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บทที� 5 

วงจรภาคฮอริซอนทอล 

วงจรภาคฮอริซอนทอล    ประกอบดว้ย  วงจรฮอริซอนทอลออสซิลเลเตอร์  ฮอร์-เอเอฟซี
ฮอร์-ไดร้ฟ ฮอร์-เอาตพ์ุต วงจรแรงดนัสูง วงจรโฟกสั วงจรโยก้ และวงจรเอบีแอล   ซึ& งทั'งหมดมีใชใ้น 
โทรทศัน์สี และขาวดาํ 

5.1  บลอ็กไดอะแกรมของภาคฮอริซอนทอล  

บล็อกไดอะแกรมของภาคฮอริซอนทอล   สามารถอธิบายหนา้ที& การทาํงาน ไดด้งันี'  ดงั
แสดงในรูปที& 5.1 

5.1.1  ฮอริซอนทอลออสซิลเลเตอร์ (Horizontal Oscillator) 

                          ฮอริซอนทอลออสซิลเลเตอร์ ทาํหนา้ที& ผลิตสัญญาณฮอริซอนทอล  ใหมี้ความถี& และ 
เฟสถูกตอ้งในระบบ 625 เส้น ใชค้วามถี& 15.625 กิโลเฮิรตซ์  คาบเวลา 64 ไมโครวนิาที 

 

รูปที& 5.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาคฮอริซอนทอล (Gulati, 2007, p. 135) 

5.1.2  ฮอริซอนทอล ไดร้ฟเวอร์ (Horizontal Driver)  

                          ฮอริซอนทอลไดร้ฟเวอร์  ทาํหนา้ที&  ขยายแรงดนัของสัญญาณฮอริซอนทอล  ใหแ้รง 
ขึ'น ส่งใหแ้ก่ วงจรฮอริซอนทอลเอาตพ์ุต 

5.1.3  ฮอริซอนทอลเอาต์พุต (Horizontal Output)    

                          ฮอริซอนทอลเอาตพ์ุต ทาํหนา้ที& ขยายกาํลงัของสัญญาณฮอริซอนทอลให ้มีกาํลงัสูง 
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ขึ'น แยกออกเป็น 2 ทาง ดงันี'  :- 
−  ป้อนใหฮ้อร์-โยก้ เพื&อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า บงัคบัลาํอิเล็กตรอนภายใน

หลอดรังสีแคโทด ทางแนวราบ 
−  ป้อนใหห้มอ้แปลงฟลายแบก็      เพื&อสร้างแรงดนัเหนี&ยวนาํที&ขดทุติยภูมิ    ไดแ้ก่ 

แรงดนัแอโนด 21-23 กิโลโวลต ์จ่ายใหแ้อโนด  แรงดนัโฟกสั 5 -10  กิโลโวลต ์ จ่ายใหข้าโฟกสักริด  
แรงดนัสกรีน 100-400 โวลต ์จ่ายใหข้าสกรีนกริดของหลอดรังสีแคโทด  แรงดนั +180 โวลต ์ จ่ายให้ 
วงจรอาร์จีบีเอาตพ์ุต   แรงดนัจุดไส้หลอด 4-6 โวลต ์ จ่ายใหข้า 4-5  ของหลอดรังสีแคโทด  สัญญาณ
ฮอร์-พลัส์  ซึ& งเป็นตวัแทนของสัญญาณฮอริซอนทอล ป้อนใหว้งจรฮอริซอนทอลเอเอฟซี  เพื&อเปรียบ 
เทียบเฟส กบัสัญญาณฮอร์-ซิงก ์

5.1.4  ฮอร์-โย้ก     

                          ฮอร์-โยก้ ทาํหนา้ที& ขดลวดเปลี&ยนสัญญาณฮอริซอนทอลทางไฟฟ้าใหเ้ป็นสนามแม่- 
เหล็กไฟฟ้าบงัคบัลาํอิเล็กตรอนทางแนวราบ โดยสัญญาณฮอริซอนทอลแบ่งช่วงเวลา 2 ช่วง ดงันี'  :- 

−  ช่วงฮอร์-เทรซ เวลา 52 ไมโครวนิาที ลาํอิเล็กตรอนเคลื&อนที&จากขอบจอดา้นซา้ย 
ไปยงัขอบจอดา้นขวา 

−  ช่วงฮอร์-รีเทรซเวลา 12 ไมโครวนิาที ลาํอิเล็กตรอนเคลื&อนที&จากขอบจอดา้นขวา 
ไปยงัขอบจอดา้นซา้ย 

