิรตซ์  ตาํแหน่ง (2 )′ ไดรั้บ 4.252 เมกะเฮิรตซ์ 

2.3.1.5  การเน้นล่วงหน้า (PRE-Emphasis)   

                                                  การเนน้ล่วงหนา้ ทาํหนา้ที;  วงจรยกระดบัความแรงของ ความถี;สูงให ้
แรงขึ9นก่อนการมอดูเลตแบบเอฟเอม็ 

2.3.1.6  เอฟเอม็  

   เอฟเอม็  ทาํหนา้ที;  เปลี;ยนแปลงความถี;   สัญญาณพาห์ยอ่ย   ตามการ 
เปลี;ยนแปลงแอมพลิจูดของสัญญาณอาร์ – วาย และบี– วาย จากรูปที; 2.11 SW_2  ตาํแหน่ง (1 )′ วงจร 
เอฟเอม็ไดรั้บสัญญาณพาห์ยอ่ยความถี; 4.406 เมกะเฮิรตซ์ มีการแกวง่ไกวความถี; ± 1.5 เมกะเฮิรตซ์ ทาํ 
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ใหไ้ดส้ัญญาณออกอาร์ – วาย ± 1.5 เมกะเฮิรตซ์   ถา้ SW_2   ตาํแหน่ง (2 )′   ไดส้ัญญาณออกบี – วาย 
± 1.5 เมกะเฮิรตซ์   

2.3.1.7  ควบคุมสวติช์ (Switch Control)    

   ควบคุมสวติช์ ทาํหนา้ที; ควบคุมการตดัต่อของ SW_1 และ SW_2 ให้ 
อยูใ่นตาํแหน่ง (1) (1 )′  หรือ (2) (2 )′  โดยไดรั้บการควบคุมจากสัญญาณซิงกค์วบคุม (Sync Control) 

2.3.1.8  บวก   

บวก   ทาํหนา้ที;  รวมสัญญาณวายเขา้    กบัสัญญาณอาร์ – วาย ± 1.5  
 เมกะเฮิรตซ์ หรือเขา้กบับี–วาย ± 1.5 เมกะเฮิรตซ์ จากรูปที; 2.11 สัญญาณอาร์– วาย ± 1.5  เมกะเฮิรตซ์ 
รวมกบัสัญญาณวาย ไดเ้ป็นสัญญาณภาพรวม เส้นที; 1  

2.3.1.9  วายแอมป์  

วายแอมป์ ทาํหนา้ที;  ดงัไดก้ล่าวขา้งตน้ 
การสร้างสัญญาณภาพรวม  ในมาตรฐานระบบเซกมั จะตอ้งสร้างใหมี้จาํนวน 

 625 เส้น โดยเส้นคี;มีสัญญาณอาร์ – วาย ± 1.5 เมกะเฮิรตซ์ (4.406 เมกะเฮิรตซ์, 282 HF ) เป็นสัญญาณ 
โครมิแนนซ์ และเส้นคู่มีสัญญาณบี – วาย ± 1.5 เมกะเฮิรตซ์ (4.252 เมกะเฮิรตซ์, 272 HF )เป็นสัญญาณ
โครมิแนนซ์ 

2.3.2  บลอ็กไดอะแกรมของเซกมัดีโค้ดเดอร์  

                           จากรูปที; 2.12 สามารถอธิบายรายละเอียด ไดด้งันี9   
2.3.2.1  แบนด์พาสส์ฟิลเตอร์ (Bandpass Filter)  

   แบนดพ์าสส์ฟิลเตอร์ ทาํหนา้ที
 กรองสัญญาณโครมิแนนซ์ ที
มีความถี
อยูใ่น 
ช่วง 2.752-5.900 เมกะเฮิรตซ์ ผา่น ซึ
 งสัญญาณที
ผา่นได ้ไดแ้ก่ สัญญาณอาร์ − วาย  1.5 ± เมกะเฮิรตซ์ 
และสัญญาณบี − วาย  1.5± เมกะเฮิรตซ์   

