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บทที� 9 

วงจรภาควไีอเอฟ 

วงจรภาควไีอเอฟ หรือวิดีโอไอเอฟ ประกอบดว้ย  วงจรซอวฟิ์ลเตอร์  วงจรขยายวไีอเอฟ  
วงจรวไีอเอฟดีเทกเตอร์ วงจรเอเอฟทีดีเทกเตอร์ วงจรเอจีซี และวงจรแทร็ปซาวดฟิ์ลเตอร์ 

9.1  บลอ็กไดอะแกรมของภาควไีอเอฟ   

สามารถอธิบายหนา้ที& และการทาํงาน ไดด้งันี)  จากรูปที& 9.1 

9.1.1  33.4-38.9 เมกะเฮิรตซ์แบนด์พาสส์ฟิลเตอร์ (33.4-38.9 MHz Band Pass Filter) 

                          33.4-38.9 เมกะเฮิรตซ์แบนดพ์าสส์ฟิลเตอร์ หรือซอวฟิ์ลเตอร์        ทาํหนา้ที&  กรอง 
สัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ และวไีอเอฟ38.9 เมกะเฮิรตซ์ ผา่น ในทางปฏิบติัยอม  ใหผ้า่น 
ตั)งแต่ 31.9-40.4 เมกะเฮิรตซ์ 

  
รูปที& 9.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของภาควไีอเอฟ (Gulati, 2007, p. 452) 

9.1.2  วไีอเอฟแอมป์ (VIF AMP) 

                          วไีอเอฟแอมป์    ทาํหนา้ที& ขยายแรงดนัสัญญาณวไีอเอฟ และเอสไอเอฟ  ใหเ้พิ&มขึ)น 
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อตัราขยายแรงดนัถูกควบคุม   โดยแรงดนัไอเอฟเอจีซี   สัญญาณวไีอเอฟ  และเอสไอเอฟ ไดรั้บการ 
ขยายแรงดนัไม่เท่ากนั ดงัแสดงในรูปที& 9.2 สัญญาณวไีอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ไดรั้บการขยาย 50 % 
และสัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ ไดรั้บการขยายเพียง 5-10 % ของอตัราขยายแรงดนัสูงสุด 

6 dB 50%− =

 
รูปที& 9.2 แสดงสเปกตรัมของสัญญาณวไีอเอฟและเอสไอเอฟ (Gulati, 2007, p. 453) 

9.1.3  วไีอเอฟดีเทกเตอร์ (VIF  Detector)  

                          วไีอเอฟดีเทกเตอร์    ทาํหนา้ที&  ดีเทกตส์ัญญาณภาพรวม จากสัญญาณวไีอเอฟ แบบ 
เอเอม็ดีเทกเตอร์ (AM Detector) เนื&องจากสัญญาณภาพรวม ผสมกบัคลื&นพาห์แบบเอเอ็มปัจจุบนันิยม 
ใชว้งจรดีเทกเตอร์ แบบซิงโครนสัดีมอดูเลเตอร์ และมีรายละเอียด ดงันี)  

9.1.3.1  อ้างองิ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ออสซิลเลเตอร์  

                                        อา้งอิง 38.9 เมกะเฮิรตซ์ออสซิลเลเตอร์ (Reference 38.9 MHz Oscillator) 
ทาํหนา้ที& ผลิตสัญญาณรูปไซน์ความถี& 38.9 เมกะเฮิรตซ์ คงที&  และเฟสตอ้งซิงโครไนซ์  กบั เฟสของ 
สัญญาณวไีอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ที&มากระตุน้ ค่าความถี&สามารถปรับแต่งไดโ้ดยการปรับขดลวดวี- 
ไอเอฟดีเทกเตอร์ (VIF Detector Coil) 

9.1.3.2  ซิงโครนัสดีมอดูเลเตอร์ 

                                        ซิงโครนสัดีมอดูเลเตอร์ ทาํหนา้ที& ดีมอดูเลตสัญญาณภาพรวมจากสัญญาณ 
พาห์ภาพ (วไีอเอฟไอเอฟ 38.8 เมกะเฮิรตซ์) และการรวมกนัระหวา่งสัญญาณอา้งอิง 38.9เมกะเฮิรตซ์ 
กบัเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ ไดผ้ลต่าง คือเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ 

9.1.4  เอเอฟทดีีเทกเตอร์ (AFT Detector)   

