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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 17-18 เรื่องทีส่ อน ออสซิสโลสโคป
โดยนายรุ่ งโรจน์ หนูขลิบ
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายหรื อบอกรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ได้
1. เพื่อให้รู้จกั ความหมายของออสซิสโลสโคป
2. เพือ่ ศึกษาโครงสร้างและส่ วนประกอบของออสซิ สโลสโคป
3. เพื่อศึกษาการใช้ออสซิสโลสโคป
4. เพื่อรู้จกั ข้อควรระวังและการบํารุ งรักษาออสซิสโลสโคป
สาระการเรียนรู้
การวัดค่าปริ มาณทางไฟฟ้ า สามารถวัดแล้วอ่านค่าออกมาได้ทนั ทีจากเข็มชี้หรื อตัวเลข
ที่แสดงที่หน้าปัทม์ของเครื่ องวัดไฟฟ้ า แต่สาํ หรับออสซิ ลโลสโคป เป็ นเครื่ องวัดที่แสดงผลออก
มาในรู ปของสัญญาณ ฉะนั้นผูใ้ ช้งานต้องแปรผลจากรู ปสัญญาณมาเป็ นค่าปริ มาณทางไฟฟ้ าอีก
ครั้งหนึ่ง
สมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ (Competency)
1. ด้ านความรู้
1. เพื่อให้รู้จกั ความหมายของออสซิสโลสโคป
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่ วนประกอบของออสซิ สโลสโคป
3. เพื่อศึกษาการใช้ออสซิสโลสโคป
4. เพื่อรู้จกั ข้อควรระวังและการบํารุ งรักษาออสซิสโลสโคป
2. ด้ านทักษะและกระบวนการ
1. มีทกั ษะในการใช้งานออสซิลโลสโคป
2. นําความรู้เรื่ องออสซิลโลสโคปไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอื่น ๆได้
3. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
3.1. ความมีวนิ ยั
3.2. ความรับผิดชอบ 3.3. ความซื่อสัตย์สุจริ ต
3.4. ความสนใจใฝ่ รู้
3.5. การประหยัด
3.6. การละเว้นสิ่ งเสพย์ติดและการพนัน
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ออสซิลโลสโคป เป็ นเครื่ องวัดที่แสดงให้เห็นภาพของรู ปคลื่นสัญญาณไฟฟ้ าที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว โดยเทียบกับเวลา และช่วยให้ทราบค่าต่าง ๆ เช่น ค่าสู งสุ ดหรื อยอดถึงยอด(Peak to Peak) ของ
แรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า ค่าคาบเวลา (period) ความถี่ ( f ) และความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของสัญญาณ
ต้องการวัด เป็ นต้น ตัวอย่างของออสซิลโลสโคป ดังรู ป