ลาํอิเล็กตรอนเคลื&อนที&ครบ 1 รอบ  ใชเ้วลา 64 ไมโครวนิาที เป็นการสร้างเส้นกวาด 

ได ้1 เส้น มองเห็นเส้นกวาดไดใ้นช่วงฮอร์-เทรซ ส่วนช่วงฮอร์-รีเทรซ หลอดรังสีแคโทดถูกบงัคบัให ้
หยดุทาํงาน ไม่มีลาํอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสง ทาํใหจ้อมืด 

5.1.5  หม้อแปลงฟลายแบ็ก (Fly Back Transformer) 

                           หมอ้แปลงฟลายแบก็ เป็นหมอ้แปลงความถี&สูงแกนเฟอร์ไรต ์สร้างแรงดนัเหนี&ยวนาํ 
ที&ขดทุติยภูมิ มีทั'งแรงดนัสูง และแรงดนัตํ&า 

5.1.6  ฮอริซอนทอลเอเอฟซี (Horizontal AFC) 

                          ฮอริซอนทอลเอเอฟซี (Automatic Frequency Control, AFC)   ทาํหนา้ที& เปรียบเทียบ 
เฟส  ระหวา่งสัญญาณฮอร์-ซิงก ์  กบัสัญญาณฮอร์-พลัส์  เพื&อสร้างแรงดนัเอเอฟซี   ส่งไปควบคุมการ 
ผลิตความถี& และเฟสของวงจรฮอริซอนทอลออสซิลเลเตอร์ ใหถู้กตอ้งในการเปรียบเทียบเฟส แบ่งได ้
 3 สภาวะ ดงันี'  :-  

−  สภาวะสัญญาณฮอร์-พลัส์ กบัสัญญาณฮอร์-ซิงก ์มีความถี&และเฟสตรงกนั สมมุติ 
ได ้แรงดนัเอเอฟซี เท่ากบั 5 โวลต ์

−  สภาวะสัญญาณฮอร์-พลัส์ มีความถี&สูงกวา่ สัญญาณฮอร์-ซิงก ์ไดแ้รงดนัเอเอฟซี 
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มากกวา่ 5 โวลต ์และแรงดนันี'  บงัคบัใหว้งจรฮอริซอนทอลออสซิลเลเตอร์ ผลิตความถี&ต ํ&าลง และให้
เท่ากบั 15.625  กิโลเฮิรตซ์ ซึ& งเท่ากบั สัญญาณฮอร์-ซิงก ์

−  สภาวะสัญญาณฮอร์-พลัส์ มีความถี&ต ํ&ากวา่ฮอร์-ซิงกไ์ดแ้รงดนัเอเอฟซี นอ้ยกวา่ 5 

โวลต ์   และบงัคบัใหว้งจรฮอริซอนทอลออสซิลเลเตอร์   ผลิตความถี&สูงขึ'น   และให ้เท่ากบั  15.625 
กิโลเฮิรตซ์  ซึ& งเท่ากบัสัญญาณฮอร์-ซิงก ์ ถา้หากสัญญาณฮอร์-พลัส์  มีความถี&ไม่เท่ากบั ฮอร์-ซิงก ์ จะ
เกิดอาการภาพลม้ 

5.2  วงจรภาคฮอริซอนทอล 

วงจรภาคฮอริซอนทอล  มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี-  

5.2.1  IC301  เบอร์ UPC 1420CA  ในส่วนของภาคฮอริซอนทอล      

                           IC301  เบอร์ UPC 1420CA ในส่วนของภาคฮอริซอนทอล มีหนา้ที&  กาํเนิดสัญญาณ 
ฮอริซอนทอล  15.625  กิโลเฮิรตซ์ และควบคุมใหมี้ความถี& และเฟสถูกตอ้ง มีรายละเอียด ดงัแสดงใน 
ตารางที& 5.1 

ตารางที& 5.1 แสดงรายละเอียดของ IC301 เบอร์ UPC1420CA 

IC301 เบอร์ UPC1420  CA 
ขา ชื&อ ทาํหนา้ที& 
38 VCC  HOR รับแรงดนั  +12 โวลต ์ 
27 HOR  Signal  Out สญัญาณฮอริซอนทอลออก 

   32 , 33 500  KHz OSC กาํเนิดสญัญาณความถี&  500  กิโลเฮิรตซ์ 
39 Horizontal Blanking 

รับสญัญาณฮอร์-พลัส์ จากหมอ้แปลงฟลายแบ็ก 
40 HOR −Pulse IN (AFC) 
37 CVDO  IN  (Sync) รับสญัญาณภาพรวมเขา้   จ่ายใหแ้ก่วงจรซิงโครไนซ์ 

 