                          เอเอฟทีดีเทกเตอร์    ทาํหนา้ที&  สร้างแรงดนัเอเอฟที  มีค่าเพิ&มขึ)น หรือลดลงตามการ 
เปลี&ยนแปลงค่าความถี&ของสัญญาณวไีอเอฟ และแรงดนัเอเอฟทีถูกส่งไป ควบคุมการผลิตความถี&ของ 
โลคอลออสซิลเลเตอร์   ในวงจรของจูนเนอร์ใหค้งที&  และเสถียรภาพ  เป็นการแกอ้าการ สถานีเลื&อน 
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และจางหาย และมีบล็อกไดอะแกรมยอ่ย อธิบายไดด้งันี)  
9.1.4.1  อ้างองิ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ออสซิลเลเตอร์   

                                        อา้งอิง 38.9 เมกะเฮิรตซ์ออสซิลเลเตอร์  ใชร่้วมกบัซิงโครนสัดีมอดูเลเตอร์ 
ใชเ้ป็นความถี&อา้งอิง ในการเปรียบเทียบเฟส เนื&องจากความถี& 38.9 เมกะเฮิรตซ์ เป็นความถี&ที&แสดงให้
ทราบวา่ไดส้ัญญาณภาพที&สมบูรณ์ และทาํใหไ้ดภ้าพชดัเจน 

9.1.4.2  เลื�อนนําหน้า 90 o    

                                        เลื+อนนาํหนา้ 90 o ทาํหนา้ที& เลื&อนเฟสของสัญญาณอา้งอิง 38.9 เมกะเฮิรตซ์ 
 ใหน้าํหนา้ 90 o ก่อนป้อนใหแ้ก่ เฟสดีมอดูเลเตอร์ 

9.1.4.3  เฟสดีมอดูเลเตอร์ (Phase Demodulator)    

                                        เฟสดีมอดูเลเตอร์    ทาํหนา้ที& เปรียบเทียบเฟสระหวา่งสัญญาณอา้งอิง 38.9
เมกะเฮิรตซ์ เฟสนาํหนา้ 90 o กบัสัญญาณวไีอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ผลของการเปรียบเทียบไดแ้รงดนั 
เอเอฟที ที&มีค่าแรงดนัเพิ&มขึ)น หรือลดลง ตามการเปลี&ยนแปลงค่าความถี&ของสัญญาณวีไอเอฟ 
                                        9.1.4.3.1  เมื&อสัญญาณวไีอเอฟ มีความถี& 38.9 เมกะเฮิรตซ์  แรงดนัเอเอฟที 
เท่ากบั 7 โวลต ์(ค่าสมมุติ) 
                                        9.1.4.3.2  เมื&อสัญญาณวไีอเอฟ  มีความถี&สูงกวา่ 38.9 เมกะเฮิรตซ์   แรงดนั 
เอเอฟที ตํ&ากวา่ 7 โวลต ์
                                        9.1.4.3.3  เมื&อสัญญาณวไีอเอฟ   มีความถี&ต ํ&ากวา่ 38.9 เมกะเฮิรตซ์  แรงดนั 
เอเอฟที สูงกวา่ 7 โวลต ์ 
                                        การเปลี&ยนแปลงความถี&ของวไีอเอฟ ทาํได ้2 ลกัษณะ ดงันี)  :- 
                                        −  การปรับแต่งปรีเซตวีอาร์ (Preset VR) การจูนตั)งช่อง (จงใจเปลี&ยนแปลง) 
                                        −  การผลิตความถี&ของโลคอลออสซิลเลเตอร์ ผดิพลาด  เนื&องจากความร้อน 
จึงตอ้งส่งแรงดนัเอเอฟทีไปควบคุม การผลิตความถี&ของโลคอลออสซิลเลเตอร์ในจูนเนอร์ใหค้งที&  

9.1.5  อนิทเิกรเตอร์ (Integrator) 

                          อินทิเกรเตอร์ ทาํหนา้ที& สะสมแรงดนัเอเอฟที ที&ไดจ้ากเฟสดีมอดูเลเตอร์เป็นแรงดนั
เอเอฟทีไฟฟ้ากระแสตรง 

9.1.6  เอจีซี (Automatic Gain Control, AGC)   

                 เอจีซี ทาํหนา้ที& ควบคุมอตัราขยายแรงดนัของวงจรวไีอเอฟแอมป์  ให้ขยายสัญญาณ 
วไีอเอฟได ้ความแรงของสัญญาณคงที& โดยอตัโนมติั ไม่วา่รับสัญญาณจากสถานีใกล ้หรือไกล  โดย 
ใชแ้รงดนัไอเอฟเอจีซี ควบคุม และยงันาํเอาแรงดนัอาร์เอฟเอจีซี จากวงจรดีเลยเ์อจีซีไปควบคุมอตัรา 
ขยายแรงดนัของอาร์เอฟแอมป์ ในจูนเนอร์อีกดว้ย ซึ& งมีรายละเอียดยอ่ย ไดแ้ก่ 



