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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 16 เรื่องทีส่ อน เครื่องกาเนิดสั ญญาณ
โดยนายรุ่ งโรจน์ หนูขลิบ
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายหรื อบอกรายละเอียดเนื้อ หาแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ได้
1. เพื่อให้รู้จกั ความหมายของเครื่ องกําเนิดสัญญาณ
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่ องกําเนิดสัญญาณ
3. เพื่อศึกษาการใช้เครื่ องกําเนิดสัญญาณ
4. เพื่อรู ้จกั ข้อควรระวังและการบํารุ งรักษาเครื่ องกําเนิดสัญญาณ
สาระการเรียนรู้
เครื่ องกําเนิดสัญญาณ คือ เครื่ องเครื่ องมือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ผลิตสัญญาณความถี่ไฟฟ้ า
ชนิดต่างๆ อย่างเช่น คลื่นรู ปซายน์ (Sine wave) คลื่นจตุรัส(Square wave) คลื่นสามเหลี่ยม (Triangular
wave) และพัลส์ (Pulse) เพื่อใช้ในการทดสอบปรับแต่งสัญญาณ และตรวจซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องกําเนิดความถี่ที่นิยมใช้งานอยูท่ วั่ ๆ ไปมีดงั นี้คือ
1. เครื่ องกําเนิดความถี่เสี ยง (Audio Generator)
2. เครื่ องกําเนิดความถี่วทิ ยุ (Radio Frequency Generator)
3. ฟังก์ชนั่ เจนเนอร์เรเตอร์ (Function Generator)
4. พัลส์ เจนเนอร์เรเตอร์ (Pulse Generator)
5. สวีพ เจนเนอร์เรเตอร์ (Sweep Generator)
สมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ (Competency)
1. ด้ านความรู้
1. บอกความหมายของเครื่ องกําเนิดสัญญาณได้ถูกต้อง
2. บอกโครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่ องกําเนิดสัญญาณได้ถูกต้อง
3. ใช้เครื่ องกําเนิดสัญญาณได้ถูกต้อง
4. บอกข้อควรระวังและการบารุ งรักษาเครื่ องกาเนิดสัญญาณได้ถูกต้อง
2. ด้ านทักษะและกระบวนการ
1. มีทกั ษะในการต่อใช้งานเครื่ องกําเนิดสัญญาณได้
2. นําความรู ้เรื่ องหลักการเบื้องต้นของเครื่ องกําเนิดสัญญาณไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอื่นได้
3. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์