2.3.2.2  64µs ดีเลย์ไลน์     

64µs ดีเลยไ์ลน์ ทาํหนา้ที; หน่วงสัญญาณอาร์ – วาย ± 1.5 เมกะเฮิรตซ์  หรือ  
บี – วาย ± 1.5 เมกะเฮิรตซ์ ใหช้า้ลง 64 ไมโครวนิาที 

2.3.2.3  ควบคุมสวติช์   

             ควบคุมสวติช์ ทาํหนา้ที; บงัคบั SW_1 และ SW_2  อยูใ่นตาํแหน่ง (1) (1 )′   
และ SW_2  อยูใ่นตาํแหน่ง (2) (2 )′ โดยมีตารางในการทาํงาน ตามตารางที; 2.4 

2.3.2.4  เอฟเอม็_1 ดีมอดูเลเตอร์  

เอฟเอม็_1 ดีมอดูเลเตอร์   ทาํหนา้ที;   ดีมอดูเลต  สัญญาณอาร์ − วาย  1.5 ±  
เมกะเฮิรตซ์  ไดส้ัญญาณออก คือ สัญญาณอาร์ − วาย 
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1′

1

2′

2 SW_1

SW_2

 

รูปที; 2.12 แสดงบล็อกไดอะแกรมของเซกมัดีโคด้เดอร์ (Gulati, 2007, p. 562) 

ตารางที; 2.4 แสดงรายละเอียดของ SW_1, SW_2, เอฟเอม็_1 และเอฟเอม็_2 ดีมอดูเลเตอร์ 

ลาํดบั 
เสน้ 

เอฟเอม็_1 ดีมอดูเลเตอร์ เอฟเอม็_2 ดีมอดูเลเตอร์ 
SW_1  SW_2  

ตาํแหน่ง (1)  ตาํแหน่ง (2)  ตาํแหน่ง (1 )′  ตาํแหน่ง (2 )′  

1 
อาร์ − วาย  1.5 ±

เมกะเฮิรตซ์ 
วา่ง วา่ง วา่ง 

2 วา่ง 
อาร์ − วาย  1.5 ±

เมกะเฮิรตซ์ (หน่วง) 
วา่ง 

บี − วาย  1.5 ±

เมกะเฮิรตซ์ 

3 
อาร์ − วาย  1.5 ±

เมกะเฮิรตซ์ 
วา่ง 

บี − วาย  1.5 ±

เมกะเฮิรตซ์ (หน่วง) 
วา่ง 

4 วา่ง 
อาร์ − วาย  1.5 ±

เมกะเฮิรตซ์ (หน่วง) 
วา่ง 

บี − วาย  1.5 ±

เมกะเฮิรตซ์ 

 ไดส้ญัญาณอาร์ − วาย ไดส้ญัญาณบี − วาย 

 

2.3.2.5  เอฟเอม็_2 ดีมอดูเลเตอร์   

   เอฟเอม็_2 ดีมอดูเลเตอร์   ทาํหนา้ที;   ดีมอดูเลต  สัญญาณอาร์ − วาย  1.5 ±  
เมกะเฮิรตซ์ ไดส้ัญญาณออก คือ สัญญาณบี − วาย 

2.3.2.6  การแก้การเน้น (De-Emphasis)       

การแกก้ารเนน้   ทาํหนา้ที;  ลดแรงดนัสัญญาณอาร์ − วาย และบี − วาย   ที; 
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ความถี;สูง ใหมี้แรงดนัของสัญญาณลดลง  เป็นการกระทาํที;ตรงขา้ม กบัการเนน้ล่วงหนา้ 
2.3.2.7  อาร์จีบีเมตริกซ์    

             อาร์จีบีเมตริกซ์ ทาํหนา้ที; สร้างสัญญาณจี − วาย จากสัญญาณอาร์ − วายและ 
บี − วาย  และสร้างสัญญาณอาร์  จี และบี  เมื;อนาํเอาสัญญาณอาร์ − วาย  จี − วาย และบี − วาย มารวม 
กบัสัญญาณวาย ซึ; งสมการต่าง ๆ ในการรวมกนั ไดแ้สดงไวข้า้งตน้ 

