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เอกสารประกอบการทดลอง 2102-384 
คูมือการใชงานโปรแกรม FRA.vxe 

สําหรับการทดลองเรื่อง 

ผลตอบเชงิความถี่ของวงจรขยายแบบเชิงเสน 

( Frequency Response of Linear Amplifier) 
 

จัดทําโดย   
กานต  โอภาสจํารัสกิจ,  ผศ.ดร. วันเฉลิม  โปรา,    รศ.ดร. ยุทธนา  กุลวิทิต,  รศ.ดร. เอกชัย  ลีลารัศมี 

                            1 มิถุนายน 2551 
 

1. เปด oscilloscope, waveform generator และ DC power supply ใหเรียบรอยเสียกอน จากนั้นดับเบิ้ลคลิกไฟลช่ือ FRA 
บน desktop เพื่อเปดโปรแกรม จะพบกับหนาจอแรกแสดงชื่อการทดลองดังรูปที่ 1 

 

 
รูปท่ี 1 หนาจอแรกของโปรแกรม แสดงชื่อการทดลอง 

 
 
2. รอจนกวาหนาจอเมนูดังรูปที่ 2 ปรากฏขึ้นมา จะมีรายช่ือการทดลองยอยที่ตองทํา ใหเลือกหัวขอการทดลองที่ตองการ 

โดยปกติแลวควรทําตามลําดับ เริ่มจากการทดลองที่ 1  นอกจากกรณีที่จําเปนตองขามการทดลองบางตอนไปกอนหรือ
ตองการกลับไปแกไขการทดลองกอนหนา ก็สามารถทําไดโดยอาศัยเมนูนี้ 
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รูปท่ี 2 เมนูหลักสําหรับเลือกการทดลอง 

 
ปุมบนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1) Radio button - สําหรับเลือกการทดลองที่ตองการจะทดลอง จากนั้นกด “ตอไป” 
2) “ตอไป” กดเพื่อไปยังการทดลองที่เลือกไวตาม 1) 
3) “ออก” กดเมื่อตองการออกจากการทดลอง หรือออกจากโปรแกรม 

 
3. เมื่อกด “ตอไป” แลวจะปรากฏหนาจอใหมที่บอกถึงวิธีการทดลองในการทดลองยอยนั้นดังรูปที่ 3 กอนที่จะไปยัง

หนาจอถัดไป ใหวงจรสําหรับใชทดลองใหเรียบรอย 

 
รูปท่ี 3 หนาจออธิบายถึงวิธีทําการทดลองยอยนั้นๆ 

1 

ช่ือการทดลองยอย 

คําอธิบายวิธีการทดลอง 

2 3 

1 



 Page 3 

ปุมบนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1)  “ตอไป” กดเพ่ือเริ่มการทดลอง 

หมายเหตุ  อีกวิธีหนึ่งที่สามารถเขามายังหนาจอนี้ไดเมื่อทําการทดลองยอยอันหนึ่งเสร็จแลว และกด “ตอไป” ในหนาจอนั้น 
การทดลองยอยถัดไปจะเริ่มขึ้นเองโดยไมตองเลือกการทดลองใหม 

 
4. จากหนาจออธิบายวิธีการทดลองเมื่อกด “ตอไป” จะเขาสูการทดลอง สําหรับ FRA จะมีหนาจอสําหรับทําการทดลอง

เหมือนกันสําหรับทุกการทดลองคือรูปที่ 4 ในเอกสารนี้จะอธิบายถึงปุมตางๆ บนหนาจอเพื่อใหเขาใจวิธีการใชงาน
เทานั้น สวนวิธีการทดลองใหศึกษาจากคูมือวิธีการทดลอง เริ่มการทดลองโดยใช oscilloscope channel 1 วัดสัญญาณ 
Vs และ channel 2 วัดสัญญาณ Vo ใหอานคาที่ไดจากการทดลองและบันทึกเอาไวดวย นอกจากนี้ ขณะที่ทําการหา 

frequency response อยูนั้น ใหสังเกตรูปคลื่นบนจอของ oscilloscope ดวยวามีสัญญาณผิดเพี้ยนหรือไม ถามีก็ตองทํา
การลด amplitude ของ Vs ลง 