 
9.  วงจรภาควีไอเอฟ 

วิชาเครื� องรับโทรทัศน์ 

138

9.1.6.1  นอยส์แคนเซิลเลอร์ (Noise Canceller) 

             นอยส์แคนเซิลเลอร์ ทาํหนา้ที& ตดัสัญญาณรบกวนที&มากบัสัญญาณภาพรวม 
ดา้นแอมพลิจูดออก 

9.1.6.2  เอจีซีดีเทกเตอร์ (AGC Detector)   

             เอจีซีดีเทกเตอร์  ทาํหนา้ที&  ตดัเอาสัญญาณฮอร์-ซิงก ์ จากสัญญาณภาพรวม 
โดยสัญญาณฮอร์-ซิงก ์มีแอมพลิจูดของสัญญาณเป็นปฏิภาคตรง  กบัความแรงของสัญญาณโทรทศัน์ 
และทาํการเรียงกระแส และกรองกระแสใหเ้รียบ เป็นแรงดนัเอจีซีไฟฟ้ากระแสตรง 

9.1.6.3  เอจีซีแอมป์ (AGC AMP)      

             เอจีซีแอมป์  ทาํหนา้ที& ขยายแรงดนัเอจีซีใหมี้แรงดนัเพิ&มขึ)น ใชเ้ป็นแรงดนั 
ไอเอฟเอจีซี ค่าแรงดนัไอเอฟเอจีซี เป็นปฏิภาคตรง กบัความแรงของสัญญาณภาพรวม หรือสัญญาณ 
โทรทศัน์ ส่งไปควบคุมอตัราขยายของวไีอเอฟแอมป์ ในภาควไีอเอฟ และยงัส่งใหแ้ก่ ดีเลยเ์อจีซี เพื&อ 
นาํไปสร้างเป็นแรงดนัอาร์เอฟเอจีซี ต่อไป 

9.1.6.4  ดีเลย์เอจีซี (Delay AGC)  

                                        ดีเลยเ์อจีซี   ทาํหนา้ที& สร้างแรงดนัอาร์เอฟเอจีซี  ควบคุมอตัราขยายแรงดนั 
ของวงจรอาร์เอฟแอมป์ในจูนเนอร์ โดยการควบคุมอตัราขยายแรงดนัไม่เป็นปฏิภาคตรง 
                                        เมื&อแรงดนัของสัญญาณโทรทศัน์   จากสายอากาศ ตํ&ากวา่ 60 ดีบี (dB) หรือ 
1 มิลลิโวลต ์แรงดนัอาร์เอฟเอจีซี มีค่า 8 โวลต ์(สมมุติ) ทาํใหอ้าร์เอฟแอมป์ของจูนเนอร์ มีอตัราขยาย 
แรงดนัสูงสุด หรือขยายสัญญาณเตม็ที&   

             เมื&อแรงดนัของสัญญาณโทรทศัน์จากสายอากาศสูงกวา่ 60 ดีบี แรงดนัอาร์- 
เอฟเอจีซี มีค่าสูงกวา่ 8 โวลต ์ ทาํใหอ้าร์เอฟแอมป์ของจูนเนอร์ เริ&มอิ&มตวัทาํใหอ้ตัราขยายแรงดนัลด 
ลง หรือขยายสัญญาณไดล้ดลง 
                           สัญญาณเขา้ ไดแ้ก่ สัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ และสัญญาณวไีอเอฟ 38.9 
เมกะเฮิรตซ์ 

                           สัญญาณออก ไดแ้ก่ สัญญาณภาพรวมและสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์   
                           แรงดนัควบคุม ไดแ้ก่ แรงดนัไอเอฟเอจีซี แรงดนัอาร์เอฟเอจีซี และแรงดนัเอเอฟที 

9.2  วงจรภาควไีอเอฟ     

วงจรภาควไีอเอฟ ใช ้IC รหสั IC101 เบอร์ UPC 1411CA  จาํนวน 30 ขา จะถูกชิลด ์
ดว้ยกล่องโลหะ เพื&อป้องกนัการรบกวนจากสนามแม่เหล็กต่าง ๆ วธีิการสังเกตตาํแหน่งอุปกรณ์ของ 
วงจรภาควไีอเอฟ อยูถ่ดัจากจูนเนอร์ และมีขาที&สาํคญัดงัแสดง ในตารางที& 9.1 



 
9.  วงจรภาควีไอเอฟ 

วิชาเครื� องรับโทรทัศน์ 

139

ตารางที& 9.1 แสดงรายละเอียดของไอซี UPC 1411CA เกี&ยวกบัวงจรภาควไีอเอฟ 

ลาํดบั ขา ชื+อ หนา้ที& 
1 8-9 VIF IN รับสญัญาณวไีอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ จากซอวฟิ์ลเตอร์ 