รู ป ออสซิลโลสโคป ยีห่ อ้ HAMEG รุ่ น HM 203-6

รู ป แสดงแผนภูมิส่วนประกอบที่สาํ คัญของออสซิ ลโลสโคป
รู ป เป็ นแผนภูมิของวงจรภายในออสซิลโลสโคป ซึ่งมีความซับซ้อนมาก และเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้น จะกล่าวถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สาํ คัญเพียงบางส่ วน โดยเริ่ มตั้งแต่สัญญานเข้าสู่ อสซิ ลโลสโคป ผ่าน
ส่ วนประกอบที่สาํ คัญ จนกระทัง่ เกิดภาพบนจอออสซิ ลโลสโคป รวมทั้งการนําออสซิ ลโลสโคปไปใช้งาน
ด้วย
1. โครงสร้ าง จากรู ป แบ่งโครงสร้างที่สาํ คัญได้ 4 ส่ วน คือ
1. หลอดรังสี แคโทด หรื อหลอด CRT (Cathode-ray Tube) = A
2. ระบบเบี่ยงเบนแนวตั้ง (Vertical Deflection System) = B
3. ระบบเบี่ยงเบนแนวนอน (Horizontal Deflection System) = C
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1.1. หลอดรังสี แคโทด (Cathode-Ray Tube)
หลอดรังสี แคโทด หรื อหลอด CRT เป็ นส่ วนประกอบที่สาํ คัญ ซึ่งแสดงให้เห็นภาพของรู ป
คลื่นสัญญาณ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณภาพจากระบบเบี่ยงเบนแนวตั้ง และสัญญาณ
กวาดภาพจากระบบเบี่ยงเบนแนวนอน หลอด CRT ประกอบด้วยส่ วนที่สาํ คัญดังนี้
1) ชุดปื นอิเล็กตรอน (Electron Gun Assembly)
2) ชุดแผ่นเบี่ยงเบน (Deflection Plate Assembly)
3 ) จอภาพฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Screen)
4) หลอดแก้ว และขั้วหลอด (Glass Envelope and Base of the tube)
การทํางาน อาศัยหลักการบังคับการบ่ายเบนของลําอิเล็กตรอน ภายในหลอดรังสี แคโทดคือเมื่อให้
ความร้อนแก่แคโทด อิเล็กตรอนจะถูกปล่อยออกมาผ่านรู เล็ก ๆ ใน กริ ดควบคุม(Control grid ) จํานวน
อิเล็กตรอนที่ปล่อยจากแคโทดจะมีผลโดยตรงต่อความเข้มของลําอิเล็กตรอนและถูกควบคุมโดยการป้ อน
ไบอัสให้แก่ กริ ดควบคุม เมื่อผ่านกริ ดควบคุม อิเล็กตรอนจะถูกเร่ งจนมีความเร็ วสู งมาก โดยผ่านแอโนด
สามตัวซึ่งมีลกั ษณะเป็ น ทรงกระบอก มีรูเล็กๆ อยูต่ รงกลางในแนวเดียวกัน คือแอโนดเร่ งก่อน
(Preaccelerating Anode) แอโนดปรับโฟกัส (Focusing Anode) และแอโนดเร่ ง (Accelerating Anode) ลํา
ของอิเล็กตรอนจะพุง่ ผ่านระหว่างชุดแผ่นเบี่ยงเบน 2 คู่ คือชุดเบี่ยงเบนแนวตั้ง และชุดเบี่ยงเบนแนวนอน
การเบี่ยงเบนจะเป็ น อิสระต่อกันทําให้ลาํ อิเล็กตรอนอยูใ่ นตําแหน่ง ที่ตอ้ งการ และพุง่ ไปกระทบกับ
จอภาพและถ่ายเทพลังงานให้ แก่จุดที่มากระทบ ทํา ให้จุดนั้นเรื องแสง

รู ป แสดงส่ วนประกอบที่สาํ คัญของหลอดรังสี แคโทด
1) ชุ ดปื นอิเล็กตรอน (Electron Gun Assembly)
ชุดปื นอิเล็กตรอน ดังรู ป จะต้องทํางานร่ วมกับชุดแผ่นเบี่ยงเบน (Deflection Plate Assembly) ใน
ที่น้ ีจะอธิ บายหลักการทํางานเฉพาะชุดปื นอิเล็กตรอนเพียงอย่างเดียว ดังนี้
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รู ป แสดง ส่ วนประกอบที่สาํ คัญของปื นอิเล็กตรอน
เมื่อแคโทดความร้อน (Heater-Cathode) ได้รับพลังงานความร้อนจากการเผาไส้หลอดแล้วจะปล่อย
อิเล็กตรอนผ่านรู เล็กๆ ของกริ ดควบคุม (Control grid) ไปยังแอโนด 3 ตัวซึ่ งมีหน้าที่ดงั นี้ คือ
(1) แอโนดเร่ งก่อน (Preaccelerating Anode) ทําหน้าที่บงั คับลําอิเล็กตรอนไม่ให้ขยายมากเกินไป
(2) แอโนดโฟกัส (Focusing Anode) ทําหน้าที่ปรับโฟกัสหรื อรวมลําอิเล็กตรอนให้มีขนาดที่
เหมาะสม
(3) แอโนดเร่ ง (Accelerating Anode) ทํ าหน้าที่เร่ งความเร็ วของอิเล็กตรอนให้พงุ่ กระทบกับจอภาพ
ปรากฏเป็ นจุดเรื องแสงบริ เวณที่กระทบ เนื่องจากอิเล็กตรอนถ่ายเทพลังงานให้แก่จอภาพ (ที่จุด C)
2) ชุ ดแผ่ นเบี่ยงเบน (Deflection Plate Assembly)
ก่อนที่ลาํ อิเล็กตรอนจากชุดปื นอิเล็กตรอนจะพุง่ ไปถึงจอภาพได้น้ นั ต้องผ่านแผ่นเบี่ยงเบน 2 ชุด
คือ
(1) แผ่นเบี่ยงเบนแนวตั้ง (Vertical Deflection Plate)
(2) แผ่นเบี่ยงเบนแนวนอน (Horizontal Deflection Plate)
ขณะที่ลาํ อิเล็กตรอนเคลื่อนตัวผ่านแผ่นเบี่ยงเบนทั้ง 2 คู่ จะเกิดการเบี่ยงเบนในแนวตั้งและ
แนวนอนซึ่ งเป็ นอิสระแก่กนั เราจึงควบคุมลําอิเลคตรอนให้เคลื่อนที่มายังตําแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพได้ การ
เบี่ยงเบนดังกล่าวนี้อาศัยหลักการเบี่ยงเบนทางไฟฟ้ าสถิต(Electrostatic Deflection)