 

 

 
รูปท่ี 4 หนาจอสําหรับการทดลอง 

 
ปุมบนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1) Slide bar - สําหรับปรับคา amplitude ของสัญญาณไซนที่จายออกมาจาก waveform generator สามารถปรบั

ละเอียดไดโดยการใชปุมเลื่อนขึ้น-ลง เล็กๆที่อยูดานบน ทุกครั้งที่ปรับจะมีการ update ภาพในกราฟ 3) 
2) Slide bar – สําหรับปรับความถี่ของสัญญาณไซนจาก waveform generator ทุกครั้งที่ปรับจะมีการ update ภาพ

ในกราฟ 3) 
3) Volt – time plot – แรงดัน Vs ซึ่งวัดโดย channel 1 และ Vo ซึ่งวัดโดย channel 2 (อยาสลับกัน มิฉะนั้นอาจ

เกิดความสับสน) จะปรากฏบนหนาจอโปรแกรม สเกลขางซายเปนของ Vi และสเกลดานขวาเปนของ Vo ถา

คําอธิบาย 

1 

3 

5 

6 

8 

4 2 

7 

9 10 
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ตองการปรับรูปสัญญาณใหปรากฏเต็มจอ ทําไดโดยกดปุม “Auto Scale” ดานซายลาง (ถาสัญญาณมีขนาด
ใหญเกินหนาจอก็สามารถปรับใหปรากฏเห็นสัญญาณทั้งหมดไดโดยการใชปุม “Auto Scale” เชนกัน) 

หมายเหตุ  ปุม “Auto Scale” เปนการปรับ scale ของกราฟที่ปรากฏในโปรแกรมเทานั้น แตจะไมมีผลตอ scale ของ 
oscilloscope และคาที่อานได 

หมายเหตุ หากภาพที่ปรากฏบนจอของออสซิลโลสโคป มีความไมตอเนื่องมากจนผิดปกติ สาเหตุอาจเกิดจากสัญญาณ
รบกวนขนาดใหญ ใหตรวจสอบการตอวงจรและแกไขใหสัญญาณมีความถูกตองกอนทําการวัด 

4) แสดงคา “ความถี่” ที่ต้ังไว และคา “อัตราขยายของวงจร” ที่วัดไดที่ความถี่นั้นๆ 
5) Bode plot – ใชแสดงผลการหาคาอัตราขยายที่ความถี่ตางๆ ต้ังแตชวงความถี่ตํ่าจนถึงความถี่สูง (หรือเรียกวา 

frequency response) สามารถ zoom เพื่อดูคาที่ตําแหนงตางๆใหชัดเจนได โดยการคลิกเมาสคางไวแลวลาก
กรอบเปนบริเวณที่ตองการขยาย  โดยจะมี marker เพื่อชวยในการอานคาอัตราขยายที่ความถี่ตางๆ (marker 
เปนรูปสามเหลี่ยมกลับหัว) เมื่อตองการดูกราฟทั้งหมดก็ทําไดโดยการกดปุม “Auto Scale” 

6) “พล็อต” กดเพื่อใหโปรแกรมเริ่มการกวาดคาความถี่ของ waveform generator และเก็บคาอัตราขยายเพื่อนํามา
พล็อตในกราฟ 5) เมื่อกดปุมพล็อตแลว โปรแกรมจะใชเวลาชวงระยะหนึ่งในการทํางาน ระหวางที่รอนี้ไม
ควรปอนคําสั่งอยางอื่นใหกับโปรแกรม เชนการกดปุมคําสั่งอื่น หรือปรับคา amplitude หรือความถี่ เปนตน 
เพราะอาจเปนสาเหตุใหโปรแกรมทํางานผิดปกติได 

7) “Export”  เมื่อโปรแกรมหา frequency response เสร็จแลว สามารถบันทึกขอมูลที่ไดไปเก็บในไฟลโดยการ
กดที่ปุมนี้ ไฟลจะถูกเก็บในช่ือ A:\frax.txt เมื่อ x คือลําดับที่ของการทดลองยอยนั้น 

