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บทที� 4 

วงจรจ่ายกาํลงั 

วงจรจ่ายกาํลงั (Power Supply)  ไม่วา่โทรทศัน์ขาวดาํ  หรือสี  ก็ตอ้งการพลงังานไฟฟ้าโดย
ตอ้งเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ที0มีแรงดนัคงที0  และกาํจดัสัญญาณรบกวนที0มาทางสายเอซีดว้ย  

วงจรลา้งสนามแม่เหล็ก (Degaussing)  เครื0องรับโทรทศัน์สี จาํเป็นจะตอ้งมีการลา้งสนาม- 
แม่เหล็กที0ตกคา้งในตระแกงบงัคบัลาํอิเล็กตรอน  เมื0อเปิดเครื0องครั? งแรก มิเช่นนั?นภาพสีจะเลอะ 

4.1  วงจรจ่ายกาํลงัแบบเรกกูเลเตอร์   

วงจรจ่ายกาํลงัแบบเรกกเูลเตอร์ ใชใ้นเครื0องรับโทรทศัน์ขาวดาํขนาดจอภาพ 12  นิ?ว  
ลงมา  สามารถอธิบายการทาํงานไดด้งันี?   ดงัแสดงในรูปที0 4.1 

4.1.1  T601 หม้อแปลงไฟฟ้า    
                           T601 หมอ้แปลงไฟฟ้า ทาํหนา้ที0 เหนี0ยวนาํกระแส และลดแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 
จาก 220 โวลต ์ ลดลงเหลือ 10 โวลต ์

4.1.2  C603  และ C604 

  C603 และ C604   ทาํหนา้ที0  กรองสัญญาณรบกวนที0เขา้มาทางไฟฟ้ากระแสสลบั ซึ0 ง 
มีความถี0มากกวา่ 400 เฮิรตซ์ ลงกราวดทิ์?ง 

4.1.3  D601-D604  ไดโอดบริดจ์  

                           D601-D604 ไดโอดบริดจ ์  ทาํหนา้ที0  เรียงกระแสจากไฟฟ้ากระแสสลบั  เป็นไฟฟ้า 
กระแสตรง 

 4.1.4  C601 และ C602   

                           C601 และ C602 ทาํหนา้ที0 กรองกระแสใหเ้รียบ ไดแ้รงดนั 14 โวลต ์
4.1.5  D605 ไดโอดป้องกนัสลบัขั0ว  

                           D605 ไดโอดป้องกนัสลบัขั?ว      ทาํหนา้ที0   ป้องกนัการป้อนไฟฟ้ากระแสตรง   จาก 
ภายนอกผดิขั?ว ถา้มีการป้อนผดิขั?ว  จะทาํให ้D605  นาํกระแสเป็นการลดัวงจร ทาํใหฟิ้วส์ F602  ขาด 
ทนัที 

4.1.6  R604 และ D604 วงจรแรงดันอ้างองิ  

                   R604 และ D604 วงจรแรงดนัอา้งอิง  ทาํหนา้ที� สร้างแรงดนัอา้งอิงคงที� 8 โวลต ์จ่าย 

ใหข้าอิมิตเตอร์ Q601 โดยแรงดนัจะคงที�ตลอดเวลา 
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4.1.7  Q601 วงจรเปรียบเทยีบและขยายผดิพลาด 

                           วงจรเปรียบเทียบ และขยายผดิพลาด (Comparator and Error Amplifier) โดยขาเบส 
Q601 รับแรงดนั  จากขากลางของ VR601 เรียกวา่ “แรงดนัตรวจจบั” (Detector Voltage)   ซึ0 งแรงดนั
ดงักล่าว  เปลี0ยนแปลงตามการปรับ VR601   หรือตามแรงดนักระแสสลบั 220 โวลต ์  จ่ายใหแ้ก่หมอ้
แปลง T601 เกิดการเปรียบเทียบ กบัแรงดนัอา้งอิงที0ขาอิมิตเตอร์ ทาํใหเ้กิดการเปลี0ยนแปลงความต่าง-
ศกัยข์องแรงดนั ระหวา่งขาอิมิตเตอร์ กบัขาเบส ทาํให ้ BQ601I  เปลี0ยนแปลง และทาํให ้ CQ601I เปลี0ยน 
แปลงค่าตามไปดว้ย  เช่น แรงดนัตรวจจบัเพิ0มขึ?น แต่แรงดนัอา้งอิงคงที0  ทาํใหไ้ด ้ BQ601I  ลดลง  และ

CQ601I  ก็ลดลงดว้ย 

 
รูปที0 4.1 แสดงวงจรลิเนียร์เรกกเูลเตอร์ของโทรทศัน์ขาวดาํ (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ก หนา้ 22) 

4.1.8  Q602 ทรานซิสเตอร์ไดร้ฟเวอร์ 

                           Q602 ทรานซิสเตอร์ไดร้ฟเวอร์  ทาํหนา้ที0 ควบคุมปริมาณ BQ603I  โดยไดรั้บ CQ601I  
เขา้ขาเบส เช่น CQ601I พิ0มขึ?น BQ603I  เพิ0มมากขึ?น   เนื0องจาก Q602   มีอตัราขยายกระแสตํ0าสุด 60 เท่า 
ดงันั?นจะถูกขยายกระแส 60 เท่า 

4.1.9  Q603 ทรานซิสเตอร์เพาเวอร์เรกกูเลเตอร์ 
                           Q603 ทรานซิสเตอร์เพาเวอร์เรกกเูลเตอร์ ทาํหนา้ที0 จ่ายกระแสคอลเล็กเตอร์ ใหแ้ก่ 
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โหลดโดยถูกควบคุมจาก BQ601I  
4.1.10  R606 VR601 และ R607     

                            R606 VR601 และ R607  ทาํหนา้ที0 แบ่งแรงดนัป้อนให้แก่ ขาเบส Q601  เป็นแรงดนั
ตรวจจบั การปรับแต่ง VR601  เป็นการตั?งแรงดนัออก ตามตอ้งการ (11.5โวลต)์ 

4.1.11  R601  ตัวต้านทานขนานกระแส 
                             R601 ตวัตา้นทานขนานกระแส ทาํหนา้ที0แบ่งกระแสที0ไหลเขา้ขาอิมิตเตอร์ Q603 
ใหไ้หลผา่น R601 อีกเส้นทางหนึ0ง ทาํให้ Q603 ลดความร้อนลง 

4.1.12  C605  ตัวเกบ็ประจุกรองกระแส 
                             C605  ตวัเก็บประจุกรองกระแส  ทาํหนา้ที0 กรองกระแส RLI ใหเ้รียบ 

4.1.13  R602 R603 และ Q602   

                             R602 R603 และ Q602 ทาํหนา้ที0 จดัแรงดนัไบแอสใหแ้ก่ขาเบสQ601 โดยมี Q602 
เป็นตวัควบคุม  

เมื0อแรงดนัออกลดลง เนื0องจากแรงดนักระแสสลบัที0จ่ายใหแ้ก่ หมอ้แปลง T601 ลดลง ทาํ 
ใหแ้รงดนัตรวจจบัลดลง แต่ BQ601I เพิ0มมากขึ?นทาํให้ CQ601I เพิ0มมากขึ?นตามไปดว้ยและทาํให ้ BQ602I  
เพิ0มมากขึ?น CQ602I ก็เพิ0มมากขึ?นทาํให้ BQ603I เพิ0มขึ?นเป็นผลให้ CQ603I เพิ0มมากขึ?น ทาํใหมี้กระแสไหล 
ผา่นโหลดมากขึ?น ทาํใหแ้รงดนัออกสูงขึ?น เขา้สู่สภาวะคงที0 

เมื0อแรงดนัออกเพิ0มขึ?น เนื0องจากแรงดนักระแสสลบั ที0จ่ายใหแ้ก่ หมอ้แปลง T601  เพิ0มขึ?น 
ทาํใหแ้รงดนัตรวจจบัเพิ0มขึ?น แต่ BQ601I ลดลง ทาํให้ CQ601I ลดลงตามไปดว้ย  และทาํให้ BQ602I  ลดลง 

CQ602I  ก็ลดลงทาํให้ BQ603I  ลดลง  เป็นผลให้ CQ603I  ลดลงทาํใหมี้กระแสไหลผา่นโหลดลดลง ทาํให้ 
แรงดนัออกลดลง เขา้สู่สภาวะคงที0 

4.2  วงจรจ่ายกาํลงัแบบฟลายแบ็กอนิเวอร์เตอร์  

4.2.1  บลอ็กไดอะแกรมของฟลายแบ็กอนิเวอร์เตอร์    
                           บล็อกไดอะแกรมของฟลายแบก็อินเวอร์เตอร์(Fly Back Inverter)    ดงัแสดงในรูปที� 
4.2 