5.2.2  Q401 ทรานซิสเตอร์ฮอร์- ไดร้ฟ (HOR-Drive Transistor)  

                           Q401 ฮอร์-ไดร้ฟ ทาํหนา้ที3 ขยายแรงดนัสัญญาณฮอริซอนทอลใหแ้รงขึ-นก่อนส่งให้ 
แก่ Q402 ฮอร์-เอาต ์

5.2.3  T401 หม้อแปลงเอชดีทหีรือหม้อแปลงฮอริซอนทอล ไดร้ฟเวอร์  

                           T401 หมอ้แปลงเอชดีที (Horizontal Driver Transformer, HDT) ทาํหนา้ที& เหนี&ยวนาํ 
สัญญาณฮอริซอนทอล ที&ไหลผา่นขาคอลเล็กเตอร์ Q401 ผา่นขดปฐมภูมิเหนี&ยวนาํ ให้แก่ ขดทุติยภูมิ 
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ป้อนเขา้ขาเบส Q402 

L1

L2

L3

D1

D2

D3

R1

VR2
R3

VR4

  

รูปที& 5.2 แสดงวงจรภาคฮอริซอนทอล (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

5.2.4  Q402 ทรานซิสเตอร์ฮอร์-เอาต์  

Q402 ฮอร์-เอาต ์  ทาํหนา้ที&  ขยายกาํลงัของสัญญาณฮอริซอนทอล  ใหมี้กาํลงัสูงขึ'น 
ป้อนใหแ้ก่ ฮอร์-โยก้ กบัหมอ้แปลงฟลายแบก็ (T402)  ที&ขาคอลเล็กเตอร์-อิมิตเตอร์  ภายในมีไดโอด- 
แดมเปอร์ (Damper Diode)  ต่ออยู ่ เพื&อกาํจดัแดมป์เวฟ (Damp Wave)  ที&เกิดขึ'น  เนื&องจากการทาํงาน 
ของฮอร์-โยก้ และหมอ้แปลงฟลายแบก็ที&นอกเหนือจากช่วงเวลาฮอร์-เทรซ และฮอร์-รีเทรซ  

5.2.5  ฮอร์-โย้ก และ C411   

                           ฮอร์-โยก้ และ C411 ประกอบเป็นวงจรฮอร์-โยก้ซึ& งฮอร์-โยก้ ทาํหนา้ที& สร้างสนาม- 
แม่เหล็กไฟฟ้า   เมื&อมีสัญญาณฮอริซอนทอลไหลผา่น  เพื&อบงัคบัลาํอิเล็กตรอนทางแนวราบ   เกิดการ 
สร้างเส้นกวาดทางแนวราบ C411 ทาํหนา้ที& กั'นไฟฟ้ากระแสตรงไม่ใหไ้หลผา่นลงกราวด์ 

5.2.6  T402 หม้อแปลงฟลายแบ็ก 

                          T402  หมอ้แปลงฟลายแบก็ ทาํหนา้ที& เมื&อสัญญาณฮอริซอนทอลไหลผา่นขดปฐมภูมิ 



 
5.  วงจรภาคฮอริซอนทอล 

 

วิชาเครื� องรับโทรทัศน์ 

105

ขดปฐมภูมิ จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และเหนี&ยวนาํให้ขดทุติยภูมิ  เกิดกระแสเหนี&ยวนาํแรงดนัสูง 
และตํ&า ดงัรายละเอียดในตารางที& 5.2 

1 2 3
4

5
6

78910

 
รูปที& 5.3 แสดงหมอ้แปลงฟลายแบก็ เบอร์ M3H  IFPS96 

ตารางที& 5.2 แสดงรายละเอียดของหมอ้แปลงฟลายแบก็  เบอร์ M3H  IFPS96 

T402  หมอ้แปลงฟลายแบก็  เบอร์ M3H  IFPS96 
ขาและสาย ทาํหนา้ที& 

1-2 ขดปฐมภูมิ สร้างสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าเหนี&ยวนาํใหข้ดทุติยภูมิ 

9-7 สร้างแรงดนัจุดไสห้ลอด 4-6  โวลต ์

3- GND สร้างแรงดนั  +180  โวลต ์

6-7 สร้างแรงดนั  +12  โวลต ์

4-7 สร้างแรงดนั  +24  โวลต ์

5- 7 สร้างสญัญาณฮอร์-พลัส์ 

8-(+127)  V ควบคุมความสวา่งของหลอดรังสีแคโทด (ABL) 

สายไฟแรงดนัแอโนด จ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูง  23  กิโลโวลต ์ให ้แอโนดหลอดรังสีแคโทด 

