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การใชงานออสซิลโลสโคป (CRO) 

 
1.วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนิสิตสามารถใชออสซิลโลสโคป (CRO)  ดูรูปคล่ืน วัดแรงดนัท้ังไฟตรงและไฟสลับ วัด
ความถี่และเปรียบเทียบเฟสไดอยางถูกตอง 
  
2.ทฤษฎี 
 ออสซิลโลสโคป (CRO) เปนเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกสท่ีใชแสดงรูปคล่ืนของตัวแปรทาง
ไฟฟา ตัวอยางเชน แสดงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเทียบกับเวลา หรือการเปลี่ยนแปลงของกระแส
เทียบกับการเปลี่ยนของแรงดัน เปนตน  
 2.1 Cathode Ray Tube (CRT) คือ หลอดภาพอิเล็กตรอนชนิดหนึ่ง ท่ีทําหนาท่ีในการแสดง
ขอมูลทางไฟฟา ในลักษณะของ curve หรือ pattern บนจอเรืองแสง สวนประกอบท่ีสําคัญของ CRT 
แบงไดเปน 3 สวน คือ 
 1) ปนลําอิเล็กตรอน (Electron gun) เปนสวนท่ีใหกําเนิดลําอิเล็กตรอน 
 2) จอภาพ phosphorescent เปนสวนท่ีเม่ือลําอิเล็กตรอนตกกระทบจะเกิดมีแสงขึ้นเปนจุด 
(Light spot) 
 3) สวนเบ่ียงเบนลําอิเล็กตรอน (Deflective section) คือ สวนท่ีใชหักเหลําอิเล็กตรอนใหไปชน
จอท่ีจุดใดๆ ซ่ึงอาจจะใชวิธีการของสนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic deflection) หรือวิธีการของ
สนามไฟฟา (Electrostatic deflection) 
 
 รูปท่ี 1 แสดงโครงสรางของ CRT แบบท่ีใชสนามไฟฟาซึ่งใชใน CRO ท่ัวๆ ไป ลําอิเล็กตรอน
จากปนอิเล็กตรอนจะถูกเรงใหวิ่งไปชนจอเรืองแสง โดยสนามไฟฟาจากขั้วแอโนดจะเรงใหอิเล็กตรอนไป
วิ่งชนจอทําใหเกิดจุดแสงข้ึน อิเล็กตรอนที่วิ่งมาชนจอดวยความเร็วสูงนี้จะทําใหเกิด secondary 
emission ของอิเล็กตรอน ซ่ึงจะวิ่งไปยัง Faraday coating และไปครบวงจรที่คาโธด 

จุดแสงที่เกิดข้ึนจะสวางมากหรือนอยข้ึนอยูกับความหนาแนนของอิเล็กตรอนที่วิ่งมาชนจอ ซ่ึง
สามารถปรับไดโดยการเปลี่ยนคาแรงดันไฟตรงของ control grid เราเรียกการปรับนี้วา การควบคุม
ความเขม (Intensity control หรือ Brightness control) ซ่ึงอาจจะปรับจนไมมีแสงเลยก็ได จุดแสงจะมี
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ขนาดเล็กหรือใหญก็ข้ึนอยูกับขนาดของลําอิเล็กตรอนทิ่วิ่งมาชน เราสามารถปรับขนาดไดโดยการปรับ
แรงดันไฟตรงที่ข้ัวปรับโฟกัส (Focusing electrode) การปรับอันนี้เรียกวา การควบคุมโฟกัส (Focus 
control) 
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รูปท่ี 1 โครงสรางของหลอด CRT 
 

 โดยการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟาระหวางแผนเบ่ียงเบน (Deflecting plate) จะทําใหลํา
อิเล็กตรอนเปลี่ยนทิศทาง (หักเห) ได ดังนั้นถาตองการใหจุดเรืองแสงเปล่ียนท่ีไปในแนวดิ่ง (Vertical) 
เราก็เปล่ียนคาแรงดันไฟตรงท่ีใชกับแผนเบ่ียงเบนแนวดิ่ง (Vertical deflecting plate) การปรับอันนี้
เรียกวา การควบคุมตําแหนงในแนวดิ่ง (Vertical หรือ Y position control) 
 เชนเดียวกันเม่ือตองการใหจุดแสงเปล่ียนท่ีไปตามแนวนอน (Horizontal)  เราก็เปล่ียนคา
แรงดันไฟตรงที่ปอนใหกับแผนเบ่ียงเบนแนวนอน (Horizontal deflecting plate) การปรับอันนี้เรียกวา 
การควบคุมตาํแหนงแนวนอน (Horizontal หรือ X-position control)  
 ดังนั้นจากการควบคุมตําแหนงท้ังในแนวดิ่งและแนวนอน เราสามารถทําใหจุดแสงไปอยูท่ีใดบน
จอก็ได 
 นอกจากแรงดันไฟตรงที่ใหกับชุดของแผนเบ่ียงเบนลําอิเล็กตรอนแลว ถาเราปอนแรงัดนอีก
ชนิดหน่ึงท่ีการเปลี่ยนแปลงตามเวลากับแผนเบ่ียงเบนชุดใดชดุหนึ่ง ก็จะทําใหจุดแสงเคลื่นท่ีไปตามแนว
น้ันตามแรงดนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามเวลา  หรือถาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพรอมกันท้ัง 2 ชุด ก็จะ
ทําใหจุดแสงเคลื่อนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามผลรวมของการเบ่ียงเบนท่ีไดจากแผนเบ่ียงเบนท้ัง 2 ชุด   

ถาเราปอนแรงดันรูปฟนเล่ือย (เปนแรงดันท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงคงที่เม่ือเทียบกับเวลา) 
ใหกับแผนเบ่ียงเบนแนวนอนและแรงดันรูปซายนใหกับแผนเบ่ียงเบนแนวดิ่ง เราจะไดการเคลื่อนท่ีของ
จุดแสงบนจอเปนคล่ืนรูปซายนได ดังแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 การสรางรูปคล่ืนบน CRO 

  
 จากรูปท่ี 2 ชวงเวลาตัง้แต 1t ถึง 5t

 จะทําใหจุดเรืองแสงเคลื่อนท่ีไปทางขวาของจอดวย
ความเร็วคงท่ี ชวงนีเ้ราเรียกวา ชวงเวลากวาด (Trace หรือ sweep period) สวนชวงเวลา 5t ถึง 6t น้ัน
จุดแสงจะเคลือ่นท่ีกลับมาทางซายใหมอยางรวดเรว็ ชวงนี้เรียกวา ชวงเวลากวาดกลับ (Retrace หรือ 
fly-back period) ปกติชวงเวลากวาดกลับจะสั้นมากเมื่อเทียบกับชวงเวลากวาด ดังนั้นตอนกวาดกลับ 
เรามักจะมองไมเห็นจุดแสง 
 ขณะท่ีจุดแสงเคลื่อนท่ีไปในแนวนอน มันก็จะเคล่ือนท่ีไปในแนวดิง่ตามขนาดของแรงดันท่ีปอน
ใหกับแผนเบ่ียงเบนแนวดิ่งดวย เราจึงเห็นเปนรูปปรากฏบนจอได 
 ถาหากวาจุดเริ่มตนของการกวาด เปนจุดเดียวกันทุกๆ รอบของสัญญาณ เราจะเห็นรูปคล่ืนบน
จออยูน่ิงได (เพราะจุดแสงจะกวาดไปตามแนวเดิม) 
 จากรูปท่ี 2 จะเห็นวา เราไดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันซึ่งเปนฟงกชันกับเวลา น่ันคือ แนวนอน
จะแสดงเวลาและแนวดิ่งจะแสดงขนาด 
  
 2.2 Cathode Ray Oscilloscope (CRO) 
 บล็อกไดอะแกรมของออสซิลโลสโคปแสดงไวในรูปท่ี 3  นอกจากตัวหลอด CRT แลว ยังมีวงจร
ตางๆ เชน วงจรขยายแนวดิ่ง (Vertical amplifier) วงจรขยายแนวนอน (Horizontal amplifier) และวงจร
ฐานเวลา (Time base circuit) เปนตน 
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รูปท่ี 3 บล็อกไดอะแกรมของออสซิลโลสโคป 

 
 วงจรขยายแนวดิ่งนี้จะทําหนาท่ีขยายสัญญาณแรงดันขาเขากอนท่ีจะปอนใหกับแผนเบ่ียงเบน
แนวดิ่ง  โดยในวงจรนี้จะทําใหเราสามารถปรับไดวา แรงดันขาเขาเทาไรจึงจะเกิดการเบีย่นเบนใน
แนวดิ่ง 1 ชอง (1 div) บนจอ ซ่ึงแสดงเปนแรงดันตอชอง (Volt/div)  