2.3.2.8  วายแอมป์ และ 0.5-1 µs วายดีเลย์ไลน์  

วายแอมป์  และ 0.5-1 ไมโครวนิาที วายดีเลยไ์ลน์ ดงัไดก้ล่าวขา้งตน้ 

2.3.3 รายละเอยีดของมาตรฐานระบบเซกมั 

ตารางที; 2.5 แสดงรายละเอียดเกี;ยวกบัมาตรฐานระบบเซกมั (ชูเกียรติ จนัทรานี, 2533, หนา้ 43) 

มาตรฐานสัญญาณโทรทศัน์ เซกมั (บี, จี, เอช) 
จาํนวนเสน้ต่อภาพ 625  
จาํนวนภาพต่อวนิาที 25  
จาํนวนฟิลดต์่อวนิาที 50  
ความถี;ฮอริซอนทอล (กิโลเฮิรตซ์) 15.625 
ความถี;เวอร์ติคอล (เฮิรตซ์) 50 
แบนดว์ดิทข์องสญัญาณลูมิแนนซ์ รายการขาวดาํ (เมกะเฮิรตซ์) 
แบนดว์ดิทข์องสญัญาณลูมิแนนซ์ รายการสี (เมกะเฮิรตซ์) 

5 
4  

อาร์เอฟ แบนดว์ดิท ์(เมกะเฮิรตซ์) 7  
ระยะห่างคลื;นพาห์ภาพกบัคลื;นพาห์เสียง (เมกะเฮิรตซ์) 5.5 
เฟสของสญัญาณภาพรวมผสมกบัคลื;นพาห์ภาพ ช่วงลบ 
แถบขา้งอาร์เอฟดา้นตํ;า (เมกะเฮิรตซ์) 1.25 
การผสมสญัญาณเสียงกบัคลื;นพาห์ เอฟเอม็ 
คลื;นพาห์ยอ่ย (เมกะเฮิรตซ์) 4.40625 (282 FH), 4.250 (272 FH) 
ลกัษณะการผสมคลื;นพาห์ยอ่ย กบั อาร์ – วาย และ บี - วาย เอฟเอม็ 
แบนดว์ดิทข์องสญัญาณอาร์ – วาย เมื;อไดรั้บการมอดูเลต (เมกะเฮิรตซ์) ±1.5 
แบนดว์ดิทข์องสญัญาณบี – วาย เมื;อไดรั้บการมอดูเลต (เมกะเฮิรตซ์)  ±1.5 
ระบบยา่นความถี;ที;ออกอากาศ ซีซีไออาร์ (ยโุรป) 
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2.4  รายละเอยีดการเปรียบเทยีบมาตรฐานสัญญาณโทรทศัน์ 

จากตารางที; 2.6  เป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลของมาตรฐานระบบเอ็นทีเอสซี  พลั  และเซกมั 
ใหเ้ห็นในแต่ละรายการ ทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้มากยิ;งขึ9น 

ตารางที; 2.6 แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบมาตรฐานสัญญาณโทรทศัน์ 

มาตรฐานสัญญาณโทรทศัน์ 
เอน็ทีเอสซี 

(เอม็) 
พลั 
(บี) 

เซกมั 
(บี, จี, เอช) 

จาํนวนเสน้ต่อภาพ 525 625 625 
จาํนวนภาพต่อวนิาที 30 25 25 
จาํนวนฟิลดต์่อวนิาที 60 50 50 
ความถี;ฮอริซอนทอล (กิโลเฮิรตซ์) 15.750  15.625 15.625  
ความถี;เวอร์ติคอล (เฮิรตซ์) 60  50 50 
แบนดว์ดิทข์องลูมิแนนซ์  รายการขาวดาํ (เมกะเฮิรตซ์) 
แบนดว์ดิทข์องลูมิแนนซ์  รายการสี (เมกะเฮิรตซ์) 

