
 

วิชาเครื	 องรับโทรทัศน์ 

บทที� 7 

วงจรภาคการซิงโครไนซ์ 

วงจรภาคการซิงโครไนซ์   ประกอบดว้ยวงจรแยกซิงก ์(Sync Separator)  วงจรอาร์ซีอินทิ-
เกรเตอร์ (RC Integrator)  และวงจรอาร์ซีดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์ (RC Differentiator)    ใชใ้นโทรทศัน์สี 
และขาวดาํ   

7.1  บลอ็กไดอะแกรมของภาคการซิงโครไนซ์ 

บล็อกไดอะแกรมของภาคการซิงโครไนซ์  ดงัแสดงในรูปที; 7.1 สามารถอธิบาย หนา้ที;การ 
ทาํงาน ไดด้งันี�  

7.1.1  ซิงก์เซพพาเรเตอร์ (Sync Separator)   

                           ซิงกเ์ซพพาเรเตอร์ ทาํหนา้ที; ตดัเอาสัญญาณซิงกร์วม ออกจากสัญญาณภาพรวม โดย 
สัญญาณซิงกร์วม ประกอบดว้ย 3 สัญญาณ ดงันีG  :- 

−  สัญญาณฮอร์-ซิงก ์
−  สัญญาณเวอร์-ซิงก ์
−  สัญญาณอีควอไลซิงพลัส์ 

 

รูปที; 7.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาคการซิงโครไนซ์ (Gulati, 2007, p. 296) 

7.1.2  อาร์ซีอนิทเิกรเตอร์ (RC Integrator)  
                          อาร์ซีอินทิเกรเตอร์ ทาํหนา้ที; สะสมแรงดนัของสัญญาณอิควอไลซิงพลัส์ และเวอร์- 
ซิงก ์ไดเ้ป็นเวอร์ติคอลทริกพลัส์  
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7.1.3  อาร์ซีดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์ (RC Differentiator)         

                          อาร์ซีดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์  ทาํหนา้ที; ยอมใหส้ัญญาณซิงกร์วมผา่นได ้  และไดรั้บการ 
ปรับแต่งรูปสัญญาณ ในเรื;องของช่วงเวลาขาขึGน (Rise Time) ช่วงเวลาขาลง (Fail Time)  ใหดี้ขึGน  ส่ง 
ใหแ้ก่วงจรฮอริซอนทอลเอเอฟซี โดยแยกอธิบายไดด้งันีG  :- 

−  สัญญาณฮอร์-ซิงก ์  ใชเ้ปรียบเทียบเฟสกบัสัญญาณฮอร์-พลัส์  ในวงจรฮอริซอน- 
ทอลเอเอฟซีไดแ้รงดนัเอเอฟซีโดยแรงดนัเอเอฟซีทาํหนา้ที& ควบคุมการผลิตความถี;และเฟสของวงจร 
ฮอริซอนทอลออสซิลเลเตอร์ใหถู้กตอ้ง  

−  สัญญาณเวอร์-ซิงก ์และอิควอไลซิงพลัส์ ทาํหนา้ที; เป็นสัญญาณฮอร์-ซิงกใ์นช่วง 
เวอร์-แบล็งกิง เพื;อใหก้ารกวาดแบบสอดแทรกเป็นไปอยา่งต่อเนื;อง และถูกตอ้ง ช่วงg;]kนีGจอมืดมอง
ไม่เห็น 

7.2  วงจรภาคการซิงโครไนซ์ 

จากรูปที; 7.2 และ7.3 สามารถอธิบายการทาํงานไดด้งันีG   

7.2.1  Q1 ซิงก์เซพพาเรเตอร์ 
                          Q1 ซิงกเ์ซพพาเรเตอร์    ทาํหนา้ที; ตดัเอาสัญญาณซิงกร์วม  ซึ; งประกอบดว้ยสัญญาณ 
ฮอร์-ซิงก ์ สัญญาณเวอร์-ซิงก ์ และสัญญาณอีควอไลซิงพลัส์ ออกจากสัญญาณภาพรวม  โดย Q1 นาํ- 
กระแส และขยายแรงดนั เฉพาะระดบับ่าจนถึงยอดของสัญญาณภาพรวม เท่านัGน 