และสวนท่ีเปนวงจรขยายแนวดิ่งจะมีสวติชเพ่ือท่ีจะเลือกวาจะรับสัญญาณท่ีเขามาทาง Y-input 
ท้ังหมดหรือวาจะเอาเฉพาะสวนท่ีเปนไฟสลับเทานั้น ซ่ึงอันนี้เรียกวา Input selector switch ซ่ึงจะมี
ตําแหนงใหเลือก DC, AC และ GND  

สําหรับวงจรขยายสัญญาณแนวนอน จะมีสวิตชเพ่ือท่ีจะเลือกเอาแรงดันจากภายนอก (X-input) 
หรือรับสัญญาณฟนเล่ือยจากวงจรฐานเวลา ในกรณีท่ีเอาสัญญาณฟนเล่ือยจากวงจรฐานเวลาจะทําให
แกนในแนวบนจอภาพแสดงเวลา ซ่ึงเราสามารถปรับอัตราเร็วในการกวาดของจุดแสงจากซายมาขวา
ดวยวงจรฐานเวลาได ซ่ึงแสดงเปนวินาทีตอชอง (s/div) ในกรณีน้ีรูปท่ีปรากฏบนจอจะแทนการ
เปล่ียนแปลงของสัญญาณท่ีปอนเขาทาง Y-input เทียบกับเวลา (Voltage-time mode) 
 การที่รูปคล่ืนบนจอจะเปนรูปเดียวและอยูน่ิงไดน้ัน จุดเริ่มตนของการกวาดของจุดแสงจะตองอยู
ท่ีตําแหนงเดยีวกันและกวาดไปในแนวเดียวกัน ซ่ึงเราสามารถทําไดโดยการ synchronize ใหวงจรฐาน
เวลาเร่ิมตนสรางสัญญาณฟนเล่ือยท่ีขนาดของแรงดันคาใดคาหนึ่งของสัญญาณท่ี Y-input  ขนาดของ
แรงดันดังกลาว เราเรียกวา triggering level  นอกจากนี้เรายังอาจจะใชความชัน (บวกหรือลบ) เปนตัว
ชวยในการสั่งใหวงจรฐานเวลาเริ่มกวาดไดอีกดวย 

สวนในกรณีท่ีเลือกเอาแรงดันจากภายนอกเขาทางวงจรขยายสัญญาณแนวนอน  รูปบนจอ
ออสซิลโลสโคปจะแสดงการเปลี่ยนแปลงสัญญาณทาง Y-input เทียบกับสัญญาณทาง X-input   
ซ่ึงเราเรียกการใชงานในลักษณะนี้วา โหมด X-Y (X-Y mode) 
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2.3 Lissajous figures 
ในการใชงานออสซิลโลสโคป ในโหมด X-Y กรณีท่ีเราปอนสัญญาณซายนท่ีมีความถี่ตางกันเขา

ท่ีแกน X (CH1) และแกน Y (CH2) จะไดเสนกราฟที่มีรูปแบบ (Pattern) กําหนดจากคาอัตราสวน
ความถี่และคาความตางเฟสของสัญญาณซายนท้ังสอง ซ่ึงในกรณีน้ีเราอาจเขียนสัญญาณท่ีปอนเขาแกน 
X และ Y เปนดังนี้  

tfAx xπ2sin=  
( )δπ += tfBy y2sin  

δ เปนคาเฟส  
 รูปท่ี 4 แสดงตัวอยางของการเกิด Lissajous figures ในกรณีท่ีสัญญาณซายนท่ีปอนเขาแกน X 
และ Y มีแอมปลจูดและความถี่เทากันแตมีเฟสตางกนั 90o ซ่ึง Lissajous figures ท่ีไดจะมีลักษณะเปน
วงกลม ถาแอมปจูลของสัญญาณซายนท้ังสองมีคาตางกันจะไดรปูแบบท่ีเปนวงรี รูปท่ี 5 แสดง 
Lissajous figures รูปแบบตาง ๆ เม่ือมีความถี่เทากันแตมีความตางเฟสตางๆ กัน  
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รูปท่ี 4 การเกิด Lissajous figures ในกรณีท่ีสัญญาณซายนท่ีปอนเขาแกน X และ Y มีแอมปลจูดเทากัน 