หมายเหตุ  ขอมูลในไฟลจะเก็บเปนบรรทัด โดยบรรทัดหนึ่งก็จะมีอัตราขยายของวงจรที่ความถี่คาหนึ่ง โดยรูปแบบการเก็บ
เปนดังนี้ “ความถี่,  อัตราขยาย(dB)” ไฟลนี้สามารถนําไปเปดดวยโปรแกรม spreadsheet จําพวก Excel ได โดย
โปรแกรมจะใหเราสามารถแปลงขอมูลจาก text ไฟลใหไปอยูในลักษณะเปน table เพื่อนําไปวาดกราฟใน
คอมพิวเตอร 

8) แสดงเปอรเซนตในการทํางานหา frequency response ของวงจร 
9) “ตอไป” กดเพื่อไปยังการทดลองตอไป 
10) “เมนู” กดเพื่อไปที่หนาจอเมนู 

หมายเหตุ บางครั้งรูปสัญญาณที่ปรากฏบนหนาจอ อาจไมใชสัญญาณที่เปนอยูทั้งหมด เนื่องจาก oscilloscope ปรับคา 
Volt/div ไดไมดีพอทําใหสัญญาณบางสวนตกขอบจอดานบนหรือลาง ซึ่งจะมีผลกับการหาคาอัตราขยาย สังเกต
ไดจากคาอัตราขยายที่ไดจะมีคาสูงมากหรือตํ่ามาก (เปนคาที่โปรแกรมถือวาเปนอนันต) ถาหากกราฟ frequency 
response ที่ไดมีลักษณะผิดปกติไปมาก ใหลองกดปุมพล็อต เพื่อทําการหาคาอีกครั้งจะชวยใหกราฟที่ไดมีความ
เหมาะสมมากขึ้น 

หมายเหตุ  การกดปุม “บันทึก” ซ้าํ จะเปนการเขียนขอมูลใหม (ถามี) หรือขอมูลเดิมลงไปทบัขอมูลในไฟลที่มีอยู 
 

5. ถาหากทําการทดลองยอยจนถึงขอสุดทาย และในหนาจอสุดทายนั้นไดกดปุม “ตอไป” จะปรากฏหนาจอขึ้นมาถามเพื่อ
ยืนยันวาเสร็จการทดลองแลว และตองการจะออกจากโปรแกรม หรือตองการจะกลับไปแกไขการทดลองบางเรื่อง 
สามารถเลือกไดที่หนาจอนี้ ดังรูปที่ 8  

 



 Page 5 

 
รูปท่ี 5 หนาจอยืนยันเพื่อออกจากโปรแกรม 

 
ปุมบนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1)  “กลับไป” กดเพื่อกลับไปยังหนาจอเมนู 
2) “จบ” กดเพื่อออกจากโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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2102-384  Electronic Circuits Laboratory 
การทดลองเรื่อง ผลตอบเชิงความถี่ของวงจรขยายแบบเชิงเสน 

Frequency Response of Linear Amplifier (FRA) 
 

วัตถุประสงค เพื่อวัดผลตอบเชิงความถี่ หาตําแหนงขัว้และศูนยของอัตราขยายแรงดันที่เปนผลของตัวเก็บ

ประจุตาง  ๆ ของวงจรขยายแบบเชิงเสนที่ใชทรานซิสเตอรตัวเดยีว  
 

เครื่องมือ 1) แหลงจายไฟตรง Agilent E3631A 1 เครื่อง 

 2) เครื่องกําเนิดสญัญาณไซน Agilent 33120A  1 เครื่อง 
 3) Mixed signal oscilloscope Agilent 54622D   1 เครื่อง 
 4) ชุดควบคุมการทดลองดวยคอมพิวเตอร  
 5) แผงวงจรดังแสดงในรูปที่ 1 พรอมสายเสียบขนาดสั้น 1 แผง 
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รูปท่ี 1  ผังของแผงวงจรทดลอง 
 
คําแนะนํา 

1. การวัดผลตอบเชิงความถี่ของอัตราขยายใหใชอัตราขยายแรงดนั AV = Vo/ Vs ไมใช Avi  = Vo / Vi   