 

รูปที& 7.2 แสดงการทาํงานของวงจรการซิงโครไนซ์ (Gulati, 2007, p. 308) 

7.2.2  R4  

          R4  ทาํหนา้ที; เป็นโหลด และกาํหนดค่ากระแสคอลเล็กเตอร์สูงสุด  ขณะที; Q1 อิ;มตวั 
และเมื;อ Q1 นาํกระแส  หรือขยายแรงดนัของสัญญาณซิงกร์วม  มีสัญญาณซิงกร์วมตกคร่อม R4 และ 
ต่อออกไปใชง้าน หรือป้อนใหแ้ก่วงจรต่อไป 
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7.2.3  R2 และ R3  

                          R2 และR3 ทาํหนา้ที; จดัไบแอส ใหแ้ก่ขาเบส Q1 ประมาณ 12 โวลต ์ทาํให ้Q1 หยดุ 
นาํกระแส  ขณะยงัไม่มีสัญญาณภาพรวม แรงดนัตกคร่อม  R4  เป็น 0 โวลต ์หรือไม่ปรากฏสัญญาณ 
ทางออก 

 

รูปที& 7.3 แสดงรูปสัญญาณของวงจรอาร์ซีดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์และวงจรอาร์ซีอินทิเกรเตอร์  
                        (Gulati, 2007, p. 308) 

7.2.4  C1 และ R1 
                          C1 และ R1  ทาํหนาัที; โดย C1  เชื;อมต่อสัญญาณเขา้ใหแ้ก่ขาเบส Q1  และ ทาํหนา้ที; 
กัGนไม่ใหไ้ฟฟ้ากระแสตรงจากขาเบส Q1 รบกวนแหล่งกาํเนิดสัญญาณ และทาํใหจุ้ดไบแอสผดิพลาด 
ส่วน R1 ทาํหนา้ที; ลดแรงดนัของสัญญาณภาพรวม อธิบายการทาํงาน แบ่งออกเป็น 2 สภาวะไดแ้ก่ 

7.2.4.1  สภาวะขาเบสไม่ไดรั้บสัญญาณภาพรวม ไฟฟ้ากระแสตรง  ที;ขาเบส Q1  มี 
แรงดนั 12 โวลต ์ เท่ากบัขาอิมิตเตอร์ ไม่มีกระแสเบสไหล  ดงันัGนกระแสคอลเล็กเตอร์ 0 มิลลิแอมป์ 
Q1 หยดุนาํกระแส ไม่มีแรงดนัตกคร่อม R4 หรือไม่มีสัญญาณปรากฏทางออก 

7.2.4.2  สภาวะขาเบสไดรั้บสัญญาณภาพรวม โดยสัญญาณภาพรวม ที;ระดบับ่าของ 
สัญญาณฮอร์-ซิงก ์มีแรงดนั − 0.6 โวลตพ์ีก จากระดบักึ;งกลาง 0 โวลต ์ทาํใหข้าเบส Q1 ไดรั้บแรงดนั 
ลดลงจาก 12 โวลต ์ เหลือเพียง 11.4 โวลต ์(12 V − 0.6 V = 11.4 V)  ทาํให ้Q1  มีกระแสเบสไหลจาก 
ขาอิมิตเตอร์ออกขาเบสผา่น R3 ลงกราวด ์  มีกระแสคอลเล็กเตอร์ไหลผา่น R4 ลงกราวด ์และกระแส 
คอลเล็กเตอร์เพิ;มขึGน  เป็นปฏิภาคตรง  เมื;อแรงดนัของสัญญาณฮอร์-ซิงก ์เป็นลบเพิ;มขึGนถึงระดบัยอด 
สัญญาณฮอร์-ซิงกป์ระมาณ − 0.85 โวลตพ์ีก ทาํใหก้ระแสคอลเล็กเตอร์เพิ;มขึGน 4 มิลลิแอมป์สัญญาณ 
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ภาพรวม  ถูกขยายแรงดนัออกทางขาคอลเล็กเตอร์เฉพาะสัญญาณคซิงกร์วม และต่อจากนัGน สัญญาณ
ซิงกร์วม ถูกแยกออกเป็น 2  ทาง ดงันีG  :-  