มีความถี่เทากันแตมีเฟสตางกัน 90o 
 

สําหรับในกรณีท่ีความถี่ของสัญญาณซายนท้ังสองมีคาตางกัน รูปแบบของ Lissajous figure ท่ี
ไดจะมีความสลับซับซอนมากข้ึน รูปท่ี 6 แสดงตวัอยางของ Lissajous figure ท่ีไดในกรณีท่ีความถี่ของ
สัญญาณที่แกน Y และ X มีคาตางกัน  ในท่ีน้ีแสดงกรณีท่ีอัตราสวนความถี่ของแกน Y ตอ แกน X เปน 
2:1 และ 3:2 ตามลําดับ คาอัตราสวนความถี่ของสัญญาณท่ีปอนเขากับแกน Y ตอ แกน X สามารถ
คํานวณจากจํานวนจุดตัดของเสนกราฟบนแกน X และ Y ดังสมการ 
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รูปท่ี 5 รูปแบบของ Lissajous figure ของสัญญาณซายนท่ีมีความถี่เทากันแตมีเฟสตางกันในกรณีตางๆ  

 

Y input

X input

Display

Y input

X input

Display

fy/fx = 2

fy/fx = 3/2  
รูปท่ี 6 Lissajous figure ของสัญญาณซายนท่ีมีความตางกัน (ก) fy/fx = 2 และ (ข)  fy/fx = 3/2 
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2.4 การใชงานออสซิลโลสโคป (CRO) 
 โดยทั่วไปแลวออสซิลโลสโคปจะสามารถรับสัญญาณเขาได 2 ชองสญัญาณ (Channel 1 and 
Channel 2) ดังนั้นเราสามารถใชออสซิลโลสโคปแสดงรูปคล่ืนบนจอได 2 รูปคล่ืนพรอมกัน  
ซ่ึงเราเรียกออสซิลโลสโคปชนิดนีว้า ออสซิลโลสโคปแบบลําแสงคู (Dual-trace oscilloscope) ในหัวขอน้ี
เราจะแนะนําปุมควบคุมตางๆ บนออสซิลโลสโคป 
 
VOLT/DIV selector switch:  
(มีทั้ง Channel 1 และ 2) 

ต้ังคาความไวของการแสดงของสัญญาณเขาในแนวดิ่ง 

VERTICAL POSITION control: 
(มีทั้ง Channel 1 และ 2) 

ใชเพ่ือต้ังตําแหนงของรูปคลื่นในแนวดิ่ง  

INPUT SELECTOR switch: 
(AC, DC, GND) 
(มีทั้ง Channel 1 และ 2) 

ต้ังไวที่ DC เพ่ือที่จะแสดงสัญญาณท้ังไฟตรงและไฟสลับ 
(dc and ac components) 
ต้ังไวที่ AC เพ่ือที่จะแสดงเฉพาะสัญญาณไฟสลับ 
ต้ังไว GND เพ่ือที่จะลัดข้ัวเขาของ CRO ลงกราวด  

HORIZONTAL TIME/DIV selector switch: 
(ใชรวมกันทั้ง Channel 1 และ 2)  

ปรับอัตราเร็วของการกวาดของรูปคลื่นท่ีแสดงบนหนาจอ 

HORIZONTAL POSITION control: 
(ใชรวมกัน Channel 1 และ 2)  

ใชเพื่อต้ังตําแหนงของรูปคลื่นในแนวนอน 

TRIGGER LEVEL control: ใชปรับระดับของการ trigger เพื่อใหรูปคล่ืนบนจออยูนิ่ง 
TRIGGER SOURCE selector switch: เลือกแหลงของสัญญาณที่จะนํามาใช trigger สัญญาณ  
X-Y MODE selector switch ใชเลือกระหวางโหมดแรงดัน-เวลา (Voltage-time mode) 

และ X-Y 
 

ข้ันตอนการใชงานออสซิลโลสโคปเพื่อวัดสัญญาณ 

1) กราวนข้ัวเขาหรือโพรปของออสซิลโลสโคป ตั้งตําแหนงของรูปคล่ืนดวย VERTICAL 
POSITION control 