4.1.2.1  D1-D4 และ C1 วงจรเรียงกระแสและกรองกระแส 

             D1-D4 และ C1 วงจรเรียงกระแส และกรองกระแส    ทาํหนา้ที0 เรียงกระแส
และกรองกระแสจากไฟฟ้ากระแสสลบั เป็นไฟฟ้ากระแสตรง  หากแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัเขา้ 220 
โวลต ์จะไดแ้รงดนัไฟฟ้ากระแสตรงตกคร่อม C1 ประมาณ 300 โวลต ์
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4.1.2.2  T1 หม้อแปลงคอนเวอร์เตอร์  

                                         T1 หมอ้แปลงคอนเวอร์เตอร์ (Converter Transformer)       ทาํหนา้ที0  สร้าง 
 แรงดนั  และกระแสเหนี0ยวนาํที0ขดทุติยภูมิ   เมื0อมีกระแสไหลผา่นขดปฐมภูมิในที0นี?หมายถึง กระแส 
คอลเล็กเตอร์ของ Q1เฟสของแรงดนั และกระแสเหนี0ยวนาํที0ขดทุติยภูมิ ซึ0 งตรงกนัขา้มกบัขดปฐมภูมิ 
สังเกตจากเครื0องหมายบอกเฟส (•)  โดยขาขดลวดใดที0มีจุดบอกเฟสอยู ่ ก็หมายความวา่ขาเหล่านั?น มี 
เฟสของกระแส หรือแรงดนัตรงกนั แกนของT1เป็นแกนเฟอร์ไรต ์สามารถใชง้านในความถี0สูง ๆ ได ้
ดีมาก แต่หา้มหล่นลงพื?น 

 

รูปที0 4.2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของฟลายแบก็อินเวอร์เตอร์ (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, 
                      หนา้ 135) 

4.1.2.3  D5 และ C2 วงจรเรียงกระแส และกรองกระแส แบบครึ#งคลื#น 

                                         D5 และC2 วงจรเรียงกระแสและกรองกระแสแบบครึ0 งคลื0น แต่เป็นกระแส 
ไฟฟ้าสลบัความถี0สูง 15-21 กิโลเฮิรตซ์ จึงไม่จาํเป็นตอ้งใช ้ตวัเก็บประจุกรองกระแสค่าความจุมาก 

4.1.2.4  R Load  ตัวต้านทานโหลด 

              R Load  ตวัตา้นทานโหลด   ทาํหนา้ที0 เป็นโหลดแทนวงจรต่าง ๆ  สามารถ 
นาํกระแสไฟฟ้าไปใชง้าน 

อธิบายการทาํงาน เมื0อมีกระแสไฟฟ้าสลบั 220 โวลต ์50 เฮิรตซ์ ป้อนใหแ้ก่ D1-D4 ไดโอด 
 D1-D4 ทาํการเรียงกระแสจากไฟฟ้ากระแสสลบั ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสตรงแต่ยงัไม่เรียบ  เมื0อผา่น C1 
กรองกระแสไดแ้รงดนัประมาณ 300 โวลต ์ ป้อนใหแ้ก่ขาคอลเล็กเตอร์Q1  ผา่นขดปฐมภูมิขา 1-2 T1 
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เมื0อขาเบส Q1 ไดรั้บพลัส์  จากรูปที0 4.2 ก.  ช่วงเวลา 1 2t -t  ทาํใหเ้กิดกระแสเบส Q1 ( BQ1I ) 
ไหลทาํใหเ้กิดกระแสคอลเล็กเตอร์ Q1 ( CQ1I ) ไหล โดยเริ0มจากขั?ว C1 ผา่นขดลวดขา 1-2 T1 ซึ0 งเป็น 
ขดปฐมภูมิเขา้ขาคอลเล็กเตอร์ Q1 ออกขาอิมิตเตอร์ Q1  ครบวงจร ที0ขั?วลบ C1  ขณะที0 CQ1I ไหลผา่น 
ขดลวดขา 1-2 T1 เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  และเหนี0ยวนาํ ใหแ้ก่ขดลวดขา 3-4 T1  ซึ0 งเป็นขดทุติยภูมิ 
เกิดกระแสเหนี0ยวนาํขึ?น แต่กระแสเหนี0ยวนาํไม่สามารถไหลไดค้รบวงจรเนื0องจากขา 3 T1 มีเฟสเป็น 
ลบ ขา 4 T1 มีเฟสเป็นบวก D5 ไม่นาํกระแส การนาํกระแสของ Q1 ขณะที0ขาเบสไดรั้บพลัส์บวกช่วง 
เวลา 1 2t -t Q1 นาํกระแส จนถึงจุดอิ0มตวั  ขดลวดขา 1-2 T1  เก็บพลงังานไฟฟ้าไวใ้นรูปสนามแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าถา้หากพลัส์บวกมีช่วง 1 2t -t นาน ขดลวดขา 1-2 T1 เก็บสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไดม้าก หรือพองตวั 
เตม็ที0 เมื0อ Q1 ขาเบสไดรั้บพลัส์ช่วงเวลา 2 3t -t  ไม่มี BQ1I ไหล Q1 หยดุนาํกระแส CQ1I ไม่ไหล ขดลวด 
ขา 1-2 T1  ยบุตวัสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  ตดักลบัในทิศทางตรงกนัขา้ม   เกิดการเหนี0ยวนาํใหแ้ก่ขดของ 
ตนเอง  และขดทุติยภูมิทุกขด เกิดกระแสเหนียวนาํไหล ในขดทุติยภูมิ ขา 3-4 T1 โดย ขา 3 T1  มีเฟส 
เป็นบวก และขา 4 T1 มีเฟสเป็นลบ  ทาํใหก้ระแสไหลครบวงจรผา่น D5  เรียงกระแส และ C2  กรอง 
กระแสใหเ้รียบ ไดไ้ฟฟ้ากระแสตรงจ่ายใหแ้ก่ RL  จะเห็นวา่T1 นั?น ทาํหนา้ที0  อีกอยา่งหนึ0ง  คือ แยก 
กราวด์ร้อน (GND HOT) ทางไฟฟ้าของขดปฐมภูมิ กบักราวด ์(GND) ของขดทุติยภูมิ โดยเด็ดขาดซึ0ง 
เป็นผลดี ในดา้นความปลอดภยั ป้องกนัการถูกกราวด์ร้อนดูด  การควบคุมแรงดนัออก  ทาํไดโ้ดยการ 
เปลี0ยนแปลงความกวา้งของพลัส์ในช่วง 1 2t -t นั?น มีช่วงเวลาไม่เท่ากนัโดยรูป ก.  ทาํให ้Q1 นาํกระแส 
ในเวลาสั?นและหยดุนาํกระแสนานขดปฐมภูมิขา1-2 T1 เก็บพลงังานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไดน้อ้ย เมื0อ 
ถึงตอน  Q1 หยดุนาํกระแส ( 2 3t -t )  เกิดการยบุตวัของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไดก้ระแสเหนี0ยวนาํ ที0ขด 
ทุติยภูมิขา3-4 T1 ตํ0า ก็ไดแ้รงดนัออกตํ0าลงดว้ย 

จากรูปที0 4.2 ข. พลัส์ทาํให ้Q1นาํกระแสในระยะเวลานาน และหยดุนาํกระแสเป็นเวลาสั?น 
ทาํใหข้ดปฐมภูมิขา 1-2 T1 เก็บพลงังานไฟฟ้าไดม้ากถึงตอนหยดุนาํกระแส เกิดการยบุตวัของสนาม- 
แม่เหล็กไฟฟ้าไดก้ระแสเหนี0ยวนาํที0ขดทุติยภูมิมากทาํใหไ้ดแ้รงดนัออกสูงขึ?น วงจรพลัส์วดิทม์อดูเล- 
เตอร์ (Pulse Width Modulator, PWM) ทาํหนา้ที0 เปลี0ยนแปลงความกวา้งของพลัส์ 

4.2.2  วงจรฟลายแบ็กอินเวอร์เตอร์      

                           วงจรฟลายแบก็อินเวอร์เตอร์  วงจรจ่ายกาํลงัที0นิยมใชใ้นโทรทศัน์สี มีความสามารถ 
ในการผลิตแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง +127 โวลต ์ โดยแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัป้อนใหว้งจรมีแรงดนั
ตํ0าสุด 80 โวลต ์  จึงป้องกนัไฟฟ้าตกได ้ ในขณะเดียวกนัสามารถทาํงาน  ที0แรงดนัเขา้สูงถึง 240โวลต ์
และสามารถแยกกราวดไ์ฟฟ้ากระสลบั กบักราวดไ์ฟฟ้ากระแสตรงไดโ้ดยการใชส้นามแม่เหล็กไฟฟ้า 
จึงสามารถต่อเชื0อม กบัเครื0องขยายเสียง หรือเครื0องเล่นเกมส์ได ้โดยปลอดภยัไม่เกิดการลดัวงจรของ 
กราวด์ 
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รูปที0 4.3 แสดงวงจรฟลายแบ็กอินเวอร์เตอร์ (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

จากรูปที0 4.3 สามารถแยกอธิบายและรายละเอียดของอุปกรณ์ที0สาํคญัในตารางที0 4.1 

ตารางที0 4.1 แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ วงจรฟลายแบ็กอินเวอร์เตอร์      