−  ป้อนใหแ้ก่วงจรอาร์ซีดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์  ประกอบดว้ย C2 และ R6 ได ้
สัญญาณ  ดงัรูปที; 7.3 B  ใชเ้ป็นสัญญาณฮอร์-ซิงก ์แต่สัญญาณเวอร์-ซิงก ์และสัญญาณอีควอไลซิง- 
พลัส์ถูกใชเ้ป็นสัญญาณฮอร์-ซิงก ์ในช่วงสัญญาณเวอร์-แบล็งกิงเพื;อใหก้ารกวาดต่อเนื;อง และถูกตอ้ง 
เกิดการซิงโครไนซ์ทางแนวราบ  

−  ป้อนใหแ้ก่วงจรอาร์ซีอินทิเกรเตอร์ประกอบดว้ย R7 R8 C3 และ C4  ได ้
รูปสัญญาณดงัรูปที; 7.3 C  ใชเ้ป็นสัญญาณเวอร์ติคอลทริกพลัส์ ป้อนใหแ้ก่วงจรเวอร์ติคอลออสซิล- 
เลเตอร์  ระดบัแรงดนัเทรซโฮล  เป็นระดบัแรงดนัของสัญญาณเวอร์ติคอลทริกพลัส์  ที;เริ;มกระตุน้ให้ 
เวอร์ติคอลออสซิลเลเตอร์ผลิตสัญญาณเวอร์ติคอลถูกตอ้งทัGงความถี; และเฟส เกิดการซิงโครไนซ์ทาง 
แนวตัGง 

7.3  การซิงโครไนซ์ทางแนวราบ  

การซิงโครไนซ์ทางแนวราบ (Horizontal Synchronization) การนาํเอาสัญญาณฮอร์-ซิงก ์ที; 
ไดจ้ากการป้อนสัญญาณภาพรวม เขา้ขา 37 C301 ผา่นวงจรซิงกเ์ซพพาเรเตอร์ มาเปรียบเทียบเฟส กบั 
สัญญาณฮอร์-พลัส์  ที;รับเขา้มาทางขา 40 IC301  เป็นการควบคุมการทาํงาน   ของวงจรฮอริซอนทอล 

ออสซิลเลเตอร์  ใหไ้ดส้ัญญาณฮอริซอนทอล ที;ถูกตอ้งทางดา้นเฟส และความถี;   เพื;อใหก้ารบงัคบัลาํ 
อิเล็กตรอนของฮอร์-โยก้ ในการสร้างภาพทางแนวราบไดถู้กตอ้ง  ถา้สัญญาณฮอริซอนทอลที;ป้อนให้ 
ฮอร์-โยก้ไม่ซิงโครไนซ์  กบัสัญญาณฮอร์-ซิงก ์ จะเกิดภาพลม้ หรือเลื&อนทางแนวราบ    จากรูปที& 7.4 
สามารถอธิบายไดด้งันีG  

  7.3.1 A  สัญญาณภาพรวม 

                            สัญญาณภาพรวม  เป็นสัญญาณที;ประกอบดว้ย   สัญญาณฮอร์-ซิงก ์ สัญญาณฮอร์-
แบล็งกิง สัญญาณเบิรสต ์สัญญาณวาย และสัญญาณโครมิแนนซ์ สัญญาณภาพรวม แบ่งช่วงเวลาได ้ 
2  ช่วง ดงันีG  :- 