2) ตอโพรปของออสซิลโลสโคปเขากับจุดท่ีตองการวัด 
3) ถารูปคล่ืนบนจอไมอยูน่ิง ปรับปุม TRIGGER SOURCE selector switch และ/หรือปุม 

TRIGGER LEVEL เพื่อใหรูปคล่ืนบนจออยูน่ิง 
4) ปรับปุม VOLT/DIV selector switch และ/หรือปุม TIME/DIV selector switch เพ่ือใหไดรูปท่ี

ดีท่ีสุดบนจอ 
หมายเหตุ  ลําดับของข้ันตอนดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อท่ีจะใหไดผลดีท่ีสุด  
3. เอกสารอางอิง 

1) Instruction Manual for Oscilloscope SS-5702, Iwatsu Electric Co. Ltd. 
ธารา ชลปราณี  ปรับปรุง ธันวาคม 2531 

อาภรณ ธีรมงคลรัศมี ปรับปรุง พฤษภาคม 2550, กุมภาพันธ 2552 
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ออสซิลโลสโคปที่ใชในการทดลอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ขอควรระวัง 

กราวนของออสซิลโลสโคปทั้งสองชองสัญญาณเชื่อมตอกันภายใน และยังเช่ือมตอกับกราวด
ของปล๊ักดวย ดังนั้นในกรณีท่ีมีการใช 2 ชองสัญญาณ ในการวดัแรงดันในวงจรท่ีมีจุดอางอิงตางกัน อาจ
ทําใหเกิดการลัดวงจรผานกราวนของออสซิลโลสโคปได  

ปุม Power 

ปุมปรับคาของสัญญาณ
ชองที่  1 และ 2 

ปุมปรับต้ังคา Trigger ปุมสําหรับใช Cursor 

ปุมปรับ Time 
scale 
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2102492 
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY II 

ช่ือ-สกุล      เลขประจําตัว      
ช่ือ-สกุล      เลขประจําตัว      
ช่ือ-สกุล      เลขประจําตัว      
วันท่ีทําการทดลอง    อาจารยผูควบคุม     
 

การใชงานออสซิลโลสโคป (CRO) 
 

การทดลอง 
อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 
 1) ออสซิลโลสโคป 
 2) เคร่ืองกําเนิดสัญญาณ (Function generator) 
 3) เคร่ืองกําเนิดไฟตรง 
 4) มัลติมิเตอร 
 5) แผงทดลอง CRO 
 
การทดลองที่ 1 ใชออสซิลโลสโคปดูรูปรางและวัดขนาดของสัญญาณไฟสลับ 

1) ตั้ง INPUT SELECTOR ของ CH1 ไปท่ีตําแหนง AC (วัดเฉพาะสัญญาณไฟสลับ)  
2) ปอนสัญญาณรูปซายนจากเครื่องกําเนิดสัญญาณไปท่ีข้ัวเขา (Input terminal) ของ CH1  
3) ปรับปุม TRIGGER SOURCE selector switch ไปท่ี CH1 และปรับปุม TRIGGER LEVEL 

จนกระท่ังไดรูปคล่ืนบนจออยูน่ิง 
4) ปรับปุม VOLT/DIV selector switch จนไดรูปคล่ืนท่ีมีความสูงเหมาะสม (ประมาณ 3-4 

ชอง) และปรับปุม TIME/DIV selector switch จนไดรูปคล่ืนบนหนาจอสัก 2-3 คาบ 
5) สเก็ตรูปท่ีไดใหถูกตองตามสเกล  

 

 
 

CH1:  VOLT/DIV =  V/div 
 

TIME/DIV =    /div 
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รูปท่ีสเก็ตซไดมีขนาด  =    Vp-p  
(p-p หมายถึง คายอดถึงยอด (Peak-to-peak)) 

                มีขนาด =    Vp  
(p หมายถึง คายอด (Peak)) 

                      คิดเปนคา rms =    Vrms (คํานวณจากคายอด) 
     อานคา rms โดยใช AC voltmeter  =    Vrms 

  คาบของคล่ืนรูปซายน =    Sec 
       ความถี่ของคล่ืนรูปซายน =    Hz 
ความถี่ท่ีอานจากเครื่องกําเนิดสัญญาณ =    Hz 
  