โดยจะใช channel 1 ในการวัดสัญญาณ Vs เพราะในวงจรที่ใช ทั้ง Vo และ Vi จะมีขนาดเปลี่ยนตาม
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ความถี่ได แต Vs  จะมีขนาดคงที่ ดังนั้นเพื่อความสะดวกจึงควรตั้ง Vs ในการทดลองหาผลตอบเชิง

ความถี่แตละครั้งใหคงที่และใหมีคาใหญที่สุดที่เปนไปไดโดยไมทําใหแรงดันออกเพีย้นที่ความถี่
กลางซึ่งมีคาประมาณ 10 - 15 kHz สําหรับวงจรที่ใชทดลองนี้และเปนชวงความถีท่ี่ทําใหแรงดนั
ออกมีคาใหญที่สุด  ใหลองปรับความถี่ขึ้นลงในชวงความถี่กลางเพือ่หาความถี่ที่ใหสัญญาณออก
สูงสุดโดยประมาณ จากนั้นใหปรับขนาดของแรงดันเขาเพื่อใหไดแรงดันออกใหญสุดโดยไมเพีย้น
จากรูปไซนมากนัก การปรับสัญญาณเขาในลกัษณะนีจ้ะทําใหแนใจไดวาจะไมมีความถี่ใดที่จะทาํ
ใหแรงดนัออกเพี้ยนมากขึ้น 

2. การวัดแรงดันตางๆ นั้นใช Oscilloscope วัดแรงดันเทยีบกับขั้วรวมคอื Ground เทานั้น โดยอาจจะใช
คายอด (peak) หรือ คายอดถึงยอด (peak to peak) และควรสังเกตรูปคลื่นของแรงดันออก Vo เพื่อวา

ถา Vo มีรูปรางผิดแปลกไปจะไดแกไขกอนการเก็บขอมลู  

3. ใหถือวาสัญญาณที่ขั้วออกของเครื่องกําเนดิสัญญาณเปน Vs แมวาเครื่องกําเนิดสัญญาณจะมีความ

ตานทานออกก็ตาม โดยตั้ง Vs ใหไดคาตามที่กําหนดในภาวะที่เครื่องกําเนิดสัญญาณมีโหลดจริง

ของวงจรขยายตออยู 
4. ใหคํานวณคาความถี่หักมุม (ตําแหนงของขั้วและศูนย) ตางๆ ท่ีเกิดจากตัวเก็บประจุท่ีกําหนดในแต

ละการทดลองลวงหนา และในแตละการทดลองกอนที่จะทดลองหาผลตอบเชิงความถี่ใหทดลองหา
และบันทึกคาความถี่หักมุมที่เกิดจากขั้วและศูนยไวดวย (ในการทดลองนี้ ความถี่หกัมุมคือความถี่ที่
ทําใหอัตราขยายเปลี่ยนไปจากอัตราขยายที่คงที่ 3 db หรือ 0.707  เทา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2  รูปวงจรที่ใชทดลอง 
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รูปท่ี 3  วงจรสมมูลสําหรับสัญญาณขนาดเล็กของวงจรในรูปท่ี 2  

 
การทดลอง 
 

1. ผลตอบดานความถี่ต่ํา  เนื่องจาก CO 
 ตอวงจรตามรปูที่ 2 โดยใช   CO =  47 nF ,  CE =  100 μF ,  CH =  0 , ใหคํานวณหาความถี่หักมุม (fPO) ที่
เปนผลของขั้วเนื่องจาก CO ซ่ึงเปนความถี่ที่อัตราขยายลดลง √2  เทา จากความถี่กลาง 

 ผลจากการคํานวณ  fPO  =  ……..   Hz   (คํานวณลวงหนา)  
 จากนั้นใหทดลองเพื่อหาผลตอบเชิงความถี่ของวงจรขยายแลวใหเขยีนกราฟลงในสรุปผลการทดลอง 
 จากกราฟใหหาความถี่หักมมุ (fPO) ที่เปนผลของขั้วเนื่องจาก CO โดยใช marker ชวยในการอานคาจาก
กราฟ  และใหสังเกตวาสอดคลองกับการทดลองหรือไม 
 ความถี่หักมุมจากกราฟ fPO  =  ……..   Hz (ผลการทดลอง) 
 