- 545 1. ความมีวนิ ยั
4. ความสนใจใฝ่ รู้

2. ความรับผิดชอบ
5. การประหยัด

3. ความซื่อสัตย์สุจริ ต
6. การละเว้นสิ่ งเสพย์ติดและการพนัน

เครื่องกาเนิดสั ญญาณ
สัญญาณไฟฟ้ ากับงานด้านไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสิ่ งคู่กนั ไม่สามารถแยกจากกันได้ เพราะ
ในการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการทํางานที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับไฟฟ้ าและ
สัญญาณ ถ้าหากพิจารณาโดยละเอียด เริ่ มต้นจากการจ่ายแรงดันไฟฟ้ าให้วงจร ในแรงดันไฟฟ้ าก็
ประกอบด้วยสัญญาณรู ปไซน์ เมื่อมองไปถึงวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ บางวงจรทําหน้าที่
กําเนิดสัญญาณไฟฟ้ าสลับขึ้นมา เช่น วงจรกําเนิดความถี่ (Oscillator) วงจรกําเนิดสัญญาณพัลซ์ ที่เรี ยกว่า
วงจรมัลติไวเบรเตอร์ (Multi vibrator)เป็ นต้น บางวงจรก็เกี่ยวข้องกับการทํางานร่ วมกับสัญญาณ เช่น
วงจรขยายเสี ยง ( Amplifier)วงจรภาครับวิทยุ (R.F. Tuner) ตลอดจนการทํางานของวงจรบางส่ วนถูก
ควบคุมการ ทํางานด้วยสัญญาณไฟฟ้ า เป็ นต้น
เครื่ องกําเนิดสัญญาณ เป็ นเครื่ องมือวัดและเครื่ องมือทดสอบชนิดหนึ่ง ทําหน้าที่เป็ นตัวให้กาํ เนิด
สัญญาณชนิดต่าง ๆขึ้นมา เพื่อใช้ในการทดสอบปรับแต่งและตรวจซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องกําเนิดสัญญาณที่ถูกผลิตขึ้นมาใช้งานถูกเรี ยกชื่อต่างกัน ตามค่าความถี่และชนิดของสัญญาณ
ที่กาํ เนิดขึ้นมา แต่ในที่น้ ีจะศึกษาเพียง 2 ชนิด ดังนี้
1. ฟังก์ชนั่ เจนเนอร์เรเตอร์ (Function Generator)
2. พัลส์ เจนเนอร์เรเตอร์ (Pulse Generator)
1. ฟังก์ชั่น เจนเนอร์ เรเตอร์ (Function Generator)
ฟังก์ชนั่ เจนเนอร์ เรเตอร์ หรื อ เครื่ องกําเนิดสัญญาณหลายแบบเป็ นเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
ทํางานได้หลายหน้าที่
1) โครงสร้าง ฟังก์ชนั่ เจนเนอร์ เรเตอร์ จะมีวงจรออสซิ ลเลตที่สามารถสร้างรู ป
คลื่นที่แน่นอน แต่ละเครื่ องประกอบด้วยส่ วนสํ าคัญ 4 ส่ วน ดังรู ป (ก) คือ
(1) วงจรออสซิลเลเตอร์ซ่ ึงทํ าหน้าที่สร้างคาบเวลา (Time period) ให้กบั คลื่นหรื อ
เรี ยกว่ามัลติไวเบรเตอร์ หรื อตัวกําเนิดความสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่อง เป็ นตัวกําเนิดรู ปคลื่นแบบต่าง ๆ
นัน่ เอง
(2) ตัวสร้างหรื อจัดรู ปแบบของคลื่น (Wave shaper)
(3) ส่ วนโมดูเลเตอร์ ใช้สาํ หรับสร้างสัญญาณ AM หรื อ FM เอาท์พุทบัฟเฟอร์
ของภาคขยาย (Out put buffer amplifier)
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รู ป แสดงบล็อคไดอะแกรมและฟังก์ชนั่ เจนเนอร์ เรเตอร์
2) การนําไปใช้งาน ใช้เป็ นเครื่ องกําเนิดความถี่ที่สามารถสร้างรู ปคลื่นเอ้าท์พุทได้หลายรู ปคลื่น
สัญญาณที่กาํ เนิดขึ้นมานี้ตอ้ งสามารถควบคุมได้ ทั้งการปรับแต่งรู ปคลื่น ปรับแต่งความแรงและปรับแต่ง
ความถี่ได้ เพื่อใช้เป็ นสัญญาณส่ งออกไปยังอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ตรวจซ่อม
ปรับแต่ง หรื อวัดเปรี ยบเทียบค่า โดยถือว่าสัญญาณที่กาํ เนิดจากเครื่ องกําเนิดสัญญาณเป็ นสัญญาณมาตรฐาน
หรื อสัญญาณอ้างอิง ในการนําไปใช้งานเครื่ องกําเนิดสัญญาณไม่วา่ จะเป็ นชนิดใดก็ตามควรต้องมีคุณสมบัติ
ในการทํางานและการใช้งานที่เหมือน ๆ กัน ดังนี้
1. ความถี่ที่ถูกผลิตขึ้นมาต้องมีความคงที่ และสามารถอ่านค่าออกมาได้
2. สัญญาณที่กาํ เนิดขึ้นมาต้องไม่ผดิ เพี้ยน และไม่มีสัญญาณรบกวน
3. สามารถควบคุมความแรงของสัญญาณที่ผลิตขึ้นมาได้ ตั้งแต่ความแรงค่าตํ่า ๆ จนถึงความแรงค่า
สู ง ๆ
3) การเลือกรู ปสัญญาณ สามารถผลิตรู ปคลื่นสัญญาณเอ้าท์พุทได้หลายชนิดเช่น
รู ปคลื่นไซน์ (Sine Wave) รู ปคลื่นสามเหลี่ยม ( Triangular wave) รู ปคลื่นฟันเลื่อย(Saw tooth Wave)
รู ปคลื่นสี่ เหลี่ยม (Square Wave) และรู ปคลื่นพัลส์ ( Pulse Wave )เป็ นต้น ลักษณะรู ปคลื่นแบบต่าง ๆ แสดง
ดังรู ป
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4) การปรับความถี่ มียา่ นความถี่ใช้งานเริ่ มตั้งแต่เศษส่ วนของเฮริ ทซ์ ( Hz) ไปจนถึงหลายร้อยเฮ
ริ ทซ์(KHz) ฟังก์ชนั่ เจนเนอเรเตอร์ จากรู ป (ข) มีความถี่ เอ้าท์พุทในย่าน 10 เท่า จากค่าตํ่าสุ ด 0.2 Hz ถึง
ค่าสู งสุ ด 2 MHz
5) การปรับแต่งความแรงของสัญญาณ จากรู ป(ข) ขนาดของสัญญาณด้านเอ้าท์พุทโดยทัว่ ไปมีค่า
พีคทูพีค (Peak to peak) เป็ น 0–20 V และ 0–2 V การควบคุมขนาด สัญญาณ มักทําที่ 0–20 V โดยใช้ปุ่ม
การลดทอน(Attenuation) 20 dB เปลี่ยนเอ้าท์พุทเป็ น 0–20 V การเลือกความถี่มีความถูกต้องประมาณ ± 20
% ของค่าเต็มสเกลที่ยา่ นใด ๆ