รู ป แสดงจุดเรื องแสงบนจอภาพ
รู ป ก แสดงภาพจุดเรื องแสงบนจอภาพ ซึ่ งเกิดจากลําอิเล็กตรอนจากชุดปื นอิเล็กตรอนพุง่ กระทบ
จอภาพโดยไม่ผา่ นแผ่นเบี่ยงเบน

- 552 รู ป ข แสดงเส้นภาพที่เกิดจากลําอิเล็กตรอนเคลื่อนตัวผ่านแผ่นเบี่ยงเบนแนวนอนเพียงคู่เดียว
รู ป ค เป็ นภาพซึ่ งเกิดจากลําอิเล็กตรอนเคลื่อนตัวผ่านแผ่นเบี่ยงเบนทั้งชุดแนวตั้งและชุดแนวนอน
3) จอภาพฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Screen)
หมายถึงจอที่อยูด่ า้ นหน้าสุ ดของหลอดรังสี แคโทด ฉาบด้วยสารเรื องแสงฟอสเฟอร์ (Phosphor) ซึ่ง
เป็ นสารที่ทาํ ให้เกิดแสงสว่างบนจอภาพ เมื่อถูกกระทบด้วยลําอิเล็กตรอนที่มีความแรงและ กําลังสู ง จะ
เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานแสง ทําให้จอภาพเรื องแสง แม้จะหยุดจ่ายลํา อิเล็กตรอนแล้ว สาร
ฟอสเฟอร์ ก็ยงั คงเรื องแสงอีกชัว่ ขณะหนึ่ง เป็ นการป้ องกันการกระพริ บของรู ปภาพบนจอ
4) หลอดแก้ว และขั้วหลอด (Glass Envelope and Base of the tube)
ขั้วหลอดทําหน้าที่เป็ นทางผ่านให้กระแสไฟฟ้ าเข้าไปจุดไส้หลอดของแคโทด ส่ วนหลอดแก้วเป็ น
อุปกรณ์หุม้ ส่ วนประกอบที่ สําคัญต่าง ๆ ของหลอดรังสี แคโทด ทําด้วยแก้วทนความร้อนสู ง
1.2 ระบบเบี่ยงเบนแนวตั้ง (Vertical Deflection System)
ระบบเบี่ยงเบนแนวตั้ง เป็ นระบบควบคุมให้รูปคลื่นหรื อสัญญาณอินพุต (input)ที่เข้าไปในจอภาพ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ เช่น ขนาด (amplitude) ของสัญญาณภาพช่วงกว้างของการใช้งาน (band
width) เป็ นต้น

องค์ประกอบของระบบเบี่ยงเบนแนวตั้ง ดังรู ป ประกอบด้วย
1. สายวัดหรื อโพรบ (Probe)
2. สวิทช์เลือกสัญญาณอินพุต ของระบบเบี่ยงเบนแนวตั้ง (Input Selector Switch)
3. ภาคลดทอนสัญญาณ (Attenuator network)
4. ภาคขยายสัญญาณแนวตั้ง (Vertical Amplifier)
5. วงจรหน่วงเวลา (Delay Line)
หลักการทํางานของระบบเบี่ยงเบนแนวตั้งมีดงั นี้คือ เมื่อโพรบได้รับสัญญาณจากวงจรที่ตอ้ งการ
ตรวจวัดจะส่ งสัญญาณไปยังสวิทช์เลือกสัญญาณอินพุต เพื่อจะเลือกสัญญาณที่เหมาะสมส่ งต่อไปยังภาค
ลดทอนสัญญาณ ซึ่งมีหน้าที่ลดทอนสัญญาณให้มีขนาดตามต้องการ แล้วจึงส่ งสัญญาณแนวตั้ง เพื่อขยาย
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ส่ งไปยังแผ่นเบี่ยงเบนแนวตั้ง (V) เข้าสู่ หลอด CRT
1.3 ระบบเบี่ยงเบนแนวนอน (Horizontal Amplifier System)
ระบบเบี่ยงเบนแนวนอน ทําหน้าที่ส่งสัญญาณภาพกวาดไปยังแผ่นเบี่ยงเบนแนวนอน ดังรู ป