 − ช่วงเวลา T1 มีช่วงเวลา 12 ไมโครวินาที เป็นช่วงเวลาบงัคบัใหห้ลอดรังสีแคโทด 
หยดุทาํงานจอมืด จึงเป็นช่วงเวลาของสัญญาณฮอร์-ซิงก ์สัญญาณฮอร์-แบล็งกิง และสญัญาณเบิรสต ์
                            − ช่วงเวลา T2 มีช่วงเวลา 52 ไมโครวนิาที เป็นช่วงเวลาบงัคบัใหห้ลอดรังสีแคโทด
สร้างภาพขาวดาํ สร้างภาพสี  และมีสัญญาณวาย สัญญาณโครมิแนนซ์ บรรจุอยู ่

7.3.2  
B  สัญญาณฮอร์-ซิงก์  

                          ไดอ้ธิบายไปแลว้ 
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7.3.3 C  สัญญาณฮอร์-พลัส์  

                          สัญญาณฮอร์-พลัส์ เป็นตวัแทนของสัญญาณฮอริซอนทอล  ไดจ้ากหมอ้แปลงฟลาย- 
แบก็ ขณะเกิดการซิงโครไนซ์ กบัสัญญาณภาพรวม 

A
 โดยสังเกตจากช่วงเวลา T1 และ T2 ของฮอร์- 

พลัส์  อยูต่าํแหน่งเดียวกนักบัช่วงเวลา T1 และT2  ของสัญญาณภาพรวม  ทาํใหไ้ดภ้าพปกติ สัญญาณ 
ฮอร์-ซิงก ์ B

  เป็นตวัแทนของสัญญาณภาพรวม ถูกนาํไปเปรียบเทียบเฟส  กบัสัญญาณฮอร์-พลัส์  ใน 
วงจรฮอริซอนทอลเอเอฟซี  ไดแ้รงดนัเอเอฟซี  ใชค้วบคุมการทาํงานของวงจรฮอริซอนทอลออสซิล- 

เลเตอร์ใหผ้ลิตสัญญาณฮอริซอนทอลถูกตอ้งทางดา้นเฟสและความถี;โดยมีความถี; 15.625 กิโลเฮิรตซ์ 
และสัญญาณฮอริซอนทอลไดป้้อนให้แก่ ฮอร์-โยก้ เพื;อบงัคบัลาํอิเล็กตรอนของหลอดรังสีแคโทด 
แบ่งช่วงเวลาเป็น 2 ช่วง ดงันีG  :- 

− ช่วงเวลา T2  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากฮอร์-โยก้  บงัคบัลาํอิเล็กตรอนเคลื;อนที;จาก 
ขอบจอภาพดา้นซา้ย ไปขอบจอภาพดา้นขวา ขณะเดียวกนัช่วงเวลา T2 ของสัญญาณภาพรวม  บงัคบั
ใหห้ลอดรังสีแคโทด ทาํงานจอภาพสวา่ง มีภาพขาวดาํ และสี 

− ช่วงเวลา T1  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากฮอร์-โยก้   บงัคบัลาํอิเล็กตรอนให้เคลื;อนที;
จากขอบจอภาพดา้นขวาสะบดักลบัไปยงัขอบจอภาพดา้นซา้ย ขณะเดียวกนัช่วงเวลา T1 ของสัญญาณ 
ภาพรวม ทาํการบงัคบัให้หลอดรังสีแคโทดหยดุทาํงานจอภาพมืด มองไม่เห็นสะบดักลบัทางแนวราบ

 

รูปที; 7.4 แสดงการซิงโครไนซ์ในภาคฮอริซอนทอล 

7.3.4  D  สัญญาณฮอร์-พลัส์ ขณะไม่เกดิการซิงโครไนซ์ กบัสัญญาณภาพรวม 
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                          โดยมีเฟสนาํหนา้และมีความถี;สูงขึGนทาํใหก้ารบงัคบัลาํอิเล็กตรอนของฮอร์-โยก้และ 
การบงัคบัใหส้ร้างภาพขาวดาํ หรือภาพสีของสัญญาณภาพรวม  ในช่วงเวลา T1 และT2  ไม่พร้อมกนั 
กบัช่วงเวลา T1 และT2 ของสัญญาณฮอร์-พลัส์ ทาํใหเ้กิดอาการภาพลม้ หรือเลื;อนทางแนวราบ แกไ้ข 
โดยการบงัคบัใหส้ัญญาณฮอริซอนทอลมีความถี;ลดลง และถูกตอ้ง โดยแรงดนัเอเอฟซี 