ลาํดบั รหสั เบอร์ ประเภท หนา้ที0การทาํงาน 
1 Q601 2SA733 ทรานซิสเตอร์ เปรียบเทียบ และขยายกระแสผดิพลาด 
2 Q602 2SC1815 ทรานซิสเตอร์ ป้องกนักระแสเกินกาํหนด 
3 Q603 2SC2236 ทรานซิสเตอร์ ไดร้ฟเวอร์ (พลัส์วดิท ์มอดูเลต) 
4 Q604 2SD1496 ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์ สวติชิง ทรานซิสเตอร์ 
5 IC601 UPC574J ทรานซิสเตอร์ รักษาระดบัแรงดนั 31-32 โวลต ์คงที0 
6 D601-604 RU2 ไดโอด เรียงกระแส 220 โวลต ์ไดแ้รงดนั 290-300 โวลต ์
7 D605 5.6 V 1 W ซีเนอร์ไดโอด แรงดนัอา้งอิง 5-6 โวลต ์
8 D606 BU8A ไดโอด เรียงกระแสสลบัความถี0สูง เป็นไฟฟ้ากระแสตรง  
9 D607 D608 22 V 1 W ซีเนอร์ไดโอด แรงดนัซีเนอร์ 22 โวลต ์ 
10 D609 03P 02M เอสซีอาร์ ป้องกนัแรงดนัเกินกาํหนด 
11 D620 D621 RU2 ไดโอด เรียงกระแสความถี0สูงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
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4.2.2.1  หม้อแปลงคอนเวอร์เตอร์  

              หมอ้แปลงคอนเวอร์เตอร์ (Converter Transformer) รหสั T601 เบอร์ TT-
602-C จาํนวน 9  ขา มีสัญลกัษณ์  และตาํแหน่งขา ดงัแสดงในรูปที0 4.4 
 

 
T601 TT–602-C 

ขา 3-1 ขดปฐมภูมิ รับแรงดนั +127 โวลต ์
ขา 6-5 สร้างแรงดนัเหนี0ยวนาํควบคุม  
ขา 5-4 สร้างแรงดนัเหนี0ยวนาํป้อนกลบัแบบบวก 
ขา 12-14 และขา 9-10 สร้างแรงดนั +127 โวลต ์และแรงดนั  +12 โวลต ์

 

รูปที0 4.4 แสดงหมอ้แปลงคอนเวอร์เตอร์  

 

รูปที0 4.5 แสดงวงจรไลน์นอยส์ฟิลเตอร์ (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 
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รูปที0 4.6 แสดงวงจรเรียงกระแสและกรองกระแส (ทางเดิน B+300 V) (วพิล สุวรรณโกเศศ, 
                       ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

4.2.2.2  วงจรไลน์นอยส์ฟิลเตอร์  
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 วงจรไลน์นอยส์ฟิลเตอร์ ประกอบดว้ย R601 C601 C610 และ C611     ทาํ- 
หนา้ที0 กรองเพื0อลดสัญญาณรบกวนจากไฟฟ้ากระแสสลบั โดยยอมใหผ้า่นได ้เฉพาะกระแสสลบัที0มี 
ความถี0ต ํ0ากวา่ 400 เฮิรตซ์ ผา่น  สัญญาณรบกวนเกิดจากสวา่นไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า  และเครื0องเชื0อม- 
ไฟฟ้า จะถูกระบายผา่นลงแท่น หรือกราวด ์ ดงัแสดงในรูปที0 4.5 

4.2.2.3  วงจรเรียงกระแสแรงดัน +300 โวลต์ 

 วงจรเรียงกระแสแรงดนั +300 โวลต ์ประกอบดว้ย D601-D604 และ C606 
D601-D604  เป็นไดโอดบริดจ ์C606  เป็นตวัเก็บประจุกรองกระแส  วงจรทาํหนา้ที0 เรียงกระแส และ 
กรองกระแสใหเ้รียบจากไฟฟ้ากระแสสลบัประมาณ  220 โวลต ์ไดแ้รงดนัไฟฟ้ากระแสตรงประมาณ 
280-300 โวลต ์จ่ายใหแ้ก่ขาคอลเล็กเตอร์ Q604  (ทางเดิน B+300 V) ดงัแสดงในรูปที0 4.6 

4.2.2.4  วงจรจุดกระตุ้นเริ#มแรก  

 วงจรจุดกระตุน้เริ0มแรก (Starter Circuit) ประกอบดว้ย R602 ขดลวดขา 5-4 
T601 ขา B-E Q604 L608 และR610  เพื0อให้เกิดการออสซิลเลตของ Q604  เส้นทางการไหลของกระ- 
แสจุดกระตุน้เริ0มแรก เริ0มตน้ที0ขั?วบวก C606  ดงัแสดงในรูปที0 4.7 

 

รูปที0 4.7 แสดงวงจรจุดกระตุน้เริ0มแรก (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

4.2.2.5  วงจรป้อนกลบัแบบบวก  

                                         วงจรป้อนกลบัแบบบวก (Positive Feedback Circuit)  ประกอบดว้ยขดลวด 
ขา 5-4 T601 ขา B-E Q60, L60, R61, (L602 ขนาน R615) และ C607   ทาํหนา้ที�  เกิดการออสซิลเลต 
ต่อเนื�อง ดงัแสดงในรูปที� 4.8   
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รูปที0 4.8 แสดงวงจรป้อนกลบัแบบบวก (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

4.2.2.6  วงจรแรงดันควบคุม 

             วงจรแรงดนัควบคุม (Control Voltage Circuit) ประกอบดว้ยขดลวดขา 6-5 
T601 R616 D606  และ C608  โดยแรงดนัควบคุม ที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงตามแรงดนักระแสสลบัเขา้ (เอซี 
220 โวลต)์ โดยเชื�อมโยงกนัดว้ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชุดเดียวกนั บนแกนเดียวกนั ดงัแสดงในรูปที0 
4.9 

 

รูปที0 4.9 แสดงวงจรแรงดนัควบคุม (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

4.2.2.7  วงจรแรงดันตรวจจับ  

                                        วงจรแรงดนัตรวจจบั (Detector Voltage Circuit) ประกอบดว้ย R604 R605 
VR601 IC601 และขา B Q601   ดงัแสดงในรูปที0 4.10   โดยการแบ่งแรงดนั ของวงจรแรงดนัควบคุม 

VR610 เป็นเกือกมา้ปรับค่าได ้ขากลางของ VR601 ต่อเขา้กบัขาเบส Q601 แรงดนัตรวจจบั  ป้อนให้ 
แก่ ขาเบส Q601 เป็นการเปรียบเทียบแรงดนัตรวจจบักบัแรงดนัอา้งอิงที�ขาอิมิตเตอร์ Q601 การปรับ- 
แต่ง VR601 เป็นการลด หรือเพิ�มแรงดนัตรวจจบั และเป็นการปรับแต่งแรงดนั + 127 โวลต ์ตามตอ้ง 
การเพียงครัU งแรก ครัU งเดียวเท่านัUน  IC601 เป็นไอซีรักษาแรงดนัใหค้งที� ที�แรงดนั 30 โวลตต์ลอดเวลา 
ดงันัUนแรงดนัตกคร่อม R604 เท่ากบั 30 โวลต ์ตลอดเวลา 
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รูปที0 4.10 แสดงวงจรแรงดนัตรวจจบั (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

 
รูปที0 4.11 แสดงวงจรแรงดนัอา้งอิง (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

4.2.2.8  วงจรแรงดันอ้างองิ  

                                         วงจรแรงดนัอา้งอิง ประกอบดว้ย R603 และ D605 โดยมีค่า 5.6 โวลต ์คงที� 
ตลอดเวลา จ่ายใหแ้ก่ขาอิมิตเตอร์ Q601 ดงัแสดงในรูปที0 4.11 

4.2.2.9 Q601 วงจรเปรียบเทียบแรงดันและขยายผดิพลาด 

             Q601 วงจรเปรียบเทียบแรงดนั และขยายผดิพลาดแสดงในรูปที0 4.12     ทาํ 
หนา้ที� เปรียบเทียบแรงดนั  ระหวา่งแรงดนัอา้งอิง 6.5 โวลต ์ ที�ขาอิมิตเตอร์  กบั แรงดนัตรวจจบัที�ขา 
เบส Q601   ถา้แรงดนัตรวจจบัเพิ�มขึUน  ทาํใหก้ระแสผดิพลาด CQ601I ลดลง   ถา้แรงดนัตรวจจบัลดลง 
Q601 มีกระแสผดิพลาด CQ601I  เพิ0มขึ?น 

4.2.2.10  วงจรควบคุมปริมาณกระแสเหนี#ยวนําป้อนกลบัแบบบวก 

               วงจรควบคุมปริมาณกระแสเหนี�ยวนาํป้อนกลบัแบบบวก     ประกอบดว้ย 

Q603 ขดลวดขา 5-4 T601 ขา B-E Q604 L608 และ R607  ดงัแสดงในรูปที� 4.12  เมื�อ Q604  เกิดการ 