รู ป ระบบเบี่ยงเบนแนวนอน
ส่ วนประกอบของระบบเบี่ยงเบนแนวนอน มีดงั นี้
1. สวิทช์เลือกแหล่งกําเนิดสัญญาณทริ กเกอร์ หรื อสัญญาณอินพุตของระบบเบี่ยงเบนแนวนอน
(Trigger Selector Switch)
2. ภาคกําเนิดสัญญาณทริ กเกอร์ (Trigger Generator)
3. ภาคกําเนิดสัญญาณเกท (Sweep Gating Multibrator)
4. ภาคกําเนิดสัญญาณกวาดภาพ (Sweep Generator)
5. ภาคขยายสัญญาณแนวนอน (Horizontal Amplifier)
6. วงจรโฮลด์ออฟ (Hold off)
หลักการทํางานของระบบเบี่ยงเบนแนวนอน จากรู ป แหล่งกําเนิด
สัญญาณ ทริ กเกอร์หรื อสัญญาณอินพุตของระบบเบี่ยงเบนแนวนอน แบ่งออกเป็ นแหล่งกําเนิด
ภายใน (Internal Source; INT) จะได้รับสัญญาณอินพุตจากภาคขยายสัญญาณแนวตั้ง แหล่งกําเนิดภายนอก
(External Source; EXT) จะได้รับสัญญาณอินพุตจากแหล่งกําเนิดภายนอกของออสซิลโลสโคป ส่ วน
แหล่งกําเนิดที่สายหรื อ Line ที่จ่ายให้ออสซิ ลโลสโคป ดังนั้นสวิทช์เลือกแหล่งกําเนิดสัญญาณอินพุต ของ
ระบบเบี่ยงเบนแนวนอนจะทําหน้าที่เลือกสัญญาณจากแหล่งกําเนิดที่เหมาะสม แล้วส่ งไปยังภาค กําเนิด
สัญญาณทริ กเกอร์ซ่ ึงทําหน้าที่แปลงสัญญาณอินพุตเป็ นรู ปคลื่ นสี่ เหลี่ยม หรื อ เรี ยกว่าสัญญาณทริ กเกอร์
พัลส์ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการกวาดภาพ ซึ่ งส่ งสัญญาณไปยังภาคกําเนิดสัญญาณเกท และภาค กําเนิดสัญญาณ
กวาดภาพ และทํางานสัมพันธ์กนั คือเมื่อสัญญาณเกทเป็ นศูนย์ ตัวเก็บประจุในภาคกําเนิดสัญญาณ
กวาดภาพจะเริ่ มเก็บประจุ หรื อเริ่ มสร้างสัญญาณกวาดภาพด้วยเวลาคงที่ สัญญาณที่ออกจากภาค กําเนิด
สัญญาณกวาดภาพจึงเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ปรากฎขึ้นที่จอภาพ จนกระทัง่ สัญญาณกวาดภาพมีขนาดตามที่ตอ้ งการ
ซึ่ งสัญญาณกวาดภาพจะย้อนกลับมาที่ภาคกําเนิดสัญญาณเกทและวงจรโฮลด์ออฟ เมื่อภาค กําเนิดสัญญาณ
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ประจุในภาคกําเนิดสัญญาณกวาดภาพคายประจุอย่างรวดเร็ ว จนกระทัง่ สัญญาณกวาดภาพหมดไปใน
ลักษณะย้อนกลับ ในขณะเดียวกันวงจรขาเข้าของภาคกําเนิดสัญญาณเกทเปิ ดออก เพื่อรับสัญญาณทริ กเกอร์
พัลส ้์ เข้าสู่ ส่ ้ัญญาณเกทอีกครั้ง ส่ วนวงจรโฮลด์ออฟ จะทําหน้า ที่ควบคุมสัญญาณทริ กเกอรพ์ ้ัลส ้์
ไม่ให้เข้าสู่ ภาคสัญญาณเกทได้ จนกว่าตัวเก็บประจุจะคายประจุหมด เมื่อมีสัญญาณกวาดภาพส่ งมายัง
ภาคขยายสัญญาณแนวนอน ซึ่ ง ทําหน้าที่ขยายสัญญาณดังกล่าวให้มีขนาดใหญ่ จนกระทัง่ เบี่ยงเบน ลํา
อิเล็กตรอนแล้วส่ งไปยังแผ่นเบี่ยงเบนแนวนอนต่อไป
1.4 โพรบ (Probe)
โพรบเป็ นอุปกรณ์ร่วมในการใช้งานออสซิ ลโลสโคป ทําหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณจากวงจรที่ตอ้ งการ
ตรวจวัดไปยังช่องรับสัญญาณอินพุต (input) แนวตั้งของออสซิ ลโลสโคปลักษณะของโพรบ แสดงดังรู ป