2 4 VCC รับแรงดนั +12 โวลต ์

3 29 CVDO + SIF  ขาสญัญาณภาพรวม + เอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ออก 

4 26,27 VIF Detector Coil ต่อกบั L104 

5 25,28 AFT Detector Coil ต่อกบั L105 

6 30 RF AGC ขาแรงดนัอาร์เอฟเอจีซี ออก 

7 1 DC AGC Control เพิ&มลดแรงดนัเอจีซี ขา 30 เมื&อปรับแต่ง VR101 

 

TUNER

ANT

 

รูปที& 9.3 แสดงวงจรของภาควไีอเอฟ IC เบอร์ UPC1411CA (วพิล สุวรรณโกเศศ, ม.ป.ป.ข, 
                       หนา้ 135) 

9.2.1  ซอว์ฟิลเตอร์ (Surface Acoustic Wave Filter, SAW)   
                           ซอวฟิ์ลเตอร์ รหสั FL101 เบอร์ VIF 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ทาํหนา้ที+ กรองสัญญาณวไีอ- 
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เอฟ และเอสไอเอฟ ผา่นเท่านัQน โดยเริ+มตัQงแต่ 31.9-40.4 เมกะเฮิรตซ์ 

9.2.2  ทรานซิสเตอร์วไีอเอฟแอมป์ (Transistor VIF AMP)    

                          ทรานซิสเตอร์วไีอเอฟแอมป์ รหสั Q101  เบอร์ 2SC388  ทาํหนา้ที+ ขยายแรงดนัของ 
สัญญาณวไีอเอฟ และเอสไอเอฟ ที+รับจากขาไอเอฟเอาตข์องจูนเนอร์ ใหมี้แรงดนัเพิ+มขึQนป้อน ให้แก่ 

ซอวฟิ์ลเตอร์ FL101 

9.2.3  ขดลวดวไีอเอฟดีเทกเตอร์ (VIF Detector Coil)    
                          ขดลวดวไีอเอฟดีเทกเตอร์ รหสั L104 เบอร์ ET-505  ทาํหนา้ที+ ปรับแต่งความถี+ ของ 
วงจรอา้งอิง 38.9 เมกะเฮิรตซ์ออสซิลเลเตอร์ใหถู้กตอ้ง มีผลต่อการดีเทกตส์ัญญาณภาพรวม ออกจาก 
สัญญาณวไีอเอฟใหถู้กตอ้ง และชดัเจน 

9.2.4  ขดลวดเอเอฟทดีีเทกเตอร์ (AFT Detector Coil)  

                          ขดลวดเอเอฟทีดีเทกเตอร์ รหสั L105 เบอร์ TT-103 ทาํหนา้ที+ เลื+อนเฟสของสัญญาณ 

อา้งอิง 38.9 เมกะเฮิรตซ์ นาํหนา้ 90 o การปรับแต่งขดลวดนีQ  มีผลทาํใหค้่าแรงดนัเอเอฟทีเปลี+ยนแปลง 
เพิ+ม หรือลดลง 

9.2.5  พโิซเซรามิกแทร็ปซาวด์ฟิลเตอร์ (Piezo Ceramic Trap Sound Filter, TPS)  
                          พิโซเซรามิกแทร็ปซาวดฟิ์ลเตอร์ รหสั CF101 เบอร์ TPS 5.5 MB ทาํหนา้ที+ ดกัจบัเอา
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ลงกราวดทิ์Qง  ส่วนสัญญาณภาพรวมไหลผา่น L106  ซึ+ งต่อขนาน 
กบั CF101ได ้

9.2.6  ทรานซิสเตอร์วดิีโอบัฟเฟอร์ (Transistor Video Buffer)  

                          ทรานซิสเตอร์วดีิโอบฟัเฟอร์ รหสั Q102 เบอร์ 23A733   ทาํหนา้ที+ ขยายแรงดนัของ 
สัญญาณภาพรวมใหมี้แรงดนัเพิ+มขึQน 

9.2.7  เส้นทางการไหลของสัญญาณเอสไอเอฟและสัญญาณวไีอเอฟ 

                          เริ+มตน้ จากขา 1 ของจูนเนอร์  ผา่น C101 เขา้ขาเบส  ออกทางขาคอลเล็กเตอร์ Q101 

C103 FL101 C104 เขา้ขา 9 และขา 8 ของ IC101 
9.2.8  เส้นทางการไหลของสัญญาณภาพรวม  

                          เริ&มตน้ จากขา 29  IC301 ผา่น R115  (L106 ขนาน CF101) และ R116 เขา้ขาเบสออก 
ทางขาอิมิตเตอร์ Q102 แยกออกเป็น 3 ทาง ไดแ้ก่ 