ออสซิลเลตขาเบส Q603 ต่อกบัขาคอลเล็กเตอร์ Q601 ผา่น R606 ดงันัUน เมื�อไหร่ก็ตามที�ขาเบส Q603 
ไดรั้บกระแสผดิพลาด จากขาคอลเล็กเตอร์ของ Q601 มาก ค่าความตา้นทานระหวา่งขา C-E Q603 มี 
ค่าตํ�า ทาํใหก้ระแสเหนี�ยวนาํป้อนกลบัแบบบวก จากขา 4 T601  ไหลผา่นขา B-E Q604  L608  R607 

และขา C-E Q603 ครบวงจรที�ขา 5 T601  และกระแสผา่นไดม้าก Q604  นาํกระแสเพิ�มมากขึUน   และ 
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ไดแ้รงดนั +127 โวลต ์ เพิ�มขึUน ถา้กระแสผดิพลาดจากขาคอลเล็กเตอร์ Q601 มีค่าลดลงทาํให ้ Q603 
ไดรั้บกระแสขาเบสลดลง  ทาํใหค้วามตา้นทานระหวา่งขา C-E Q603  เพิ�มขึUน ทาํใหก้ระแสเหนี�ยวนาํ 
ป้อนกลบัแบบบวกลดลง Q604  นาํกระแสลดลงไดแ้รงดนั +127 โวลต ์ตํ�าลง 

 

รูปที0 4.12 แสดงวงจรเปรียบเทียบแรงดนัและขยายผดิพลาด (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, 
                        หนา้ 135) 

 

รูปที0 4.13 แสดงวงจรป้องกนักระแสไฟฟ้าเกินในสภาวะ R602I เกิน 4 แอมแปร์พีก (วพิล 
                           สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

4.2.2.11  วงจรป้องกนักระแสเกนิ  

วงจรป้องกนักระแสเกิน ประกอบดว้ย Q602 R608 และ R609 ดงัแสดงใน 
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รูปที0 4.13  โดยป้องกนัไม่ให้กระแสไหลผา่นขาคอลเล็กเตอร์-อิมิตเตอร์ Q604  สูงเกิน 4 แอมแปร์พีก 
 ( peakA )  กระแสอิมิตเตอร์ Q604  ที0ไหลผา่น L608 R610  และลงกราวดร้์อน  การป้องกนักระแส
เกิน 
ของ Q602  ทาํไดโ้ดย R608 และ R609  แบ่งแรงดนัจาก R610   จดัไบแอสใหข้าเบส-อิมิตเตอร์ Q602 
ทาํให ้Q602 นาํกระแส เมื0อกระแสอิมิตเตอร์ Q604  เพิ0มเกินกาํหนด ขาคอลเล็กเตอร์-อิมิตเตอร์ Q602 
ลดัวงจร   และลงกราวด ์  ทาํใหข้าอิมิตเตอร์ Q601  และขาแคโทด D605  ถูกลดัลงกราวดด์ว้ย   ทาํให้ 
กระแสจุดกระตุน้เริ0มแรก และแรงดนัขาอิมิตเตอร์ Q601 ถูกลดัลงกราวดท์าํให ้Q601 และ Q604 หยดุ 
ทาํงาน แรงดนั +127 โวลต ์ลดลงเป็น 0 โวลต ์

4.2.2.12  วงจรป้องกนัแรงดันเกนิ 

           วงจรป้องกนัแรงดนัเกินประกอบดว้ย D609 D608 D607 R614 และ R613 
ดงัแสดงในรูปที0 4.14  ถา้แรงดนัควบคุมตํ0ากวา่ 44 โวลต ์ วงจรป้องกนัแรงดนัเกินไม่ทาํงาน   ถา้แรง- 
ดนัควบคุมสูงกวา่ 44 โวลต ์ วงจรป้องกนัแรงดนัเกินทาํงาน  ขาเกต (G) D609  ไดรั้บไบแอสเพียงพอ 
โดยมี D607 และ D608  เป็นซีเนอร์ไดโอดขนาด 22 โวลต ์1 วตัต ์2 ตวั ต่ออนุกรมกนั และต่ออนุกรม 
กบั R612 และ R613 เป็นวงจรจดัไบแอสใหข้าเกต D609 ถา้แรงดนัควบคุมที0ขดลวดขา 6-5 T601 เมื0อ 
ผา่นการเรียง และกรองกระแส มีแรงดนัเท่ากบั หรือเกิน 44 โวลต ์D609  นาํกระแส   เกิดการลดัวงจร 
ขาแอโนด กบัขาแคโทด ลงกราวด ์ เป็นผลให ้C608 คายประจุ โดยมีกระแสลบจากขั?วลบ C608 ไหล
ผา่นขดลวดขา 5-4 T601 ขา B-E Q604 L608 R610 เขา้ขาแคโทดของ D609 ออกขาแอโนดผา่น R614 
ครบวงจรที0ขั?วบวก C608 การไหลของกระแสลบ ทาํใหข้าเบส Q604 ไม่มีกระแสบวกไหลผา่น (เกิด- 
การหกัลา้งกนั และกระแสลบมีค่ามากกวา่) Q604  หยดุนาํกระแส ไม่เกิดการออสซิลเลต ไม่มีแรงดนั  
+127 โวลต ์จนกวา่ C608 จะคายประจุหมด  

 

รูปที0 4.14 แสดงวงจรป้องกนัแรงดนัเกินสภาวะปกติ (ไม่ทาํงาน) (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, 
                     หนา้ 135) 
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เมื�อ C608 คายประจุหมด D609 ก็หยดุนาํกระแส ขา A-K ไม่ลดัวงจร ก็จะ 
มีกระแสจุดกระตุน้เริ�มแรกไหล และกระแสเหนี�ยวนาํป้อนกลบัแบบบวก ไหลผา่นขาเบส Q604  เกิด 

การออสซิลเลตอีกครัU ง ถา้หากโหลดดา้นออกถูกตอ้ง  ไม่ขาด หรือวงจรเปรียบเทียบแรงดนั และขยาย 
กระแสผดิพลาดทาํงานปกติ  แต่ถา้หากแรงดนัควบคุม ยงัสูงกวา่ 44 โวลต ์D609  ก็จะลดัวงจรอีกครัU ง   
จะเกิดการสะอึกเสียงดงั  แตก้ ๆ  ไม่มีแรงดนั+127 โวลต ์  สาเหตุที�ทาํใหแ้รงดนั +127 โวลต ์  สูงเกิน 
กาํหนดไดแ้ก่ โหลดขาด หรือวงจรเปรียบเทียบแรงดนั และขยายกระแสผดิพลาด ทาํงานผดิพลาด ไม่ 
สามารถควบคุมแรงดนั 127 โวลตใ์หค้งที�ได ้

4.2.2.13  วงจรล้างสนามแม่เหลก็ตกค้าง 

           วงจรลา้งสนามแม่เหล็กตกคา้ง ประกอบดว้ย TH601 และ DGC     โดยทาํ 
หนา้ที0   ลา้งสนามแม่เหล็กตกคา้ง  ในแผน่สลอตมาสค ์(หลอดภาพอินไลน์)   หรือแผน่อเพอเจอกริล 
(หลอดภาพไตรนิตรอน) ในหลอดรังสีแคโทดสี ดงัแสดงในรูปที0 4.15  เพื0อไม่ใหสี้เลอะ สาเหตุที0 ทาํ 
ใหสี้เลอะ  เนื0องจากสนามแม่เหล็กโลก หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื0องใชไ้ฟฟ้า ไดแ้ก่  มอเตอร์- 
ไฟฟ้า สวา่นไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า ลาํโพง และแม่เหล็กถาวรต่าง ๆ ที0อยูใ่กลจ้อภาพ  ตกคา้งในแผน่ 
สลอตมาสค ์

 

รูปที0 4.15 แสดงวงจรลา้งสนามแม่เหล็กตกคา้ง (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

การลา้งสนามแม่เหล็ก อาศยัขดลวด DGC สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที�มีขัUว 

บวกลบสลบักนัตลอดเวลา  ติดตัUงไวร้อบจอภาพ   เพื�อให้เกิดการเหนี�ยวนาํสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  จาก 

ขดลวดไปยงัแผน่สลอตมาสค ์  หรืออเพอเจอกริล  ทาํให้แผน่ดงักล่าว   กลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้ามีขัUว
สลบักนัตลอดเวลา แลว้ลดความเขม้ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าลง ใหไ้ม่สามารถเหนี�ยวนาํได ้หลกัการ 



 
4.  วงจรจ่ายกาํลัง 

วิชาเครื	 องรับโทรทัศน์ 

92

ดงักล่าว จึงใช ้TH601  ซึ� งเป็นเทอร์มิสเตอร์  แบบบวก (Positive Thermistor Co efficiency, PTC)   มี 

คุณสมบติัทางไฟฟ้า ขณะเยน็มีความตา้นทานตํ�า เมื�ออุณหภูมิที�ตวัมนัสูงขึUน  จะมีค่าความตา้นทานสูง 
ตามไปดว้ย  ขณะเปิดเครื�องรับโทรทศัน์ครัU งแรก  TH601 เยน็มีค่าความตา้นทานตํ�า   จึงมีกระแสไหล 