หมายเหต ุfPX เปนความถี่หกัมุมของขั้ว สวน fZX เปนความถี่ของศูนย โดยตวั x จะเปนอักษรกํากับที่บอกให
ทราบถึงตัวเกบ็ประจุ CX ที่ทําใหเกดิผลของความถี่หักมุม เชน fPO คือ ความถี่หักมุมของขั้วจากผลของ CO 
เปนตน 
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2. ผลตอบดานความถี่ต่ํา  เนื่องจาก CE 
 ตอวงจรตามรปูที่ 2 โดยใช   CO =  100 μF,  CE =  100 nF,  CH =  0 , ใหคํานวณหาความถี่หักมุม (fPE) ที่
เปนผลของขั้วเนื่องจาก CE ซ่ึงเปนความถี่ที่อัตราขยายลดลง √2  เทา จากความถี่กลาง 

 ผลจากการคํานวณ  fPE  =  ……..   kHz (คํานวณลวงหนา)   
 คํานวณหาความถี่หักมุม (fZE) ที่เปนผลของศูนยเนื่องจาก CE ซ่ึงเปนความถี่ที่อัตราขยายเพิ่มขึ้น √2  เทา 
จากยานความถี่ที่ต่ํากวา fPE  ที่มีอัตราขยายคอนขางคงที่ 
 ผลจากการคํานวณ  fZE  =  ……..   kHz    (คํานวณลวงหนา)  
 จากนั้นใหทดลองเพื่อหาผลตอบเชิงความถี่ของวงจรแลวใหเขียนกราฟลงในสรุปผลการทดลอง 
  จากกราฟใหหาความถี่หกัมุม (fZE และ fPE) ที่เปนผลของ ศูนยและขัว้ เนื่องจาก CE โดยให marker ชวย
อานคาจากกราฟ และใหสังเกตวาสอดคลองกับการทดลองหรือไม 
 ความถี่หักมุมจาก กราฟ    fZE  =  ……..   kHz ,    fPE  =  ……..   kHz   (ผลการทดลอง) 
 
3. ผลตอบดานความถี่สูงเนื่องจาก CH  และดานความถีต่่ําเนื่องจาก CE 
 ตอวงจรตามรปูที่ 2 โดยใช   CO =  100 μF ,  CE =  100 μF ,  CH =  6.8 nF , ใหคํานวณหาความถีห่ักมุม
ดานความถี่สูง (fPH ) ที่เปนผลของขั้วเนื่องจาก CH ซ่ึงเปนความถี่ที่อัตราขยายลดลง √2 เทา จากความถี่กลาง   

 ผลจากการคํานวณ  fPH  =  ……..   kHz   (คํานวณลวงหนา) 

 ผลการคํานวณ  fPE  =  ……..   Hz    (คํานวณลวงหนา) 
 จากนั้นใหทดลองเพื่อหาผลตอบเชิงความถี่ของวงจรแลวใหเขียนกราฟลงในสรุปผลการทดลอง 
 จากกราฟใหหาความถี่หักมมุ (fPH และ  fPE ) ที่เปนผลของขั้วเนื่องจาก CH  และ  CE โดยใช marker ชวย
ในการอานคาจากกราฟ และใหสังเกตวาสอดคลองกับการทดลองหรือไม 
 ความถี่หักมุมจากกราฟ  fPH  =  ……..   kHz, fPE  =  ……..   Hz   (ผลการทดลอง) 
 
4. ผลตอบดานความถี่ต่ํา  เนื่องจาก CO  และ  CE 
 ตอวงจรตามรปูที่ 2 โดยใช   CO =  47 nF,  CE =  100 nF,  CH =  0  ใหทดลองหาผลตอบเชิงความถี่ของ
วงจรแลวใหเขียนกราฟลงในสรุปผลการทดลอง 
 จากกราฟใหหาความถี่หักมมุดานความถี่ต่าํ (fPO ) ที่เปนผลของขั้วเนื่องจาก CO  และความถี่หกัมมุ (fZE 
และ fPE) ที่เปนผลของ ศูนยและขั้ว เนื่องจาก CE โดยใช marker ชวยในการอานคาจากกราฟ     
 ผลการคํานวณ  fPO  =  ……..   Hz, ความถี่หักมุมจาก กราฟ    fPO  =  ……..   Hz    (ผลการทดลอง) 