9.2.8.1  ป้อนเขา้ขา 42 IC301 (เขา้สู่ภาคลูมิแนนซ์)  โดยผา่น C131 เขา้ขา 42 IC301 
                           9.2.8.2  ป้อนเขา้ขา 37 IC301 (เขา้สู่ภาคซิงกเ์ซพพาเรเตอร์)   โดยผา่น R456  C434 
R455 และเขา้ขา 37 IC301 

9.2.8.3  ป้อนเขา้ขา 3 IC301(เขา้สู่ภาคโครมิแนนซ์) โดยผา่น R301 C302 C304 และ 
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เขา้ ขา 3 IC301 

9.2.9  เส้นทางการไหลของสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ 
                   เริ+มจากขา 29 IC301 ผา่น R153 C154 C153 CF151ขา 18  IC101 ผา่น R152 และเขา้ 
ขา 19 IC101 

9.2.10  เส้นทางการไหลของแรงดันาอาร์เอฟเอจีซี จ่ายให้จูนเนอร์   

                            เริ+มจากขา 30  IC101 ผา่น R119 และเขา้ขา 5 ของจูนเนอร์ 
9.2.11  เส้นทางการไหลของแรงดันเอเอฟที จ่ายให้จูนเนอร์     

                            เริ&มจากขา 24  IC101 ผา่น R126 และเขา้ขา 3 ของจูนเนอร์ 
9.2.12  ปุ่ มปรับแต่งในวงจรภาควไีอเอฟ    

  ดงัแสดงในตารางที+ 8.2 

ตารางที& 9.2 แสดงรายละเอียดของปุ่มปรับแต่ง 

ลาํดบั รหสั ชื+อ ประเภท ปรับแต่งเพื+อ 
1 VR101 RF AGC ตวัตา้นทานปรับค่าได ้ ควบคุมความแรงของสญัญาณโทรทศัน ์

2 L104 VIF Detector Coil ขดลวดปรับค่าได ้ ปรับแตง่ใหภ้าพที&ชดัขึ)น 

3 L105 AFT Detector Coil ขดลวดปรับค่าได ้
ตั)งแรงดนัเอเอฟที ใหถู้กตอ้งที&ความถี& 
วไีอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ 

 
อธิบายการทาํงาน  และการปรับแต่ง  จากรูปที+ 8.3   เมื+อจูนเนอร์คดัเลือกช่องสัญญาณ ตาม 

ตอ้งการไดส้ัญญาณวไีอเอฟ  และเอสไอเอฟ  ป้อนให้แก่ขาเบส Q101  ทาํการขยายแรงดนั ใหเ้พิ+มขึQน 

ออกทางขาคอลเล็กเตอร์  และผา่น C103 เขา้ FL101  โดยซอวฟิ์ลเตอร์ ทาํการกรองให้ผา่นได ้ ตัQงแต่ 
31.9-40.4 เมกะเฮิรตซ์  และป้อนเขา้ขา 9-8 IC101  เพื+อขยายแรงดนัของสัญญาณ ดงักล่าว ใหเ้พิ+มขึQน 

โดยสัญญาณวไีอเอฟ ไดรั้บการขยายเพียง 50%  และสัญญาณเอสไอเอฟ ไดรั้บการขยายเพียง 5-10% 

ของอตัราขยายสูงสุด (แสดงในรูปที+ 8.4)  และทาํการดีเทกตส์ัญญาณวไีอเอฟแบบเอเอ็ม ไดส้ัญญาณ 

ภาพรวมออก  ที+ขา 29 IC101  สาํหรับสัญญาณเอสไอเอฟ  ไม่ไดรั้บการดีเทกต ์  แต่ไดรั้บการหกัลา้ง 
ความถี+ลดลงเหลือเป็นสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ออกทางขา 29 IC101  นอกจากนัQน IC101  
ยงัทาํหนา้ที+ สร้างแรงดนัอาร์เอฟเอจีซี และแรงดนัเอเอฟที จ่ายใหแ้ก่จูนเนอร์โดยแรงดนัอาร์เอฟเอจีซี
ป้อนใหข้า 5 จูนเนอร์ เพื+อควบคุมอตัราขยายแรงดนัของสัญญาณโทรทศัน์ที+รับเขา้มา ใหมี้ความแรง
อยูใ่นช่วง 40-60 ดีบี ถา้สัญญาณที+รับเขา้มาสูงเกิน 60 ดีบี IC101 จะเพิ+มแรงดนัอาร์เอฟเอจีซี มีผลทาํ
ใหท้รานซิสเตอร์ในวงจรอาร์เอฟแอมป์ของจูนเนอร์ ไดรั้บไบแอสเพิ+มขึQนจนถึงจุดอิ+มตวั ทาํใหอ้ตัรา 
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ขยายแรงดนัลดลง ความแรงสัญญาณโทรทศัน์ลดลง เขา้สู่ช่วง 40-60 ดีบีตามตอ้งการ แรงดนัเอเอฟที 