ผา่น TH601 และขดลวด DGC ในปริมาณมากที�สุด  เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที�ขดลวด DGC เขม้มาก 
เหนี�ยวนาํ ให้แก่แผน่สลอตมาสคใ์นหลอดรังสีแคโทดเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า  ช่วงเวลาต่อมา TH601  เกิด 

ความร้อนขึUนที�ตวัมนัเอง และค่าความตา้นภายในตวัของมนั ก็จะสูงขึUนตามไปดว้ย  เป็นผลใหก้ระแส 
ที�ไหลผา่น TH601 และขดลวด DGC ลดปริมาณลง  เหลือกระแสเพียงเล็กนอ้ย  เพื�อรักษาอุณหภูมิให้ 
ร้อนตลอดเวลา  การที�ปริมาณของกระแสลดลง  ทาํใหค้วามเขม้ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ของขดลวด 
DGC ลดลงตามไปดว้ยไม่สามารถเหนี�ยวนาํใหแ้ก่แผน่สลอตมาสคไ์ด ้  ดงันัUนแผน่สลอตมาสค ์ ก็จะ 
มีสภาพเป็นกลาง ทาํใหล้าํอิเล็กตรอนทัUง 3 ลาํ พุง่ผา่นแผน่ดงักล่าวไดโ้ดยไม่มีแรงจากสนามแม่เหล็ก 

ตกคา้งคอยผลกั หรือดูดทาํใหสี้ที�เลอะหายไป TH601 ยงัคงมีกระแสไหลผา่นตลอดเวลา แต่มีปริมาณ 

นอ้ยมาก  เพื�อรักษาระดบัความร้อนไว ้ ดงันัUนวงจรลา้งสนามแม่เหล็กตกคา้ง จะทาํงานเพียงครัU งเดียว 
ขณะที�เปิดเครื�องครัU งแรกเท่านัUน จะทาํงานอีกครัU งหลงัจากปิดเครื�อง และตอ้งทิUงไวใ้ห ้TH601 เยน็ลง 

4.2.2.14  วงจรเรียงกระแสแรงดัน + 127 โวลต์ 

   วงจรเรียงกระแสแรงดนั + 127 โวลต ์  เป็นวงจรเรียงกระแสแบบครึ0 งคลื0น 
ไดแ้รงดนั + 127 โวลต ์คงที0ตลอดเวลา  ประกอบดว้ย ขดลวดขา 12-14 T601 D620 C620 R620  และ 
L620 ดงัแสดงในรูปที0 4.16 

4.2.2.15  วงจรเรียงกระแสแรงดัน + 12 โวลต์ 

               วงจรเรียงกระแสแรงดนั + 12 โวลต ์เป็นวงจรเรียงกระแสแบบครึ0 งคลื0นได ้
แรงดนั + 12 โวลต ์คงที0ตลอดเวลา  ประกอบดว้ยขดลวดขา 9-10T601 D621 และ C622   ดงัแสดงใน 
รูปที0 4.16 

 

รูปที0 4.16 แสดงวงจรเรียงกระแสแรงดนั +127 โวลตแ์ละ +12 โวลต ์(วพิล สุวรรณโกเศศ, 
                          ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

อธิบายการทาํงานของรูปที0 4.2 เมื0อเปิดสวติช์ใหเ้ครื0องรับโทรทศัน์ทาํงาน  วงจรลา้ง 
สนามแม่เหล็กตกคา้ง ทาํงานลา้งสนามแม่เหล็กในแผน่สลอตมาสค ์ วงจรไลน์นอยส์ฟิลเตอร์  ทาํการ 
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กรองใหผ้า่นเฉพาะความถี0ต ํ0ากวา่ 400 เฮิรตซ์ ผา่น วงจรเรียงกระแส และกรองกระแสทาํงาน  ไดแ้รง- 

ดนั +300 โวลต ์จ่ายใหข้า 3 T601 และ R602  วงจรจุดกระตุน้เริ�มแรก เมื�อวงจรจุดกระตุน้เริ�มแรก ทาํ 
งาน Q604 มีกระแสเบสไหล กระแสคอลเล็กเตอร์ หรือกระแส +B300 โวลต ์ไหลผา่น ขดลวดขา 3-1 

T601 และเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และเหนี�ยวนาํใหแ้ก่ขดทุติยภูมิทุกขดที�พนัอยูบ่นแกนเดียวกนั แต่ 

มีเพียงขดลวดขา 5-4 T601 ที�กระแสเหนี�ยวนาํสามารถไหลครบกระแสวงจร เนื�องจากการพนัขดลวด 
สังเกตจากเครื�องหมายบอกเฟสไฟฟ้า (•)   ถา้ขาไหนของขดลวด   มีเครื�องหมายบอกเฟสอยู ่หมายถึง 
มีเฟสตรงกนั เช่น ขา 3 และ 4  มีเฟสเป็นบวก แต่ขา 6, 12 และ 9  มีเฟสตรงกนัขา้มเป็นลบ   ดงันัUนขา 
เบส Q604    มีกระแสจุดกระตุน้เริ�มแรกรวมกบักระแสเหนี�ยวนาํป้อนกลบัแบบบวกไหลผา่น   ทาํให้ 
Q604   นาํกระแสเพิ0มขึ?น  มีกระแสคอลเล็กเตอร์เพิ�มขึUนถึงจุดอิ�มตวั สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ�มมากขึUน 
และมีความเขม้คงที� (พองตวัเตม็ที�)     ขณะที�สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวดขา 3-1T601  คงที�  ไม่มี 

กระแสเหนี�ยวนาํไหลในขดทุติยภูมิทุกขด ทาํใหข้ดลวดขา 5-4 T601  ไม่มีกระแสเหนี�ยวนาํป้อนกลบั 
แบบบวกไหลครบวงจร ทาํใหข้าเบส Q604 ไดรั้บกระแสลดลง เหลือเพียงกระแสจุดกระตุน้เริ�มแรก
ไหลผา่นเท่านัUน   ดงันัUนกระแสคอลเล็กเตอร์ Q604  ลดปริมาณลง  เป็นผลใหข้ดลวดขา 3-1 T601 ยบุ 

ตวั  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าตดักลบัในทิศทางตรงกนัขา้ม  ทาํใหเ้กิดกระแสเหนี�ยวนาํไหลในขดทุติยภูมิ 

ทุกขดสามารถไหลครบวงจร   มีเฟสตรงกนัขา้ม  และสามารถนาํไปใชง้านได ้ (จึงเรียกวา่ ฟลายแบก็ 

อินเวอร์เตอร์) เช่นขดลวดขา 12-14  T601  สามารถไหลผา่น D620 ไดแ้รงดนั +127 โวลต ์ขดลวดขา 
6-5 T601 กระแสไหลผา่น  D606 ขดลวดขา 9-10 T601 สามารถไหลผา่น D621 ไดแ้รงดนั +12 โวลต ์
และ ขดลวดขา 5-4 T601  โดยที�ขา 4  มีเฟสเป็นลบ   มีทิศทางการไหลของกระแสป้อนกลบัแบบบวก 

ตรงกนัขา้ม กบักระแสจุดกระตุน้เริ�มแรก  เกิดการหกัลา้งกนัทาํใหก้ระแสไหลเขา้ขาเบส Q604 ลดลง 
เป็นศูนย ์Q604 หยดุนาํกระแส กระแสคอลเล็กเตอร์เป็นศูนย ์สนามแม่เหล็กไฟฟ้ายบุตวัหมด ขดลวด 

ทุกขดไม่มีการเหนี�ยวนาํ ไม่เกิดกระแสในขดทุติยภูมิ เป็นการออสซิลเลต ครบ 1 รอบ  จากนัUนขาเบส 
Q604  มีเพียงกระแสจุดกระตุน้เริ�มแรกไหล  และกระแสคอลเล็กเตอร์  ไหลผา่นขดลวด ขา 3-1 T601 

เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี�ยวนาํในขดทุติยภูมิขดลวดขา 4-5 T601 มีการป้อนกลบัแบบบวก และจะ
เป็นเช่นนีUตลอดเวลา โดยมีไฟฟ้ากระแสสลบัความถี�ประมาณ 18-21 กิโลเฮิรตซ์ ที�ขดทุติยภูมิ เมื�อเกิด 
การออสซิลเลต ขดลวดขา 12-14 T601 มีกระแสไหลผา่น D620 เพียงทางเดียว C620 กรองกระแสให้
เรียบไดแ้รงดนั +127 โวลต ์การควบคุมแรงดนั +127 โวลต ์ใหค้งที� โดยอาศยัแรงดนัควบคุมที� C608 
ซึ� งมีแรงดนัเป็นปฏิภาคตรง กบัแรงดนั +127 โวลต ์เป็นอตัราส่วน 40 โวลต ์ต่อ 127 โวลต ์Q601 ทาํ- 
หนา้ที�  วงจรเปรียบเทียบแรงดนั  และขยายกระแสผดิพลาด  โดยขาเบส Q601  ไดรั้บแรงดนัตรวจจบั 