7.3.5  E  สัญญาณฮอร์ − พลัส์ ขณะไม่เกดิการซิงโครไนซ์ กบัสัญญาณภาพรวม   

          โดยมีเฟสลา้หลงั  และความถี;ต ํ;าลง  เกิดอาการเช่นเดียวกบั รูปที; 7.4  
D   วงจรฮอริ- 

ซอนทอลเอเอฟซี  ตอ้งแกไ้ขเฟส และความถี;ใหถู้กตอ้ง  ถา้ฮอร์-พลัส์  หรือสัญญาณฮอริซอนทอล  มี 
ความถี;ผดิพลาดมากเกินกวา่  วงจรฮอริซอนทอลเอเอฟซีควบคุมได ้ จาํเป็นตอ้งปรับแต่ง  ความถี;ของ 
วงจรฮอริซอนทอลออสซิลเลเตอร์ใหถู้กตอ้งโดยการปรับแต่งขดลวด หรือวาริเอเบิลรีซีสเตอร์ที; เรียก 
วา่ “ฮอร์-โฮล (HOR-Hold)” ในวงจรที;กาํลงัศึกษาอยูนี่G ไม่มีปุ่มดงักล่าว จึงตอ้งแกไ้ขการบกพร่องของ 
วงจร  

7.4  การซิงโครไนซ์ทางแนวตัCง  

การซิงโครไนซ์ทางแนวตั�ง (Vertical Synchronization) การนาํเอาสัญญาณเวอร์ติคอลทริก- 
พลัส์  ที;ไดจ้ากการป้อนสัญญาณภาพรวมเขา้ขา 37 C301  ผา่นวงจรซิงกเ์ซพพาเรเตอร์  และผา่นวงจร 
อาร์ซีอินทีเกรเตอร์มากระตุน้ วงจรเวอร์ติคอลออสซิลเลเตอร์ ใหไ้ดส้ัญญาณเวอร์ติคอลที;ถูกตอ้ง ทาง 
ดา้นเฟส และความถี;  เพื;อให้การบงัคบัลาํอิเล็กตรอนของเวอร์-โยก้  ในการสร้างภาพทางแนวตัGง  ได ้
ถูกตอ้ง   ถา้หากสัญญาณเวอร์ติคอล  ที;ป้อนให้เวอร์-โยก้ไม่ซิงโครไนซ์  กบัสัญญาณเวอร์ติคอลทริก- 
พลัส์ จะเกิดภาพเลื&อนทางแนวตั�ง  เมื;อเกิดอาการเช่นนีG  แกไ้ขไดโ้ดยการปรับแต่งเปลี;ยนแปลง ความถี; 
ของสัญญาณเวอร์ติคอลโดยการปรับ เวอร์-โฮลด ์(VERT-Hold) แต่ในวงจรที;กาํลงัศึกษาอยูนี่G ไม่มีปุ่ม 
ดงักล่าวสาํหรับปรับแต่ง จาํเป็นตอ้งแกไ้ข การบกพร่องของวงจร     

สรุป 

การซิงโครไนซ์ เป็นการกระทาํเพื;อตอ้งการใหว้งจรภาคฮอริซอนทอล และเวอร์ติคอล ของ
เครื;องรับโทรทศัน์ไดเ้ริ;มตน้การสร้างเส้นกวาดทางแนวราบ และแนวตัGง จากการกระตุน้ของสัญญาณ 
ซิงกร์วม ถา้การซิงโครไนซ์ประสบผลสาํเร็จ เครื;องรับโทรทศัน์ จะแสดงภาพไดป้กติ  แต่ถา้ไม่สาํเร็จ 
เกิดภาพลม้ทางแนวราบ หรือภาพเลื;อนทางแนวตัGง 
 

_______________________________ 


