
 

วิชาเครื	 องรับโทรทัศน์ 

บทที� 6 

  วงจรภาคเวอร์ติคอล 

วงจรภาคเวอร์ติคอล   ประกอบดว้ยวงจรเวอร์ติคอลออสซิลเลเตอร์   เวอร์ติคอลไดร้ฟเวอร์  

เวอร์ติคอลเอาตพ์ุต  เวอร์ติคอลบูสเตอร์ และวงจรโยก้ 

6.1  บลอ็กไดอะแกรมของภาคเวอร์ติคอล  

บล็อกไดอะแกรมของภาคเวอร์ติคอล  จากรูปที� 6.1  สามารถอธิบาย ไดด้งันี'    

 

รูปที� 6.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาคเวอร์ติคอล (Gulati, 2007, p. 135) 

6.1.1  เวอร์ติคอลออสซิลเลเตอร์ (Vertical Oscillator)  

                          เวอร์ติคอลออสซิลเลเตอร์   ทาํหนา้ที� ผลิตสัญญาณเวอร์ติคอล  ใหมี้ความถี� และเฟส 
ถูกตอ้งในระบบ 625 เส้น สัญญาณเวอร์ติคอล จะมีความถี� 50 เฮิรตซ์ คาบเวลา 20 มิลลิวนิาที 

6.1.2  เวอร์ติคอล ไดร้ฟเวอร์ (Vertical Driver)  

เวอร์ติคอลไดร้ฟเวอร์ ทาํหนา้ที� ขยายแรงดนัของสัญญาณเวอร์ติคอลใหเ้พิ�มขึ'นก่อน 
ส่งใหแ้ก่ เวอร์ติคอลเอาตพ์ุต 

6.1.3  เวอร์ติคอลเอาต์พุต (Vertical Output)  

          เวอร์ติคอลเอาตพ์ุต  ทาํหนา้ที� ขยายกาํลงัของสัญญาณเวอร์ติคอลมีกาํลงัเพิมขึ'น  เพื�อ 
ป้อนใหแ้ก่เวอร์-โยก้ 
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6.1.4  เวอร์-โย้ก  

                          เวอร์-โยก้ สร้างจากขดลวดพนับนแกนเฟอร์ไรต ์เมื�อมีสัญญาณเวอร์ติคอลที�ป้อนจาก 
วงจรเวอร์ติคอลเอาตพ์ุต เวอร์-โยก้ เปลี�ยนจากพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า บงัคบั 
ลาํอิเล็กตรอนภายในหลอดรังสีแคโทด    ใหเ้คลื�อนที�จากขอบจอดา้นบน   ลงสู่ขอบจอดา้นล่าง   และ 
สะบดักลบัจากขอบจอดา้นล่าง ขึ'นสู่ขอบจอดา้นบน เป็นเช่นนี'ตลอดไป  

6.2  วงจรภาคเวอร์ติคอล    

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี'  

6.2.1  IC301 เบอร์ UPC 1420CA  

                           IC301 ทาํหนา้ที� ในส่วนของวงจรเวอร์ติคอลออสซิลเลเตอร์ ดงัแสดงในตารางที� 6.1 

ตารางที� 6.1 แสดงรายละเอียดของ  IC301 เบอร์ UPC 1420CA และ IC501 เบอร์ UPC 1378H  (วพิล 
                    สุวรรณ โกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

ขา ชื�อ ทาํหนา้ที� 
IC301 เบอร์ UPC 1420CA 

14 VCC รับแรงดนั +11.5 โวลต ์

13 VERT  SIG OUT สญัญาณเวอร์ติคอลออก 

32, 33 500 kHz OSC 
กาํเนิดสญัญาณ 500 กิโลเฮิรตซ์  ใชส้ร้างสญัญาณเวอร์ติคอล และ 
ฮอริซอนทอล 

21, 22 VERT Feedback 
ขา 21 ขาควบคุมอตัราขยายของสญัญาณเวอร์ติคอล 
ขา 22 ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงของไอซีเวอร์ติคอล เอาตพ์ตุ   
ขา 2 IC501 ถา้ไม่ถูกตอ้ง ขา 13 ไม่มีสญัญาณออก 

3 VCC VERT OUT รับแรงดนั +24 โวลต ์ 
IC501 # UPC 1378H (ไอซี เวอร์-เอาต)์ 

6 VCC Voltage Booster รับแรงดนั +24 โวลต ์
4 VERT SIG IN รับสญัญาณเวอร์ติคอล จากขา 23 IC203 
2 VERT SIG OUT สญัญาณเวอร์ติคอลออก 
7 Voltage Booster OUT เวอร์-พลัส์ออก ป้อนใหแ้ก่ขา 3 IC501 เพื�อสร้างแรงดนับูสเตอร์ 48 โวลต ์