จากขากลางของ VR601 และ VR601 สามารถปรับแต่งค่าได ้ขาอิมิตเตอร์ Q601 รับแรงดนัจาก D605 

5.6 โวลต ์คงที�ตลอดเวลา การเปลี�ยนแปลงค่าของแรงดนัตรวจจบั เป็นการเปลี�ยนแปลงค่ากระแสเบส 
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และคอลเล็กเตอร์ของ Q601 ดว้ยซึ� งกระแสคอลเล็กเตอร์Q601 นัUนเรียกวา่ “กระแสผดิพลาด”  ไดจ้าก 

การเปรียบเทียบ ระหวา่งแรงดนัอา้งอิง กบัแรงดนัตรวจจบั  ซึ� งกระแสคอลเล็กเตอร์ Q601  ป้อนเขา้ที� 
ขาเบส Q603  กระแสเบส Q603  เปลี�ยนแปลงค่าตามกระแสคอลเล็กเตอร์ Q601  ทาํใหค้วามตา้นทาน 

ระหวา่งขาคอลเล็กเตอร์-อิมิตเตอร์ Q603 มีการเปลี�ยนแปลงค่าความตา้นทานมากนอ้ยขึUน กบัปริมาณ 

กระแสเบส Q603 

ถา้กระแสเบส Q603 มาก ค่าความตา้นทานระหวา่งขาคอลเล็กเตอร์-อิมิตเตอร์ Q603 
มีค่าตํ�า เป็นผลใหข้าเบส Q604 ไดรั้บปริมาณของกระแสมาก ทาํให ้Q604  มีกระแสคอลเล็กเตอร์เพิ�ม 
มากขึUนขดลวดขา 3-1 T601 พองตวัมากขึUนไดส้นามแม่เหล็กไฟฟ้าเขม้มากขึUน เมื�อตอนยบุตวัตดักลบั 

ไดแ้รงดนัออกเพิ�มขึUน 
ในทางตรงกนัขา้ม  กระแสเบส Q603 ลดลง  ความตา้นทานระหวา่งขาคอลเล็กเตอร์ 

-อิมิตเตอร์ Q603 สูงมากขึUน  เป็นผลใหข้าเบส Q604  ไดรั้บปริมาณของกระแสลดลง  ทาํให ้Q604  มี 
กระแสคอลเล็กเตอร์ลดนอ้ยลง การพองตวัไม่เตม็ที�ความเขม้ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าลดลง  ถึงคราว 

ยบุตวัตดักลบั ไดแ้รงดนั +127 โวลต ์ลดลง การป้องกนักระแสเกินในที�นีU  หมายถึง กระแสที�ไหลผา่น 
Q604 จากขาคอลเล็กเตอร์-อิมิตเตอร์ เนื�องมาจากโหลดลดัวงจรเพื�อป้องกนัไม่ให ้Q604 ชาํรุดเสียหาย 
เช่น ทรานซิสเตอร์ฮอร์-เอาตพ์ุต  ชาํรุดแบบลดัวงจร หรือหมอ้แปลงฟลายแบก็ชาํรุดแบบลดัวงจร  ทาํ 
ใหแ้รงดนั +127 โวลต ์ ถูกลดัลงกราวด ์แต่ Q601 พยายามชดเชยแรงดนัที�ต ํ�าลงไปให้มีค่าสูงขึUน โดย 
การบงัคบั Q604 นาํกระแสเพิ�มมากขึUน Q604 มีกระแสไหลผา่นขาคอลเล็กเตอร์-อิมิตเตอร์ Q604 มาก 
เกิดความเสียหายได ้ จึงตอ้งมีวงจรป้องกนักระแสเกิน โดยเป็นหนา้ที�ของ Q602 ถา้มีกระแสไหลผา่น 

R610 สูงเกิน 4 แอมป์พีก Q602 อิ�มตวัขาคอลเล็กเตอร์-อิมิตเตอร์ลดัวงจรถึงกนัทาํใหข้าแคโทด D605 
และขาอิมิตเตอร์ Q601 ถูกลดัวงจรลงกราวดไ์ม่มีกระแสจุดกระตุน้เริ0มแรก Q601 หยดุนาํกระแส และ 
Q604  หยดุนาํกระแส ไม่มีกระแสไหลผา่นขาคอลเล็กเตอร์-อิมิตเตอร์ Q604  ถา้โหลดปกติ วงจรจ่าย- 
กาํลงั ทาํงานไดป้กติอีกครั? ง 

ในสภาวะแรงดนั +127 โวลต ์เพิ0มขึ?น เนื0องจากแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต ์
สูงขึ?น  แรงดนัควบคุมที� C608 สูงขึUนตาม  แรงดนัตรวจจบัที�ขาเบส Q601 สูงขึUนดว้ย  แรงดนัอา้งอิงที� 
ขาอิมิตเตอร์Q601 คงที� 5.6 โวลต ์ตลอดเวลากระแสคอลเล็กเตอร์ Q601 ลดลงความตา้นทานระหวา่ง 
ขาคอลเล็กเตอร์-อิมิตเตอร์ Q603 เพิ�มมากขึUน ขาเบส Q604 ไดรั้บกระแสลดลง ทาํให ้Q604  มีกระแส 
ไหลผา่นขดปฐมภูมิขา 3-1 T601 ลดลง สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า มีความเขม้ลดลง หรือเก็บพลงังาน
ไดล้ดลง เมื0อถีงคราวยบุตวัตดักลบัไดแ้รงดนั +127 โวลต ์ลดลง 

ในสภาวะแรงดนั +127 โวลต ์ลดลง เนื0องจากแรงดนั 220 โวลต ์ลดลง แรงดนัควบ- 
คุมที0  C608  ลดลง  แรงดนัตรวจจบัที0ขาเบส Q601  ลดลง  แรงดนัอา้งอิงที0มีขาอิมิตเตอร์ Q601   คงที0 
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กระแสคอลเล็กเตอร์ Q601  เพิ0มขึ?น   ความตา้นทาน  ระหวา่งขาคอลเล็กเตอร์-อิมิตเตอร์ Q603  ลดลง 

ขาเบส Q604  รับกระแสเพิ0มขึ?น ทาํให ้Q604  มีกระแสไหลผา่นขดปฐมภูมิ ขา 3-1 T601 มากขึ?น และ 
สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเขม้เพิ0มขึ?น เมื0อเวลายบุตวัตดักลบั ไดแ้รงดนั +127 โวลต ์เพิ�มขึUน 

เส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที�วงจรจ่ายกาํลงัจ่ายใหอุ้ปกรณ์ เฉพาะที�สาํคญั ดงั 
แสดงในรูปที� 4.15 

− เส้นทางที� 1 เริ�มตน้ที�ขัUวบวกของ C620  ผา่น L620 R646 P901 และ J801  จ่ายให ้

PVR901- PVR908  โดยมี IC640 เบอร์ UPC574 รักษาแรงดนัคงที�32 โวลต ์
− เส้นทางที� 2 เริ�มตน้ที�ขัUวบวก C620 ผา่น L620, R407 และขา 38 IC301โดยมีD401 

และ RD12 EB2 รักษาแรงดนัใหค้งที� 12 V 
− เส้นทางที0 3 เริ0มตน้ที0 ขั?วบวกC620 ผา่น L620 R412 R416  ขดปฐมภูมิ T401  และ 

ขาคอลเล็กเตอร์ Q401 
− เส้นทางที0 4  เริ0มตน้ที0  ขั?วบวก C620  ผา่น L620  เขา้ขดลวดขา 2-1 T402   และขา 

คอลเล็กเตอร์ Q402 
− เส้นทางที� 5 เริ�มตน้ที�  ขั?วบวก  C620  ผา่น  L620  เขา้ขดลวดขา 2-3  T402  Q402 

R640 D640 J202 P202 L201 R213 R209  ขาคอลเล็กเตอร์ Q203 Q202 และ Q201 
− เส้นทางที� 6 เริ�มตน้ที�ขัUวบวก C622  ผา่น R621 และเขา้ขา 4 IC801 

 

รูปที0 4.17 แสดงอุปกรณ์ที0รับแรงดนัจากวงจรจ่ายกาํลงั (วิพล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

4.3  วงจรจ่ายกาํลงัแบบฟอร์เวร์ิดอนิเวอร์เตอร์ 

วงจรจ่ายกาํลงัแบบฟอร์เวร์ิดอินเวอร์เตอร์ (Forward Inverter) วงจรจ่ายกาํลงัที0สามารถจ่าย 
กระแสไฟฟ้าใหแ้ก่โหลดไดข้ณะทรานซิสเตอร์เพาเวอร์สวติชิง นาํกระแส และหยดุนาํกระแส กราวด์ 
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ของวงจรเป็นกราวด์ร้อน สามารถอธิบายการทาํงาน ดงัแสดงในรูปที0 4.18 ไดด้งันี?  