 จงเปรียบเทียบคาตางๆท่ีไดจากการใช CRO และเครื่องมือวัดอื่นๆ  
วิเคราะหผลการทดลอง 
 
 

ขนาดของแรงดัน = ความสูง (ชอง) x คา Volt/Div 

ชวงเวลา = ความกวาง (ชอง) x คา Time/Div 
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5 Vp-p

4 V

To CRO

การทดลองที่ 2 ใชออสซิลโลสโคปดูรูปรางและวัดขนาดของสัญญาณที่มีท้ังองคประกอบไฟตรงและไฟ
สลับ   

1) ถาเคร่ืองกําเนิดสัญญาณสามารถตั้งคาออฟเซต (แรงดันไฟตรง) ใหตั้งแรงดันไฟตรงขาออก
ท่ี 4 V และตั้งขนาดของสัญญาณซายนขาออกไวท่ี  5 Vp-p ในกรณีท่ีไมไดใหตอ
แหลงกําเนิดไฟตรงซึ่งตั้งคาไวเทากับ 4 V อนุกรมเขากับเคร่ืองกําเนิดสัญญาณซายน ซ่ึงมี
คาเทากับ 5 Vp-p 

2) ตั้ง INPUT SELECTOR ของ CH1 ไปท่ีตําแหนง GND แลวปรับปุม VERTICAL 
POSITION ใหรูปจอซึ่งเปนเสนตรงขนานกับแกน X อยูในตําแหนงท่ีแนนอนท่ีหน่ีง 
ตําแหนงนี้เราเรียกวา เสนอางอิง (Reference line) หลังจากที่ไดตั้งเสนอางอิงแลวจะตองไม
ปรับปุม VERTICAL POSITION อีก  

3) ตั้งปุม INPUT SELECTOR ของ CH1 ไปท่ีตําแหนง DC ปอนสัญญาณไปท่ีข้ัวเขาของ 
CH1  

4) ปรับปุม TRIGGER SOURCE ไปท่ี CH1 และปรับปุม TRIGGER LEVEL จนกระท่ังได
รูปคล่ืนบนจออยูน่ิง 

5) ปรับปุม VOLT/DIV selector switch จนไดรูปคล่ืนท่ีมีความสูงเหมาะสม (ประมาณ 3-4 
ชอง) และปรับปุม TIME/DIV selector switch จนไดรูปคล่ืนบนหนาจอสัก 2-3 คาบ สเก็ต
รูปท่ีไดใหถูกตองตามสเกล 

6) ตั้งปุม INPUT SELECTOR ของ CH1 ไปท่ีตําแหนง AC สเก็ตรูปท่ีไดใหถูกตองตามสเกล 
 
     สวิตชอยูท่ีตําแหนง DC            สวิตชอยูท่ีตําแหนง AC 

                    
 
   CH1:  VOLT/DIV =             V/div 
 

   TIME/DIV =    /div 

CH1:  VOLT/DIV =  V/div 
 

TIME/DIV =    /div 
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รูปท่ีไดมีองคประกอบไฟสลับ (AC component)  =    Vp-p  
            หรือเทากับ =    Vrms  

     คาองคประกอบไฟสลับท่ีอานไดจาก AC voltmeter  =    Vrms 

รูปท่ีไดมีองคประกอบไฟตรง (DC component)  =    V  
คาองคประกอบไฟตรงที่อานไดจาก DC voltmeter  =    V           
 

คาองคประกอบไฟสลับท่ีอานไดจาก CRO และโวลตมิเตอรมีความแตกตางกันหรือไม ให
เหตุผลประกอบดวย 
วิเคราะหผลการทดลอง 
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การทดลองที่ 3 วัดความถี่ของสัญญาณซายนใดๆ โดยเทียบกับความถี่ท่ีเราทราบคาแนนอน (โดยใช 
Lissajous figures)  

1) ตั้ง CRO ใหทํางานในโหมด X-Y (โดยปกติแลวสัญญาณที่ CH1 เปนแกน X และสัญญาณที่ 
CH2 เปนแกน Y) 

2) ปอนสัญญาณไฟฟาความถี่ 50 Hz ขนาดประมาณ 6 Vrms จากหมอแปลงปอนเขาทาง CH1 
(X-input) และ ปอนสัญญาณรูปซายนจากเครื่องกําเนิดสัญญาณเขาท่ี CH2 (Y-input)  