ออกจากขา 24 IC101 ป้อนใหแ้ก่ ขา 3 ของจูนเนอร์  เพื+อควบคุมวงจรโลคอลออสซิลเลเตอร์  ใหผ้ลิต
สัญญาณเอฟวีออสใหค้งที+ ตลอดเวลาป้องกนัสถานีจางหาย 

9.3  การปรับแต่ง  

การปรับแต่งวงจรภาควไีอเอฟ  เป็นการปรับแต่งเกี&ยวกบั  การทาํใหเ้ครื&องรับโทรทศัน์  รับ 
สัญญาณโทรทศัน์ไดแ้รง   และการควบคุมความถี&ของวงจรโลคอลออสซิลเตอร์ของจูนเนอร์   ทาํงาน 
อยา่งมีประสิทธิภาพ แบ่งการปรับแต่ง ออกได ้3 อยา่ง 

9.3.1  การปรับแต่งอาร์เอฟเอจีซี 

      การปรับแต่งอาร์เอฟเอจีซี ใหป้รับแต่งที+ VR101 (RF AGC)  จะทาํใหแ้รงดนัที&ขา 30 
IC101 เปลี&ยนแปลง  เป็นผลใหแ้รงดนัอาร์เอฟเอจีซี ที&ขา 5 ของจูนเนอร์  เปลี&ยนแปลงตามไปดว้ย ให ้
ปรับแต่งขณะรับรายการไดเ้ท่านั)น  โดยการปรับให้รับภาพไดช้ดัเจน  มีเมด็หิมะนอ้ยที&สุด  และไม่ทาํ 
ใหก้ารซิงโครไนซ์เสีย เนื&องจากความแรงของสัญญาณโทรทศัน์แรงเกินไป 

9.3.2  การปรับแต่งขดลวดวไีอเอฟดีเทกเตอร์ (L104)   

  การปรับแต่ง เพื&อใหไ้ดภ้าพขาวดาํ และสี  หรือสัญญาณภาพรวมชดัเจนถูกตอ้ง ขณะ 
ทาํการปรับแต่ง เอเอฟทีสวติช์ หรือเอเอฟซีสวติช์ตอ้งอยูใ่นสภาวะออฟ  และหา้มเปลี&ยนช่องรายการ 
โดยเด็ดขาด หา้มใชไ้ขควงโลหะปรับแต่ง และระวงัแกนเฟอร์ไรตข์องขดลวดวไีอเอฟดีเทกเตอร์แตก 

9.3.3  การปรับแต่งขดลวดเอเอฟทดีีเทกเตอร์ (L105)  

ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปนี)  
9.3.3.1  ปรับเอเอฟทีสวติช์ ออน 
9.3.3.2  จูนเครื&องรับโทรทศัน์ใหรั้บรายการไดช้นัเจนมากที&สุด 

                           9.3.3.3  ปรับเอเอฟทีสวติช์ตาํแหน่งออฟ จะสังเกตเห็นภาพมีเมด็หิมะขึ)นหรือสีของ 
ภาพซีดจางลง (ปกติตอ้งไม่เกิดการเปลี&ยนแปลงใด ๆ) 

9.3.3.4  ใหใ้ชไ้ขควงฉนวนทาํการปรับแต่ง L105 ใหไ้ดภ้าพชดัเจนที&สุดเท่ากบัตอน   
ขณะที& เอเอฟทีสวติช์ ออฟ 

การปรับแต่งขดลวดเอเอฟทีดีเทกเตอร์   จะไดผ้ลดีมากนอ้ยขึ)นอยูก่บั  การปรับแต่งขดลวด 
วไีอเอฟดีเทกเตอร์ (L104) ดว้ย 
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9.4  ซอว์ฟิลเตอร์ 

ซอวฟิ์ลเตอร์  อุปกรณ์ประเภท พิโซอิเล็กตริก เอฟเฟกต ์ หมายถึง  เมื&อเกิดการสั&นสะเทือน 
จะผลิตกระแสไฟฟ้าสลบั ออกมา ดงัแสดงในรูปที& 9.4 มีส่วนประกอบที&สาํคญั ไดแ้ก่ 