4.3.1  SW.801 สวติช์ตัดต่อ   
                          SW.801 สวติช์ตดัต่อ ทาํหนา้ที0 สวติช์ตดัต่อไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต ์

4.3.2  F801 ฟิวส์  

                           F801 ฟิวส์  ทาํหนา้ที0 ฟิวส์ไฟฟ้ากระแสสลบัขนาด 2 แอมแปร์ ป้องกนักระแสไฟฟ้า 
เกินกาํหนด 

4.3.3  วงจรไลน์นอยส์ฟิลเตอร์ 

                          วงจรไลน์นอยส์ฟิลเตอร์  ทาํหนา้ที0 กรองสัญญาณรบกวน  ที0มากบัไฟฟ้ากระแสสลบั 
220 โวลต ์ประกอบดว้ย L801 C801 และ C802 ไม่ใหผ้า่นเขา้ไปในวงจรภาคจ่ายกาํลงัได ้

4.3.4  D801-D804  ไดโอดบริดจ์ 
                  D801-D804 ไดโอดบริดจ ์ทาํหนา้ที0 เรียงกระแสจากกระแสสลบั เป็นกระแสตรง 
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รูปที0 4.18 แสดงวงจรฟอร์เวิร์ดอินเวอร์เตอร์ของโทรทศัน์สี (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 1) 

4.3.5  C803-C806  ตัวเกบ็ประจุบายพาสส์ 

                           C803 และ C806 ตวัเก็บประจุบายพาสส์   ทาํหนา้ที0 ป้องกนัการเสียหายของไดโอด- 
บริดจ ์เนื0องจากสัญญาณรบกวนที0มากบัสายไฟ ที0มีความถี0มากกวา่ 400 เฮิรตซ์  เมื0อผา่นไดโอดทาํให้ 
เกิดความร้อนเพิ0มขึ?นที0รอยต่อพีเอ็น (PN Junction) ทาํใหไ้ดโอดเสียหายจากการลดัวงจร 

4.3.6  C804 ตัวเกบ็ประจุกรองกระแส 
                           C804   ตวัเก็บประจุกรองกระแส   ทาํหนา้ที0   กรองกระแสใหเ้รียบ  ต่อจากการเรียง 
กระแสของไดโอดบริดจ ์D801-D804 ไดแ้รงดนัประมาณ 290-300 โวลต ์

4.3.7  R801 ตัวต้านทานฟิวส์ 

                           R801  ตวัตา้นทานฟิวส์      ทาํหนา้ที0  ลดแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง  หลงัจากการเรียง 
กระแสของไดโอดบริดจ ์ นอกจากนั?นยงั   ทาํหนา้ที0  ฟิวส์ตวัตา้นทาน  ซึ0 งจะขาดเร็วมาก  เมื0อเกิดการ 
ลดัวงจรของ Q801 ทรานซิสเตอร์ ฮอร์-เอาต ์และหมอ้แปลงฟลายแบก็ 

4.3.8  วงจรล้างสนามแม่เหล็กตกค้าง 

                           วงจรลา้งสนามแม่เหล็กตกคา้ง ประกอบดว้ย R802 และ DGC  ทาํหนา้ที0 ลา้งสนาม- 
แม่เหล็กตกคา้งในแผน่สลอตมาสค ์ของหลอดรังสีแคโทดสี  

4.3.9  T801 หม้อแปลงคอนเวอร์เตอร์ 

T801  หมอ้แปลงคอนเวอร์เตอร์   ทาํหนา้ที0  หมอ้แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัความถี0สูง 
โดยมีรายละเอียด ดงันี?  :- 

− ขดลวด P1-P2 ขดปฐมภูมิ  มีหนา้ที� สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี�ยวนาํใหแ้ก่ ขด 

ทุติยภูมิทุกขดที�พนับนแกนเดียวกนั  เพื�อสร้างกระแสเหนี�ยวนาํ โดย Q801 ทาํหนา้ที�  ควบคุมปริมาณ 

กระแสไหลผา่น ขดลวด P1-P2    
− ขดลวด F3-F2 ขดทุติยภูมิ ทาํหนา้ที� จ่ายกระแสเหนี�ยวนาํ ใหแ้ก่ ขาเบส-อิมิตเตอร์ 

Q801 โดยผา่น R804 และ C808  เป็นการป้อนกลบัแบบบวก ทาํใหเ้กิดการออสซิลเลตต่อเนื�อง 
− ขดลวด F3-F1 ขดทุติยภูมิ ทาํงานร่วมกบั D806 เป็นวงจรสร้างแรงดนัไฟฟ้าเสริม 

ในขณะที� Q801  ทาํงานไดเ้ก็บพลงังานในรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของขดปฐมภูมิไว ้ เมื�อ Q801 หยดุ 
ทาํงาน  ขดปฐมภูมิยบุตวัตดักลบั ตดัขดลวด F3-F1 โดยที�ขา F3 เป็นเฟสบวก  และขา F1  เป็นเฟสลบ 

ทาํให ้D806 ไดรั้บไบแอสตรงจึงนาํกระแส ทาํใหมี้กระแสไหลจ่ายใหแ้ก่โหลด  
− ขดลวด S3-S1 และ S2-S1 ขดทุติยภูมิ ทาํหนา้ที� จ่ายกระแสเหนี�ยวนาํ ใหแ้ก่ วงจร 

R811 D807 C811 ไดแ้รงดนั 50 โวลต ์ และ R812 D808  และ C812  ไดแ้รงดนั 16 โวลต ์ ตามลาํดบั 
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ขณะที� Q801 หยดุทาํงาน 
4.3.10  Q801 ทรานซิสเตอร์เพาเวอร์สวติชิง 

 Q801 ทรานซิสเตอร์เพาเวอร์สวติชิง    ทาํหนา้ที0  ควบคุมปริมาณกระแสที0ไหลผา่น 
ขดลวด P1-P2  เมื�อ Q801 เกิดการออสซิลเลต  สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตลอดเวลา ทาํใหเ้กิดกระแส 

เหนี�ยวนาํ ให้แก่ ขดทุติยภูมิทุกขด  ถา้ Q801 ยอมใหก้ระแสไหลผา่นเพิ�มขึUนทาํใหข้ดปฐมภูมิสามารถ 

เก็บพลงังานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไดม้าก  ถึงคราว Q801 หยดุทาํงาน  ทาํใหข้ดปฐมภูมิยบุตวั  ตดักลบั 

ทาํใหเ้กิดกระแสเหนี�ยวนาํในขดทุติยภูมิเพิ�มขึUน ในทางตรงขา้ม Q801 ยอมใหก้ระแสไหลผา่น ลดลง 
การเก็บพลงังานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไดล้ดลง ทาํใหไ้ดก้ระแสเหนี�ยวนาํในขดทุติยภูมิลดลง 

4.3.11  Q802 ทรานซิสเตอร์ไดร้ฟเวอร์    

 Q802 ทรานซิสเตอร์ไดร้ฟเวอร์   ทาํหนา้ที0 เปลี0ยนแปลงความตา้นทาน  ระหวา่งขา 
อิมิตเตอร์ กบัขาคอลเล็กเตอร์ ตามการเปลี0ยนแปลงกระแสป้อนใหข้าเบสของตวัเอง  
                              ในกรณี BQ802I  เพิ0มขึ?น  ความตา้นทาน  ระหวา่งขาอิมิตเตอร์   กบัขาคอลเล็กเตอร์ 
Q802  ลดลง  ทาํใหค้วามต่างศกัย ์ ระหวา่งขาเบส  กบัขาอิมิตเตอร์ Q801 ลดลง   ทาํให้ BQ801I  ลดลง 

CQ801I  ลดลงดว้ย  
                              ในทางตรงขา้ม BQ802I ลดลงความตา้นทานระหวา่งขาอิมิตเตอร์กบัขาคอลเล็กเตอร์ 
Q802 เพิ0มขึ?น ทาํใหค้วามต่างศกัยร์ะหวา่งขาเบส กบัขาอิมิตเตอร์ Q801 เพิ0มขึ?น ทาํให้ CQ801I  เพิ0มขึ?น 

4.3.12  Q803 วงจรเปรียบเทียบและขยายผดิพลาด    

                   Q803 วงจรเปรียบเทียบและขยายผดิพลาด  ทาํหนา้ที0 เปรียบเทียบแรงดนัตรวจจบัที0 
ขาเบส กบัแรงดนัอา้งอิงคงที0 ที0ขาอิมิตเตอร์ ผลจากการเปรียบเทียบ ทาํให ้Q803 มีกระแส
คอลเล็กเตอร์เพิ0มขึ?น หรือลดลง ขึ?นอยูก่บัปริมาณของแรงดนัตรวจจบั 

  ในกรณีที0แรงดนัตรวจจบัเพิ0มขึ?น เนื0องจากแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัที0จ่าย 
ใหว้งจรเพิ�มขึUน  ทาํให้ Q803  มีกระแสคอลเล็กเตอร์ไหลเพิ�มขึUน  และทาํให้ BQ802I  เพิ0มขึ?นดว้ย 