 

6.2.2   X 401  X-TAL 500 kHz OSC 

                           X-TAL 500 kHz OSC   คริสตอล กาํเนิดสัญญาณความถี� 500 กิโลเฮิรตซ์   ทาํหนา้ที� 
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ใชเ้ป็นสัญญาณอา้งอิง  ในการสร้างสัญญาณฮอริซอนทอลความถี� 15.625 กิโลเฮิรตซ์ และเวอร์ติคอล  
50 เฮิรตซ์ โดย IC301ขา 32-ขา33 และ X 401 ร่วมกนัทาํงาน ดงัแสดงในรูปที� 6.2 

  

รูปที� 6.2 แสดงวงจรเวอร์ติคอล (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, หนา้ 135) 

6.2.3  เส้นทางการไหลของสัญญาณเวอร์ติคอล  

                          เริ�มตน้ที� ขา 23 IC301  ผา่น R504  เขา้ขา 4 IC501 ขยายกาํลงัออก ที�ขา 2 IC501 ผา่น 
เวอร์-โยก้ C506 และ R507 ลงกราวนดค์รบวงจร อีกเส้นทางหนึ�งคือ เขา้ขา 4 IC501 ขยายแรงดนั ให้ 
สูงขึ'น ออกทางขา 7 IC 501 และ ผา่น C 510 เขา้ขา 3 IC 501 

6.2.4  R501 เวอร์-ไซซ์ (VERT-Size)  

                           R501 เวอร์-ไซซ์    ทาํหนา้ที� ปรับแต่งความสูงของภาพทางแนวตั'ง  ใหเ้หมาะสมกบั 
ขนาดจอภาพ 

6.2.5  วงจรตรวจสอบแรงดันออกของไอซีเวอร์-เอาต์ 

                          วงจรตรวจสอบแรงดนัออกของไอซีเวอร์-เอาต ์ประกอบดว้ย R502  C501 และเขา้ขา 
2 1C 301 

6.2.6  วงจรควบคุมอตัราขยายกาํลงัของสัญญาณเวอร์ติคอล  

                          วงจรควบคุมอตัราขยายกาํลงัของสัญญาณเวอร์ติคอล  ประกอบดว้ย VR501 (VERT- 
Size) R508 C504 R505 R503 C502 R501 และเขา้ขา 22 IC301 

อธิบายการทาํงานของวงจรภาคเวอร์ติคอล  เมื�อวงจรภาคฮอริซอนทอลทาํงาน Q640   ผลิต 
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แรงดนั  +11.5 โวลต ์ออกทางขาอิมิตเตอร์ และจ่ายใหแ้ก่ขา 14  IC801 ทาํใหข้า 23  IC301 มีสัญญาณ 
เวอร์ติคอล 50 เฮิรตซ์ ออก  การสร้างสัญญาณดงักล่าว   โดยอาศยัสัญญาณอา้งอิง 500  กิโลเฮิรตซ์ ใช ้

วงจรหารทางดิจิตอล (500 kHz ÷ 32)   ไดส้ัญญาณฮอริซอนทอล 15.625 กิโลเฮิรตซ์   ออกทางขา 27 