 ผลการคํานวณ  fZE  =  ……..   Hz, ความถี่หักมุมจาก กราฟ   fZE  =  ……..   kHz ,   (ผลการทดลอง) 

 ผลการคํานวณ  fPE  =  ……..   Hz,  ความถี่หักมุมจาก กราฟ  fPE  =  ……..   kHz    (ผลการทดลอง)
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5. ผลตอบดานความถี่ต่ําเนื่องจาก  CO  และดานความถี่สูงเนื่องจาก  CH  
 ตอวงจรตามรปูที่ 2 โดยใช   CO =  47 nF,  CE =  100 μF,  CH =  6.8 nF ,  
 ใหทดลองเพื่อหาผลตอบเชิงความถี่ของวงจรแลวใหเขียนกราฟลงในสรุปผลการทดลอง 
 จากกราฟใหหาความถี่หักมมุดานความถี่ต่าํ (fPO) ที่เปนผลของขั้วเนื่องจาก CO และความถี่หกัมมุดาน
ความถี่สูง (fPH) ที่เปนผลของขั้ว เนื่องจาก CH โดยใช marker ชวยในการอานคาจากกราฟ และใหสังเกตวา
สอดคลองกับการทดลองหรือไม 
 ผลการคํานวณ  fPO  =  ……..   Hz, ความถี่หักมุมจาก กราฟ    fPO  =  ……..   Hz    (ผลการทดลอง) 

 ผลการคํานวณ  fPH  =  ……..   Hz, ความถี่หักมุมจาก กราฟ   fPH  =  ……..   kHz ,   (ผลการทดลอง) 

 
สรุปผลและวิจารณ 
 ใหสรุปและวจิารณผลการทดลองทั้งหมด และควรทําตารางเพื่อแสดงคาความถี่หกัมุมเนื่องจากผลของ
ตัวเก็บประจุเพื่อชวยใหสามารถอธิบายหรือสรุปผลการทดลองไดอยางรวบรัดและชดัเจน 
 

คําถาม  
ใหทําลวงหนากอนทําทดลอง เพื่อสงพรอมผลการทดลอง ในวนัที่ทดลอง 

ใหคะแนนรวมกับผลการทดลอง ( คําถาม =20 % ผลการทดลอง 80% ) 

 1. จงใหความเหน็เกี่ยวกบัเหตผุลที่นาจะเปนสาเหตุที่ทําใหคาความถี่หักมมุที่ไดจากการทดลอง
แตกตางจากผลการคํานวณ 
 2. ถา CO =  47 nF,  CE =  100 nF,  CH =  6.8 nF ,  กราฟผลตอบเชิงความถี่ของ AV(dB)  กับ ความถี่ 
f(Hz) )  บนกราฟ semi-log และเสนตรงใกลเคียงควรจะมีรูปรางอยางไร  
 3. ในทุกการทดลองที่ผานมา เราไมไดคํานึงถึงผลของ CS ที่มีคา 100 μF โดยถือวามีคาใหญมาก แตใน
ขณะเดียวกัน CE = 100 μF, ยังถือไมไดวาใหญมาก จงใหเหตุผลที่จะยนืยันไดวา CE = 100 μF, มีคาใหญจริง
ตามที่อาง 
 4. ถา  CS =  10 nF,  CO =  100 μF,  CE =  100 μF  และ  CH =  0  จะพิสูจนไดวา เมื่อลดความถี่ลงจาก
ความถี่กลาง ความถี่หักมุมจะเกดิจาก CS กอน จากนัน้เมื่อลดความถี่ลงอีก CE จะเริ่มมีผลบาง สวน CO จะมี
คาใหญจนสามารถละเลยได สําหรับในกรณีนี้จงเขียนกราฟของเสนตรงใกลเคียงของผลตอบเชิงความถี่ของ
อัตราขยายแรงดัน (AV)  พรอมทั้งเขียนนพิจน (expression) ทั่วไปของอัตราขยายแรงดันในรูปของ ขั้ว ศูนย 
และอัตราขยายแรงดนัในยานความถี่กลางวาจะเปนอยางไร โดยไมตองคํานวณคาตางๆ เปนตัวเลข 
 5. ในแตละการทดลองไดมีการเปลี่ยนคาตัวเกบ็ประจุตาง ๆ คือ CO ,  CE  และ  CH ใหมคีาแตกตางกนั
หลายคา จงใหเหตุผลที่นาจะเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคาดังกลาว และประโยชนที่ไดรับ 