3) ปรับปุม VOLT/DIV selector switch ของ CH1 และ CH2 เพื่อใหไดภาพที่พอเหมาะ ถา
ความถี่ของสัญญาณทั้งสองเทากัน จะไดรูปวงรี (หรือวงกลมหรือเสนตรง) แตถาความถี่ของ
สัญญาณท้ังสองตางกันเปนจํานวนเลขลงตัวจะไดรูปแบบอีกบนหนาจอ เราเรียกรูปท่ีไดน้ีวา  
Lissajous figures 

4) ปรับความถี่ของสัญญาณเขาท่ี CH2 ใหได 25 Hz (ปรับจนรูปบนจออยูน่ิงหรือเกือบอยูน่ิง) 
สเก็ตซรูปท่ีได ทําเชนเดียวกันเม่ือความถี่เปน 50, 75 และ 100 Hz  

 
กรณีท่ี 1: CH1 f = 50 Hz, CH2 f = 25 Hz 

 
 
กรณีท่ี 3: CH1 f = 50 Hz, CH2 f = 75 Hz 

 
 

กรณีท่ี 2: CH1 f = 50 Hz, CH2 f = 50 Hz 

 
 
กรณีท่ี 4: CH1 f = 50 Hz, CH2 f = 100 Hz 

 
 

CH1:   VOLT/DIV =   V/div 
 
CH2:  VOLT/DIV =   V/div 
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วิเคราะหผลการทดลอง 
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การทดลองที่ 4 การวัดความตางเฟสของสัญญาณในเชิงเวลาและโดยใช Lissajous Figures  

1) ปอนสัญญาณซายน ขนาดประมาณ 2-4 Vp ความถี่ 1000 Hz ไปท่ีวงจรเล่ือนเฟส 
(Phase-shift network) ท่ีกําหนดใหดังรูป (บันทึกคาความตานทานและความจุไว
ดวย) 

2) ตอข้ัวเขา CRO ตามที่ไดกําหนดไวดังรูป รูปท่ีปรากฏบนจออาจจะเปนรูปวงรี
วงกลม หรือเสนตรง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความตางเฟสระหวางสัญญาณทั้งสอง 

3) ตั้ง CRO ใหทํางานในโหมดวัดสัญญาณเทียบกับเวลา บันทึกรูปท่ีได 
4) ตั้ง CRO ใหทํางานในโหมด X-Y บันทึกรูปท่ีได 
 

R

C

Function
generator

Sine wave
1 kHz

CH2

CH1

GND
 

 
รูปท่ี 7 วงจรเล่ือนเฟสท่ีใชในการทดลอง 

 
 

รูปท่ี 8 การคํานวณหาความตางเฟสดวย Lissajous figures 
 

a

b

Phase difference = arcsin (a/b)  
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กรณีท่ี 1:  Voltage-Time Mode 

 

กรณีท่ี 2:  X-Y Mode 

 
 
 

V-T Mode 
 
CH1: VOLT/DIV =  V/div 
 
CH2: VOLT/DIV =  V/div 
 
TIME/DIV  =    /div 

X-Y Mode 
 
CH1: VOLT/DIV  =  V/div 
 
CH2: VOLT/DIV =  V/div 
  

 
      ความถี่สัญญาณ =     Hz 

   a  = 
   b  =     

         )/arcsin( ba  =     degree 
ความตางเฟสจากสัญญาณในเชิงเวลา =    degree  

      ความตางเฟสท่ีคํานวณจากวงจร =    degree  
 

วิเคราะหผลการทดลอง 
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คําถามทายการทดลอง 

 1) ในการทดลองท่ี 3 ถาความถี่ของสัญญาณที่ปอนให CH1 มีคามากกวาสัญญาณ
ท่ีปอนใหกับ CH2 3 เทา ( 21 3 ff = ) รูป Lissajous figures ท่ีไดควรจะเปนอยางไร  
 

 
 

 2) ในการทดลองที่ 4 ถาเรานําสัญญาณแรงดันท่ีครอม R ปอนเขาท่ี CH1 และนํา
สัญญาณแรงดันครอม C ปอนเขาท่ี CH2 รูป Lissajous figures ท่ีไดควรจะเปนอยางไร 
แสดงวธิีคํานวณหาความตางเฟสระหวางสัญญาณครอม R และ C ดวย  
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สรุปผลการทดลอง 

 