IC 301 และใชว้งจรหารทางดิจิตอล (15.625 kHz ÷ 312.5) ไดส้ัญญาณเวอร์ติคอล 50 เฮิรตซ์ออกทาง 
ขา 23  IC301 และมีเส้นทางการไหลของสัญญาณดงักล่าวไปแลว้  ขณะที�สัญญาณเวอร์ติคอลถูกขยาย 
กาํลงัออกทางขา 2 IC501 ให้แก่ เวอร์-โยก้  ขดลวดเวอร์-โยก้สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  เพื�อบงัคบัลาํ 
อิเล็กตรอน  เคลื�อนที�จากขอบจอภาพดา้นบน  ลงสู่ดา้นล่างใชเ้วลา 18.4 มิลลิวนิาที  ช่วงเวลาดงักล่าว 
ฮอร์-โยก้ บงัคบัลาํอิเล็กตรอนทางแนวราบ เช่นเดียวกนั  ทาํใหเ้ห็นเส้นกวาดเรียงราย จากขอบจอภาพ 
ดา้นบน  สู่ขอบจอดา้นล่างได ้287.5 เส้น   มองเห็นภาพเตม็จอ  จากนั'นเวอร์-โยก้บงัคบัลาํอิเล็กตรอน 
ทางแนวตั'ง  เคลื�อนที�จากขอบจอภาพดา้นล่าง  ขึ'นสู่ขอบจอภาพดา้นบน ใชเ้วลา 1.6 มิลลิวนิาที  ขณะ 
เดียวกนัฮอร์-โยก้  ก็บงัคบัลาํอิเล็กตรอนทางแนวราบ ได ้ 25 เส้น แต่ช่วง 1.6 มิลลิวนิาที  หลอดรังสี- 
แคโทดถูกบงัคบัใหห้ยดุทาํงาน โดยการเติมสัญญาณเวอร์ติคอลพลัส์ ลงในสัญญาณวาย ทาํใหม้องไม่
เห็นเส้นกวาดทางแนวราบ    ขณะที�สัญญาณเวอร์ติคอล    ป้อนเขา้ขา 4 IC501    ถูกแบ่งป้อนเขา้วงจร 
แรงดนับูสเตอร์ โดยวงจรดงักล่าว มีหนา้ที� ขยายแรงดนัของสัญญาณเวอร์ติคอล ออกทางขา 7 IC501 
มีค่าแรงดนัสูงสุด 24 โวลต ์ ดงัแสดงในรูปที� 6.2 D.  ป้อนเขา้รวมกบัแรงดนัที�  C510  ประจุเก็บไว ้24 
โวลต ์ รวมกนัได ้48 โวลตพ์ีก-พีก ดงัแสดงรูปที� 6.2 C. ป้อนเขา้ขา 3 IC501 และสังเกตเห็นวา่ (รูปที�  
6.2 C) เฉพาะช่วง 1.6 มิลลิวนิาที   มีแรงดนัสูงสุด 48 โวลต ์  ในช่วง 18.4 มิลลิวนิาที ขา 3 IC501  ได ้
รับแรงดนั 24 โวลต ์สาเหตุที�ตอ้งเพิ�มแรงดนัเท่ากบั 48 โวลต ์ ช่วง 1. 6 มิลลิวนิาที  ใหแ้ก่ขา 3 IC501 
เพื�อตอ้งการ ให้วงจรเวอร์ติคอลเอาตพ์ุตภายใน IC501  ขยายกาํลงัของสัญญาณเวอร์ติคอล ไดเ้พิ�มขึ'น 
จึงไดรู้ปสัญญาณเวอร์ติคอล ดงัแสดงในรูปที� 6.2 B ช่วงเวลา 1.6 มิลลิวนิาที มีแรงดนัสูง 48 โวลต ์จึง 
เพียงพอในการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทาํใหเ้วอร์-โยก้ สามารถบงัคบัลาํอิเล็กตรอนใหเ้คลื�อน จาก 
ขอบจอภาพดา้นล่างสะบดักลบัสู่ขอบจอภาพดา้นบนไดท้นัเวลา ทาํใหก้ารสร้างภาพทั'งทางแนวตั'งได ้
ถูกตอ้ง ในช่วงเวอร์-เทรซ 18.4  มิลลิวนิาที มีความสาํคญัมาก กระแสของสัญญาณเวอร์ติคอล ตอ้งได ้
สัดส่วนเป็นรูปฟันเลื�อย (Saw Tooth)   หรือเรียกวา่ “ลิเนียริตี (Linearity)”   เป็นการเรียงรายเส้นกวาด 
ทางแนวราบ  จากดา้นบนลงล่างตอ้งมีระยะห่างเท่ากนั ภาพที'ได ้จะไดส้ัดส่วน  หรือพูดอีกนยัหนึ'งวา่ 

รูปวงกลม ตอ้งกลมถูกตอ้ง 
จากรูปที� 6.3   เกี�ยวกบัการสร้างแรงดนับูสเตอร์  การเก็บประจุของ  C510  และการรวมกนั 

ของแรงดนั 24 โวลต ์ที� C510 เก็บเอาไวก้บัแรงดนั 24 โวลต ์จากขา 7 ช่วง 1.6  มิลลิวนิาที  ไดแ้รงดนั 
48 โวลต ์จ่ายใหข้า 3 IC501   
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รูปที� 6.3 แสดงการสร้างแรงดนับูสเตอร์ IC501 เบอร์ UPC 1378H 

สรุป 

วงจรภาคเวอร์ติคอล  ทาํหนา้ที�  สร้างสัญญาณเวอร์ติคอล  และขยายใหมี้กาํลงัเพิ�มขึ'น ป้อน
ใหแ้ก่ เวอร์-โยก้ เพื�อบงัคบัลาํอิเล็กตรอนทางแนวตั'ง  

สัญญาณเวอร์ติคอล มีความถี� 50 เฮิรตซ์  ช่วงเวลาเวอร์-เทรซ 18.4 มิลลิวนิาที และช่วงเวลา
เวอร์-รีเทรซ 1.6 มิลลิวนิาที 

 
 

______________________________ 
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