 
oooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooo 
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ช่ือ-สกุล       
เลขประจําตัว      
เลขประจําตัวผูรวมงาน 1.     
เลขประจําตัวผูรวมงาน 2.     
วันที่ทําการทดลอง      
อาจารยผูควบคุม      

 

ผลตอบเชงิความถี่ของวงจรขยายแบบเชิงเสน    Frequency Response of Linear Amplifier (FRA) 
 

สรุปผลการทดลองสําหรับสงหลังการทดลอง 
1. ผลตอบดานความถี่ต่ํา  เนื่องจาก CO 
คาอุปกรณที่ใชในการทดลอง 
CO= 47 nF, CE=100 μF, CH= 0 

ผลการคํานวณ  fPO  =  ……..  Hz  
ผลการทดลอง fPO  =  ……..   Hz  
 
   รูปที่ 1 ผลตอบเชิงความถี่การทดลองที่ 1 
2. ผลตอบดานความถี่ต่ํา  เนื่องจาก CE 
คาอุปกรณที่ใชในการทดลอง 
CO= 100 μF, CE= 100 nF, CH= 0 

ผลการคํานวณ  fZE  =  ……..   kHz 

ผลการคํานวณ  fPE  =  ……..   kHz  
ผลการทดลอง fZE  =  ……..   kHz 
ผลการทดลอง fPE  =  ……..   kHz รูปที่ 2 ผลตอบเชิงความถี่การทดลองที่ 2 
3. ผลตอบดานความถี่สูงเนื่องจาก CH  และดานความถีต่่ําเนื่องจาก CE 
คาอุปกรณที่ใชในการทดลอง 
CO=100 μF, CE= 100 μF, CH=6.8 nF 

ผลการคํานวณ  fPE  =  ……..   Hz  

ผลการคํานวณ  fPH  =  ……..   kHz 
ผลการทดลอง fPE  =  ……..   Hz 
ผลการทดลอง fPH  =  ……..   kHz 
   รูปที่ 3 ผลตอบเชิงความถี่การทดลองที่ 3 
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4. ผลตอบดานความถี่ต่ํา  เนื่องจาก CO  และ  CE 
คาอุปกรณที่ใชในการทดลอง 
CO= 47 nF, CE =100 nF, CH= 0 

ผลการคํานวณ  fPO  =  ……..   Hz  

ผลการคํานวณ  fZE  =  ……..   kHz 

ผลการคํานวณ  fPE  =  ……..   kHz 
ผลการทดลอง fPO  =  ……..   Hz 
 ผลการทดลอง fZE  =  ……..   kHz 
ผลการทดลอง fPE  =  ……..   kHz รูปที่ 4 ผลตอบเชิงความถี่การทดลองที่ 4 
 
5. ผลตอบดานความถี่ต่ําเนื่องจาก  CO  และดานความถี่สูงเนื่องจาก  CH  
คาอุปกรณที่ใชในการทดลอง 
CO= 47 nF, CE=100 μF,  CH= 6.8 nF 

ผลการคํานวณ  fPO  =  ……..   Hz  

ผลการคํานวณ  fPH  =  ……..   kHz 
ผลการทดลอง fPO  =  ……..   Hz 
ผลการทดลอง fPH  =  ……..   kHz 
   รูปที่ 5 ผลตอบเชิงความถี่การทดลองที่ 5 

สรุปผลและวิจารณ (สั้น ๆ ไมเกิน 9 บรรทัด) 
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ตอบคําถาม สงในวันที่ทดลองเปนคะแนนที่จะรวมกับผลการทดลอง ( 20 % ของคะแนนผลการทดลอง ) 
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