  ในกรณีที0แรงดนัตรวจจบัลดลง  เนื0องจากแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั  ที0จ่าย 
ใหว้งจรลดลง ทาํให้ Q803 มีกระแสคอลเล็กเตอร์ไหลลดลง และทาํให้ BQ802I  ลดลงดว้ย 

4.3.13  วงจรแรงดันอ้างองิ 

                            วงจรแรงดนัอา้งอิง    ประกอบดว้ย R808 และ D810   ทาํหนา้ที0 สร้างแรงดนัอา้งอิง 
คงที0 6 โวลต ์ที0ขาอิมิตเตอร์ Q803 

4.3.14  R809 VR801 และ R810 

                            R809 VR801 และ R810  ทาํหนา้ที0  แบ่งแรงดนั 114 โวลต ์โดยขากลางของ VR801 

ต่อเขา้กบัขาเบส Q803 เป็นแรงดนัตรวจจบั เพื�อควบคุมใหแ้รงดนั 114 โวลต ์คงที� 
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4.3.15  วงจรเรียงกระแสแรงดัน 50 โวลต์ 

            วงจรเรียงกระแสแรงดนั 50 โวลต ์ ประกอบดว้ย R811  D807 และ C811  ทาํหนา้ที0 

เรียงกระแสแบบครึ0 งคลื0น  และกรองกระแส ไดแ้รงดนั 50 โวลต ์
4.3.16  วงจรเรียงกระแสแรงดัน 16 โวลต์ 

        วงจรเรียงกระแสแรงดนั 16 โวลต ์ประกอบ R812 D808 และ C812  ทาํหนา้ที0วงจร 
เรียงกระแส และกรองกระแส แบบครึ0 งคลื0น ไดแ้รงดนั 16 โวลต ์

4.3.17  D809 ซีเนอร์ไดโอดป้องกนัแรงดันเกิน 

                   D809 ซีเนอร์ไดโอดป้องกนัแรงดนัเกิน ทาํหนา้ที0 ป้องกนัแรงดนั 114 โวลต ์สูงเกิน 
150 โวลต ์ถา้แรงดนัดงักล่าวสูงเกินกาํหนด จะเกิดการลดัวงจร ทาํใหฟิ้วส์ F801 ขาดทนัที 

4.3.18  C809  ตัวเกบ็ประจุกรองกระแส 
                             C809 ทาํหนา้ที0 กรองกระแสใหเ้รียบ 

4.3.19  R805 และ C810     
                   R805 และ C810 ทาํหนา้ที0 เชื0อมต่อสัญญาณฮอริซอนทอล   จากขดลวดหมอ้แปลง 
ฟลายแบก็  ป้อนใหข้าเบส Q801  ทาํให ้Q801 เกิดการออสซิลเลตอยา่งต่อเนื0อง  โดยมีความถี0 15.625 
กิโลเฮิรตซ์ 

สรุป 

การควบคุมแรงดัน +11.5 โวลต์ ให้คงที�ของวงจรเรกกูเลเตอร์ ของโทรทัศน์ขาวดํา 

เมื0อแรงดนั +11.5 โวลต ์ลดลง  เนื0องจากแรงดนัไฟฟ้า  ที0จ่ายใหแ้ก่หมอ้แปลง T601 ลดลง 
ทาํใหแ้รงดนัตรวจจบัลดลง แต่ BQ601I เพิ0มขึ?นทาํให้ CQ601I เพิ0มขึ?นทาํให้ BQ602I เพิ0มขึ?น CQ602I เพิ0มขึ?น 
ทาํให้ BQ603I  เพิ0มขึ?น  ทาํให้ CQ603I  เพิ0มขึ?น  ทาํใหก้ระแสไหลผา่นโหลดเพิ0มขึ?น  ทาํใหแ้รงดนั +11.5 
โวลต ์เพิ0มขึ?น เขา้สู่สภาวะคงที0 

เมื0อแรงดนั +11.5 โวลต ์เพิ0มขึ?น เนื0องจากแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัที0จ่ายใหแ้ก่ หมอ้แปลง 
T601 เพิ0มขึ?น  ทาํใหแ้รงดนัตรวจจบัเพิ0มขึ?น แต่ BQ601I  ลดลง  ทาํให้ CQ601I ลดลง ทาํให้ BQ602I  ลดลง 

CQ602I   ลดลง ทาํให้ BQ603I ลดลง ทาํให้ CQ603I ลดลง ทาํใหก้ระแสไหลผา่นโหลดลดลง ทาํใหแ้รงดนั 
+11.5 โวลตล์ดลง เขา้สู่สภาวะคงที0 

การควบคุมแรงดัน +127 โวลต์ ให้คงที� ของฟายแบ็กอินเวอร์เตอร์ 

ในสภาวะแรงดนั +127 โวลต ์เพิ0มขึ?น   เนื0องจากแรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์ เพิ0มขึ?น  แรงดนั 
ควบคุมที� C608  เพิ�มขึUน  แรงดนัตรวจจบัที�ขาเบส Q601 เพิ�มขึUน  แรงดนัอา้งอิง  ที�ขาอิมิตเตอร์ Q601 



 
4.  วงจรจ่ายกาํลัง 

วิชาเครื	 องรับโทรทัศน์ 

100

คงที� 5.6 โวลต ์ตลอดเวลา  กระแสคอลเล็กเตอร์ Q601 ลดลง  ความตา้นทานระหวา่งขาคอลเล็กเตอร์ 
กบัอิมิตเตอร์ Q603  เพิ�มขึUน ขาเบส Q604  ไดรั้บกระแสลดลง  ทาํให ้Q604  มีกระแสไหลผา่นขา 3-1 
T601 ลดลง  ความเขม้ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าลดลง  เมื0อคราวยบุตวัตดักลบั  ไดแ้รงดนั +127 โวลต ์
 ลดลง 

ในสภาวะแรงดนั +127 โวลต ์ลดลง เนื0องจากแรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์ลดลง  แรงดนัควบ- 
คุมที0 C608  ลดลง   แรงดนัตรวจจบัที0ขาเบส  Q601 ลดลง   แรงดนัอา้งอิงที0มีขาอิมิตเตอร์ Q601  คงที0 
ตลอดเวลา  กระแสคอลเล็กเตอร์ Q601 เพิ0มขึ?น ความตา้นทาน  ระหวา่งขาคอลเล็กเตอร์ กบัอิมิตเตอร์ 
Q603 ลดลง ขาเบส Q604 ไดรั้บกระแสเพิ0มขึ?น  ทาํให้ Q604  มีกระแสไหลผา่นขา 3-1 T601   เพิ0มขี?น 
ความเขม้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ0มขึ?น เมื0อเวลายบุตวัตดักลบั ไดแ้รงดนั +127 โวลต ์เพิ�มขึUน 

การควบคุมแรงดัน +114  โวลต์ ให้คงที� ของฟอร์เวิร์ดอนิเวอร์เตอร์ 

ในสภาวะที0แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั  220 โวลต ์เพิ0มขึ?น ทาํใหแ้รงดนั +114 โวลต ์เพิ0มขึ?น 
ขณะเดียวกนัแรงดนัตรวจจบัเพิ�มขึUน ทาํให ้Q803  มีกระแสคอลเล็กเตอร์เพิ0มขึ?น และ BQ802I  ก็เพิ0มขึ?น 
ความตา้นทาน ระหวา่งขาอิมิตเตอร์ กบัขาคอลเล็กเตอร์ Q802 ลดลง ทาํให ้ ความต่างศกัยข์องแรงดนั 
ระหวา่งขาเบส กบัขาอิมิตเตอร์ Q801 ลดลง ทาํให้ CQ801I  ลดลง เป็นผลใหข้ดปฐมภูมิ เก็บพลงังาน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าลดลง   เมื0อ Q801 หยดุทาํงาน  ขดปฐมภูมิ ยบุตวัตดักลบั  ทาํใหไ้ดแ้รงดนั  +114 
โวลต ์ลดลง เขา้สู่สภาวะคงที0 

ในสภาวะที0แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต ์ลดลงทาํใหแ้รงดนั +114 โวลตล์ดลงขณะ 
เดียวกนัแรงดนัตรวจจบัลดลง ทาํให ้Q803 มีกระแสคอลเล็กเตอร์ลดลง และ BQ802I  ลดลงดว้ย  ความ 
ตา้นทาน ระหวา่งขาอิมิตเตอร์ กบัขาคอลเล็กเตอร์ Q802 เพิ0มขึ?น ทาํใหค้วามต่างศกัย ์แรงดนัระหวา่ง 
ขาเบส กบัขาอิมิตเตอร์ Q801 เพิ0มขึ?น ทาํให้ CQ801I  เพิ0มขึ?น เป็นผลใหข้ดปฐมภูมิ เก็บพลงังาน 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าไดเ้พิ0มขึ?น เมื0อ Q801 หยดุทาํงาน ขดปฐมภูมิยบุตวัตดักลบั ทาํใหไ้ดแ้รงดนั +114 
โวลต ์เพิ0มขึ?น เขา้สู่สภาวะคงที0 
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