สายไฟแรงดนัโฟกสั จ่ายแรงดนั  5-10  กิโลโวลต ์ ใหข้าโฟกสักริดของหลอดรังสีแคโทด 

สายไฟแรงดนัสกรีน จ่ายแรงดนั100-400 โวลต ์ ใหข้า สกรีนกริดของหลอดรังสีแคโทด 

วอีาร์-โฟกสั ปรับแตง่ความคมชดัของภาพ  (หิมะเมด็เลก็) 
วอีาร์-สกรีน ปรับแตง่ความสวา่งของจอภาพ 

 

5.2.7  L1, L2, L3, D1, D2, D3, C641, R642, C642 และ (R123 ขนาน R124)   

                          L1, L2, L3, D1, D2, D3, C641, R642, C642  และ (R123 ขนาน R124)  ประกอบกนั 
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เป็นวงจรสร้างไฟฟ้าแรงดนัสูง โดยที&ขดลวด L1, L2 และ L3  เป็นขดทุติยภูมิ ที&มีจาํนวนรอบสูง  เมื&อ
ไดรั้บการเรียงกระแสจาก D1, D2 และ D3  แบบครึ& งคลื&น  ต่ออนุกรมกนั ปลายดา้นหนึ&ง ของ L3  ต่อ 
กบัขา 8 T402 และต่อกบั R642, (R123 ขนาน R124) และต่อ +127 โวลต ์ ไม่ใหข้า 8 T402 ลงกราวด์ 
โดยตรง  โดยใหบ้ายพาสส์ไฟฟ้ากระแสสลบัลงกราวด ์ ผา่น C641 และ C642   ดงันั'นที&ขั'วบวก  ของ 
C642 มีแรงดนับวกที&เปลี&ยนแปลง  ตามการเปลี&ยนแปลงของปริมาณกระแสเหนี&ยวนาํ  ในขดทุติยภูมิ 
เรียกวา่ “แรงดนัเอบีแอล (ABL)” ปลายดา้นหนึ&งของ L1 ต่อกบั D1 ขาแคโทดของ D1 ต่อ กบัสายไฟ 
ฉนวนหุม้สีแดงหนา ที&ปลายของสายไฟนี'  ต่อกบัลวดตวันาํ ที&ทาํเป็นเขี'ยว สาํหรับเกี&ยวกบัแอโนดของ
หลอดรังสีแคโทด   ซึ& งเขี'ยวมีหมวกยางฉนวนครอบไว ้  แรงดนัจากการเรียงกระแส   ประมาณ 20-25 
กิโลโวลต ์

5.2.8  วงจรควบคุมความสว่างโดยอตัโนมัติ (Automatic Bright Limited, ABL) 

วงจรควบคุมความสวา่งโดยอตัโนมติั โดยอาศยัแรงดนัเอบีแอลที&ขั'วบวก C642 ผา่น 
R125, D123 และต่อเขา้ขา 46 IC 301 (ขาควบคุมความสวา่ง) เพื&อควบคุมความสวา่งโดยอตัโนมติั  

ถา้กระแสเหนี&ยวนาํในขดทุติยภูมิเพิ&มขึ'น   ทาํใหแ้รงดนับวกที& C642 ลดลง   ในทาง 
ตรงขา้ม ถา้หากกระแสเหนี&ยวนาํในขดทุติยภูมิลดลง ทาํใหแ้รงดนับวกที& C642 เพิ&มขึ'น 

การเพิ&มของกระแสเหนี&ยวนาํในขดทุติยภูมิ เกิดจากการนาํกระแสเพิ&มขึ'นของทราน- 
ซิสเตอร์ฮอร์-เอาต ์ เนื&องจากความร้อนเพิ&มขึ'น  การปรับแต่งแรงดนัสกรีน การปรับแต่งแรงดนัโฟกสั
เพิ&มขึ'น และยงันาํแรงดนัดงักล่าวควบคุมการเกิดรังสีเอกซ์ของเครื&องรับโทรทศัน์ขนาดจอภาพ 25 นิ'ว 
ขึ'นไป 

5.2.9  R1, VR2, R3 และ VR4   

                           R1, VR2, R3 และ VR4  ประกอบกนัเป็นวงจรโฟกสัและวงจรสกรีน ทาํหนา้ที& ปรับ 
แต่งแรงดนัโฟกสั   โดยการปรับแต่งค่าความตา้นทานของ VR2 (วอีาร์-โฟกสั)   และปรับแต่งแรงดนั 
สกรีน โดยการปรับแต่งค่าความตา้นทานของ VR4 (วอีาร์-สกรีน) 