4.2  
3.2  

5  
4  

5  
4  

อาร์เอฟ แบนดว์ดิท ์(เมกะเฮิรตซ์) 6  7  7  
ระยะห่างคลื;นพาห์ภาพกบัคลื;นพาห์เสียง (เมกะเฮิรตซ์) 4.5  5.5  5.5  
เฟสของสญัญาณภาพรวมผสมกบัคลื;นพาห์ภาพ ช่วงลบ ช่วงลบ ช่วงลบ 
แถบขา้งอาร์เอฟดา้นตํ;า (เมกะเฮิรตซ์) 0.75 1.25 1.25 
การผสมสญัญาณเสียงกบัคลื;นพาห์ เอฟเอม็ เอฟเอม็ เอฟเอม็ 
คลื;นพาห์ยอ่ย (เมกะเฮิรตซ์) 3.579 4.43361875 * 

ลกัษณะการผสมคลื;นพาห์ยอ่ย กบัอาร์ – วาย และบี–วาย 
เอเอม็ 

ดีเอสบีเอสซี 
เอเอม็ 

ดีเอสบีเอสซี 
เอฟเอม็ 

แบนดว์ดิทข์องสญัญาณไอ (ว)ี (เมกะเฮิรตซ์) +0.4-1.3 (ว)ี ± 0.5 (อาร์–วาย) ±1.5 
แบนดว์ดิทข์องสญัญาณคิว (ย)ู (เมกะเฮิรตซ์) ± 0.4 (ย)ู ± 0.5 (บี–วาย) ±1.5 

ระบบยา่นความถี;ที;ออกอากาศ 
เอฟซีซี

(อเมริกา) 
ซีซีไออาร์

(ยโุรป) 
ซีซีไออาร์ 

(ยโุรป) 
* คลื;นพาห์ยอ่ยของเซกมั อาร์ - วาย  = 4.40625 เมกะเฮิรตซ์  (282 FH)   บี – วาย = 4.250 เมกะเฮิรตซ์ (272 FH) 

    เอน็ทีเอสซีญี;ปุ่น (4.43 เมกะเฮิรตซ์) ไอ = ±0.4 เมกะเฮิรตซ์  คิว = ±0.4 เมกะเฮิรตซ์ 

สรุป 

มาตรฐานการรับ-ส่งสัญญาณโทรทศัน์ แบ่งออกเป็น มาตรฐานระบบเอน็ทีเอสซี มาตรฐาน 
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ระบบพลั และมาตรฐานระบบเซกมั  
มาตรฐานระบบเอน็ทีเอสซี เป็นระบบแรกของโลก สัญญาณวายสร้างขึ9นโดยอาศยัสมการ 

( Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B ) สัญญาณไอ มีเฟส 90o  ทุกเส้น สัญญาณคิวมีเฟส 0o ทุกเส้น สัญญาณ
เบิรสตมี์เฟส 180o ทุกเส้น สัญญาณโครมิแนนซ์อยูใ่นจตุภาคที; 1 ทุกเส้น 

มาตรฐานระบบพลั สัญญาณวายสร้างขึ9นโดยอาศยัสมการ ( Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B ) 
สัญญาณว ีมีเฟส 90o  ในเส้นคี; และ 270o ในเส้นคู่ สัญญาณคิวมีเฟส 0o ทุกเส้น สัญญาณเบิรสต ์มีเฟส 
225o ในเส้นคี; และ 135o ในเส้นคู่ สัญญาณโครมิแนนซ์เส้นคี;อยูใ่นจตุภาคที; 1 และในจตุภาคที; 4 ของ 
เส้นคู่  

มาตรฐานระบบเซกมั สัญญาณวายสร้างขึ9นโดยอาศยัสมการ ( Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B ) 
สัญญาณโครมิแนนซ์เส้นคี; สร้างจากสัญญาณอาร์ − วาย ไดรั้บการมอดูเลตแบบเอฟเอม็ กบัคลื;นพาห์
ยอ่ย 4.40625 เมกะเฮิรตซ์   สัญญาณโครมิแนนซ์เส้นคู่   สร้างจากสัญญาณบี − วาย ไดรั้บการมอดูเลต 
แบบเอฟเอม็ กบัคลื;นพาห์ยอ่ย 4.250 เมกะเฮิรตซ์  
 
 

________________________________ 
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