9.4.1  แผ่นพโิซอเิล็กตริกซับสเตรต 

  แผน่พิโซอิเล็กตริกซบัสเตรต เป็นแผน่รองที&มีชุดอิเล็กโทรดรูปหวีอลูมิเนียมดา้นเขา้ 
และดา้นออกวางทบั โดยแผน่รองดงักล่าว จะสั&นสะเทือนเมื&อมีสัญญาณไฟฟ้าที&มีความถี&เรโซแนนซ์  
กบัความถี&ธรรมชาติของแผน่รอง ความเร็วในการเคลื&อนที&เท่ากนัตลอดแผน่ 

 

รูปที& 9.4 แสดงรายละเอียดของซอวฟิ์ลเตอร์ 

9.4.2  ชุดอเิลก็โทรดรูปหวอีลูมิเนียมด้านเข้าและออก 

  ชุดอิเล็กโทรดรูปหวีอลูมิเนียมดา้นเขา้ และออก วางบนแผน่พิโซอิเล็กตริกซบัสเตรต 
และทาํหนา้ที& เป็นชุดทรานสดิวเซอร์ดา้นเขา้ และออก  โดยชุดดา้นเขา้เปลี&ยนสัญญาณไฟฟ้า  ใหเ้ป็น 
คลื&นทางกลสั&นสะเทือนตามความถี&ธรรมชาติของแผน่พิโซอิเล็กตริกซบัสเตรต   และชุดดา้นออกทาํ 
การเปลี&ยนคลื&นทางกลสั&นสะเทือน ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า 
                          เมื&อสัญญาณไฟฟ้า ที&ป้อนเขา้มีความถี&ไม่เรโซแนนซ์  กบัความถี&ธรรมชาติ ของแผน่ 
พิโซอิเล็กตริกซบัสเตรต จะไม่เกิดการสั&นสะเทือนของแผน่พิโซอิเล็กตริกซบัสเตรต  ทรานสดิวเซอร์
ดา้นออกไม่สามารถเปลี&ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าได ้สัญญาณจึงถูกกรองไม่ใหผ้า่นออกจากซอวฟิ์ลเตอร์                  
                          เมื&อซอวฟิ์ลเตอร์ถูกใชใ้นวงจรภาควไีอเอฟ   จาํเป็นตอ้งมีทรานซิสเตอร์ Q101  ช่วย 
ขยายแรงดนัของสัญญาณวไีอเอฟ และเอสไอเอฟ จากขาไอเอฟเอาตข์องจูนเนอร์ ใหมี้แรงดนัเพิ&มขึ)น  
ก่อนป้อนใหซ้อวฟิ์ลเตอร์ เนื&องจากซอวฟิ์ลเตอร์ ลดทอนสัญญาณ ดงักล่าวมาก 
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9.5  พโิซเซรามกิแทร็ปซาวด์ฟิลเตอร์ 

พิโซเซรามิกแทร็ปซาวดฟิ์ลเตอร์  เป็นอุปกรณ์ประเภท พิโซอิเล็กตริกเอฟเฟกต ์  ทาํหนา้ที& 
ดกัจบัสัญญาณเอสไอเอฟลงกราวดทิ์)ง  โดยทาํงานร่วมกนักบั ขดลวด L106 ที&ต่อขนานกนั  ดงัแสดง 
ในรูปที& 9.5 พิโซเซรามิกแทร็ปซาวดฟิ์ลเตอร์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ สัญญาณภาพรวม 0-5 เมกะเฮิรตซ์ (A) 
และสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ 50± กิโลเฮิรตซ์ (B) ป้อนทางดา้นเขา้ สัญญาณที&ปรากฏทาง 
ดา้นออกของ CF101 เป็นสัญญาณภาพรวม 0-5 เมกะเฮิรตซ์ เท่านั)น 

•

 

รูปที& 9.5 แสดงรายละเอียดการทาํงานของแทร็ปซาวดฟิ์ลเตอร์ เอสไอเอฟฟิลเตอร์และ 
                           พิโซเซรามิกดิสคริมมิเนเตอร์ 

9.6  พโิซเซรามกิเอสไอเอฟฟิลเตอร์ 

พิโซเซรามิกเอสไอเอฟฟิลเตอร์ (Piezo Ceramic SIF Filter, SFE) หรือเอสเอฟอี   ดงัแสดง 
ในรูปที& 9.5 พิโซเซรามิกเอสไอเอฟฟิลเตอร์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ อุปกรณ์ประเภทพิโซอิเล็กตริกเอฟเฟกต ์
ทาํหนา้ที& กรองสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ผา่นเท่านั)น  
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9.7  พโิซเซรามกิดิสคริมมเินเตอร์  