  อธิบายการทาํงานของวงจรภาคฮอริซอนทอล   เมื&อขา 38 IC301 ไดรั้บ 12 โวลต ์ วงจร 500 
 กิโลเฮิรตซ์ออสซิลเลเตอร์ ซึ& งประกอบดว้ยวงจรขา 32-33 IC301 และ X401 500 กิโลเฮิรตซ์  เกิดการ 
ออสซิลเลตสร้างสัญญาณรูปสี&เหลี&ยมความถี& 500 กิโลเฮิรตซ์คงที&ตลอดเวลาใชเ้ป็นสัญญาณอา้งอิงใน 
การสร้างสัญญาณฮอริซอนทอล 15.625 กิโลเฮิรตซ์ และเวอร์ติคอล 50 เฮิรตซ์โดยใชว้งจรหารดิจิตอล 
1 ÷ 32  ไดส้ัญญาณฮอริซอนทอล ออกทางขา 27 IC301 ป้อนเขา้ขาเบส Q401 ขยายแรงดนัออกทางขา 
คอลเล็กเตอร์ ผา่นขดปฐมภูมิของ T401 เหนี&ยวนาํใหข้ดทุติยภูมิ ป้อนให้แก่ ขาเบส Q402  ขยายกาํลงั 
ของสัญญาณฮอริซอลทอลใหสู้งขึ'น โดยแยกออกเป็น 2 ทาง ไดแ้ก่ 

เส้นทางที& 1  ป้อนให้แก่ฮอร์-โยก้   เพื&อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  บงัคบัลาํอิเล็กตรอน  ให ้
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เคลื&อนที&จากซา้ยไปขวา เป็นการสร้างเส้นกวาดทางแนวราบ 
เส้นทางที& 2 ป้อนให้แก่ขดปฐมภูมิหมอ้แปลงฟลายแบก็ T402 เป็นการสร้างแรงดนัแอโนด 

โฟกสั สกรีน 180 โวลต ์24 โวลต ์12 โวลต ์และจ่ายใหแ้ก่วงจรต่าง ๆ  ดงัแสดงในตารางที& 5.3 

ตารางที& 5.3  แสดงรายละเอียดของหมอ้แปลงฟลายแบก็ T402   

หมอ้แปลงฟลายแบก็ T402  สร้างแรงดนัไฟฟ้า และจ่ายใหแ้ก่วงจรต่าง ๆ 
ลาํดบั ตาํแหน่งสร้างแรงดนัไฟฟ้า ตาํแหน่งรับแรงดนัไฟฟ้าไปใชง้าน 

1 สายไฟแรงดนัแอโนด ขาแอโนดของหลอดรังสีแคโทด 

2 สายไฟแรงดนัโฟกสั ขาโฟกสักริดของหลอดรังสีแคโทด 

3 สายไฟแรงดนัสกรีน ขา 8 สกรีนกริดของหลอดรังสีแคโทด 

4 ขา 5 T402 (ฮอร์-พลัส์) ขา 39  และ 40 IC301 

5 ขา 6 T402 เริ&มตน้ที&ขั'วบวก C643 (+12  V) 
ขา C Q640, ขา 2 (12 V) จูนเนอร์, ขา E Q801-E Q803,  
ขา C Q101 ,ขา 4 IC101, ขา C Q904 และขา E Q905 

6 ขา4 T402 เริ&มตน้ที&ขั'วบวก C645 (+24 V) ขาเบส Q640 และ ขา 6  IC501 

7 ขา E Q640 (11.5 V) 
ขา E Q102, ขา E Q103, Q104 ,ขา 14  IC301, VR901, 
VR902 และ VR903 

สรุป 

วงจรภาคฮอริซอนทอล ทาํหนา้ที& สร้างสัญญาณฮอริซอนทอล 15.625 กิโลเฮิรตซ์  ขยายให้
มีกาํลงัสูงป้อนใหฮ้อร์-โยก้   เพื&อบงัคบัลาํอิเล็กตรอนทางแนวราบ   และป้อนใหห้มอ้แปลงฟลายแบก็ 
เพื&อใหห้มอ้แปลงฟลายแบก็ ผลิตแรงดนัไบแอสหลอดรังสีแคโทด และจ่ายใหว้งจรต่าง ๆ 

การซิงโครไนซ์ทางแนวราบ   เป็นการทาํงานของสัญญาณฮอร์-ซิงก ์ ในการบงัคบัใหว้งจร 
ฮอริซอนทอลออสซิลเลเตอร์  ผลิตสัญญาณฮอริซอนทอลถูกตอ้งทั'งความถี& และเฟส 
 
 

___________________________ 
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