รู ป แสดงลักษณะของโพรบ
โพรบแบ่งตามประเภทการใช้งานได้ดงั นี้
1) โพรบแรงดันไฟฟ้ าแบบพาสซีฟ (Passive Probes)
2) โพรบแรงดันไฟฟ้ าแบบแอคตีป (Active Probes)
3) โพรบกระแสไฟฟ้ า (Current Probes)
1) โพรบแรงดันไฟฟ้ าแบบพาสซีฟ เป็ นโพรบที่นิยมใช้มากที่สุด ไม่มีการขยายทําหน้าที่ส่งผ่าน
และลดทอนสัญญาณ ประกอบด้วยตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และขดลวด ที่พบบ่อยได้แก่ แบบไม่ลดทอน
สัญญาณ (Probes x 1) และแบบลดทอนสัญญาณ (Probes x 10หรื อ Probes x 100)
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รู ป แสดงโพรบแบบลดทอนสัญญาณ ซึ่งประกอบด้วยความต้านทาน R และคาปาซิเตอร์ C ต่อ
ขนานกัน สายวัดแกนร่ วม (coaxial) ซึ่ งมีค่า C2 อยูภ่ ายใน ส่ วนคาปาซิ เตอร์ C1 ซึ่ งปรับค่าได้เพื่อใช้ในการ
สอบเทียบโพรบว่ามีค่าความผิดเพี้ยน (distort) ในการส่ งผ่านสัญญาณหรื อไม่ จากรู ปโพรบต่อเข้ากับช่องรับ
สัญญาณ input ของระบบเบี่ยงเบนแนวตั้งที่ภาค input ของออสซิ ลโลสโคปนี้ ประกอบความต้านทาน R in
และคาปาซิเตอร์ Cinการสอบเทียบโพรบ ว่ามีความผิดเพี้ยนหรื อไม่น้ นั คือ การปรับค่าคงที่ของเวลา( τ =
RC) ในโพรบกับค่าคงที่ของเวลาในออสซิ ลโลสโคปให้เท่ากัน ดังนั้น ในกรณี ที่โพรบเกิดการผิดเพี้ยน
(distort) ต้องปรับค่า C1 เพื่อชดเชยให้โพรบมีค่าคงที่ของเวลาเท่ากันกับค่าคงที่ของเวลาในออสซิ ลโลสโคป
2) โพรบแรงดันไฟฟ้ าแบบแอคตีป เป็ นโพรบที่มีวงจรขยายจําพวกสารกึ่งตัวนําอยูด่ ว้ ย สามารถ
ขยายสัญญาณให้แรงขึ้นที่หวั โพรบชนิดนี้มีวงจรซึ่ งประกอบด้วย FET และทรานซิสเตอร์ Q1 ดังรู ป เพื่อทํา
ให้ input impedance ของโพรบมีค่าสู ง นําไปใช้ในการวัดสัญญาณ input ที่มีความถี่สูงได้

รู ป โพรบวัดแรงดันไฟฟ้ าแบบแอคตีป
3) โพรบวัดกระแสไฟฟ้ า ดังรู ป จะส่ งผ่านสัญญาณจากวงจรที่ตอ้ งการตรวจวัดไปยังช่องรับ
สัญญาณ input โดยอาศัยหลักการของ Current Transformer โพรบชนิดนี้มีปลายที่กางออกได้สาํ หรับใส่ สาย
ตัวนําซึ่ งมีกระแสไฟฟ้ าอยูภ่ ายในกระแสไฟฟ้ านี้ ทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้ าเหนี่ยวนําและรู ปคลื่นกระแสไฟฟ้ า
ที่ตอ้ งการวัด
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รู ป แสดงโพรบวัดกระแสไฟฟ้ าและวงจรภายใน