พิโซเซรามิกดิสคริมมิเนเตอร์ (Piezo Ceramic Discriminator, CDA) หรือ ซีดีเอ ที&ทาํหนา้ที& 
เลื&อนเฟสของสัญญาณเอสไอเอฟ พิโซเซรามิกดิสคริมมิเนเตอร์ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ± 50 กิโลเฮิรตซ์ โดย 
เลื&อนเฟสตามค่าความถี&ที&แกวง่ไกว ดงัแสดงในรูปที& 9.5 ตาํแหน่งขาของซีดีเอ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ จะมี
จุด ( • )  ขาที&อยูด่า้นจุดเป็นขาดา้นเขา้ขากลางกราวด ์ขาดา้นขวามือ เป็นขาดา้นออก 

สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ + 50 กิโลเฮิรตซ์ (A) จะถูกเลื&อนเฟส นาํหนา้ > 90 o   
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ (B) จะถูกเลื&อนเฟส นาํหนา้ 90 o   
สัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ −50 กิโลเฮิรตซ์(C) จะถูกเลื&อนเฟสนาํหนา้ < 90 o   

9.8  วงจรดีเทกเตอร์แบบเอเอม็ โดยใช้ไดโอด    

รายละเอียด ดงัแสดงในรูปที& 9.6 สามารถอธิบายไดด้งันี)  

 

รูปที& 9.6 แสดงรายละเอียดการทาํงานของวงจรดีเทเตอร์แบบเอเอม็โดยใชไ้ดโอด (Gulati, 2007, 
                   p. 211) 

9.8.1  หม้อแปลงวไีอเอฟท ี3 (Video Intermediate Frequency Transformer, VIFT 3) 

VIFT 3  ทาํหนา้ที& กรองสัญญาณวไีอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ผา่นออกทางขดทุติยภูมิ 
9.8.2  D1 ไดโอดดีเทกเตอร์  

D1 ทาํหนา้ที& ยอมใหส้ัญญาณวไีอเอฟผา่น ไดเ้พียงเฟสบวก เท่านั)น 
9.8.3  R1 C1 และ C2  อาร์-ซี อนิทเิกรเตอร์  

R1 C1 และ C2  อาร์-ซี อินทิเกรเตอร์ ทาํหนา้ที& สะสมแรงดนัของสัญญาณวไีอเอฟ 
เฟสบวก ไดเ้ป็นสัญญาณภาพรวม 
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9.8.4  RL ตัวต้านทานโหลด  

          RL  ทาํหนา้ที&  ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าของสัญญาณภาพรวม ไหลผา่น ลงกราวด์ 

การทาํงานของวงจรดีเทกเตอร์แบบเอเอม็ โดยใชไ้ดโอด D1 ยอมใหส้ัญญาณวไีอเอฟผา่น 
ไดเ้พียงเฟสบวกเท่านั)น ดงัแสดงในรูปที& 9.6 ก. เนื&องจากไดรั้บแรงดนัไบแอสไปหนา้ R1 C1และC2 
เป็นวงจรอาร์-ซีอินทิเกรเตอร์ ทาํหนา้ที& สะสมแรงดนัของสัญญาณวไีอเอฟเฟสบวกไดเ้ป็นสัญญาณ 
ภาพรวม ดงัแสดงในรูปที& 9.6 ข. และ ค. 

สรุป 

วงจรวไีอเอฟ  มีหนา้ที& ดงันี)  :- 
−  ซอว ์ฟิลเตอร์ กรองสัญญาณวไีอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ และเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์  

ผา่น 
−  ขยายแรงดนัของสัญญาณวไีอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ ประมาณ 50%  
−  ขยายแรงดนัของสัญญาณเอสไอเอฟ  33.4 เมกะเฮิรตซ์ ประมาณ 5-10 % 
−  สัญญาณวไีอเอฟไดรั้บการดีเทกต ์ไดส้ัญญาณภาพรวม 0-5 เมกะเฮิรตซ์ 
−  สัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ ไดรั้บการหกัลา้งความถี& เป็นสัญญาณเอสไอเอฟ 

 5.5 เมกะเฮิรตซ์ 
                 −  แรงดนัอาร์เอฟเอจีซีควบคุมอตัราขยายแรงดนัของวงจรอาร์เอฟแอมป์ในจูนเนอร์ โดย      
การควบคุมอตัราขยายแรงดนัไม่เป็นปฏิภาคตรง 

                 −  แรงดนัเอเอฟที ควบคุมการผลิตความถี&ของโลคอลออสซิลเลเตอร์ ในวงจรของจูนเนอร์
ใหค้งที& และเสถียรภาพ   
 

 
_____________________________ 

 
 


