จุดประสงค์ การทดลอง
1. ปรับแต่งวงจรสร้ างสัญญาณไทม์เบสของออสซิลโลสโคปได้
2. ปรับแต่งวงจรสร้ างสัญญาณซิงโครไนซ์ของออสซิลโลสโคปได้
3. ปรับแต่งขนาดของสัญญาณที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปได้
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. ออสซิลโลสโคป ชนิด CRT แบบ 2 เส้ นภาพ พร้ อมสายโพรบ
2. เครื่ องกาเนิดสัญญาณไฟฟ้ารู ปร่ างต่าง ๆ
3. สายต่อวงจร

จานวน 1 เครื่ อง
จานวน 2 เครื่ อง
จานวน 1 ชุด

ลาดับขัน้ การทดลอง
1. ต่อวงจรตามรู ปด้ านล่าง

รู ปที่ 1 สาหรับการทดลองข้ อ 1
2. เลือกรู ปแบบสัญญาณของเครื่ องกาเนิดสัญญาณเป็ นรู ปไซน์ ความถี่ 1 KHz ปรับขนาด (Amplitude
adjust) ไว้ กงึ่ กลาง
3. ปรับวงจรลดทอนสัญญาณที่สายโพรบของออสซิลโลสโคปเป็ น 1
4. โยกสวิตช์อินพุตของ CH1 ของออสซิลโลสโคปไปที่ GND ปรับ TIME/DIV ไว้ ที่ 0.2 ms และปรับ VOLT/
DIV ไว้ ที่ 1V เลือกโหมดแสดงผลไปที่ CH1 แล้ วปรับ Position ให้ เส้ นภาพปรากฏที่เส้ นกลางจอ ปรับ Intensity
และ Focus ให้ เส้ นภาพชัดเจนที่สดุ แล้ วโยกสวิตช์อินพุตของ CH1 ของออสซิลโลสโคปไปที่ DC
5. เลือกสวิตช์ Vertical Mode ไปที่ CH1

6. เลือกสวิตช์ Source ของ Trigger ไปที่ CH1 และปรับ Level ของ Trigger ให้ ภาพที่ปรากฏที่จอของ
ออสซิลโลสโคปชัดเจนที่ สุด และปรั บ Amplitude ของเครื่ องกาเนิ ดสัญญาณรู ปไซน์ ให้ ภาพที่ ปรากฏที่ จอของ
ออสซิลโลสโคปมีขนาด 6 ช่องทางแนวตัง้ เขียนรู ปร่ างสัญญาณและค่าต่าง ๆ ลงในรู ปที่ 2

E = 6.00 Vp-p

T = 1.00 ms
F = 1000 Hz

รู ปที่ 2 สาหรับบันทึกผลการทดลองข้ อ 6
7. โยกสวิตช์อินพุต CH1 ของออสซิลโลสโคปไปที่ AC สังเกตตาแหน่งและขนาดของภาพแตกต่างจากเดิม
อย่างไร
ตอบ เหมือนเดิม
(แล้ วโยกสวิตช์อินพุต CH1 ของออสซิลโลสโคปไปที่ DC เหมือนเดิม)
8. ปรั บสวิตช์ เลือก VOLT/DIV ไปที่ 2 V ขนาดของภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปเหมือนกันหรื อ
แตกต่างจากเดิมอย่างไร
ตอบ รู ปภาพที่ปรากฏบนจอจะมีขนาดเล็กลง แต่คา่ แรงดันและความถี่ยงเท่าเดิม
9. ปรั บสวิตช์ เลือก VOLT/DIV ไปที่ 0.5 V ขนาดของภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปเหมือนกันหรื อ
แตกต่างจากเดิมอย่างไร
ตอบ รู ปภาพที่ปรากฏบนจอจะมีขนาดโตขึ ้น แต่คา่ แรงดันและความถี่ยงเท่าเดิม
(แล้ วปรับสวิตช์เลือก VOLT/DIV ไปที่ 1 V เหมือนเดิม)
10. จากผลการทดลองข้ อ 8 และข้ อ 9 แสดงว่า สวิตช์ VOLT/DIV อยู่ในวงจรใดตามไดอะแกรมของ
ออสซิลโลสโคป
ตอบ แสดงว่า สวิตช์ VOLT/DIV อยู่ในวงจร Attenuator

11. เลือกสวิตช์ Vertical Mode ไปที่ CH2 ภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปคืออะไร
ตอบ เส้ นเดียวกลางจอ
12. เลือกสวิตช์ Vertical Mode ไปที่ Dual ภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปคืออะไร
ตอบ เป็ นสัญญาณรู ปไซน์และมีเส้ นตรงกลาง
13. เลือกสวิตช์ Vertical Mode ไปที่ Add ภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปคืออะไร
ตอบ เป็ นสัญญาณรู ปไซน์
(แล้ วปรับสวิตช์เลือก Vertical Mode ไปที่ CH1 เหมือนเดิมและปรับส่วนต่าง ๆ ให้ ภาพปกติ)
14. ปรับสวิตช์เลือก Trigger Source ไปที่ CH2 ภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปคืออะไร
ตอบ ภาพเลื่อนไปด้ านซ้ าย ไม่สามารถอ่านค่าได้
15. ปรับสวิตช์เลือก Trigger Source ไปที่ Line ภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปคืออะไร
ตอบ ภาพเลื่อนไปด้ านซ้ าย ไม่สามารถอ่านค่าได้
16. ปรับสวิตช์เลือก Trigger Source ไปที่ Ext. ภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปคืออะไร
ตอบ ภาพเลื่อนไปด้ านซ้ าย ไม่สามารถอ่านค่าได้
17. ใช้ สายโพรบอีกเส้ นหนึง่ ต่อที่ EXT. trigger แล้ วนาปลายสายโพรบไปต่อที่ R1 (จุดเดียวกับ CH1) ภาพ
ที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปคืออะไร
ตอบ เป็ นสัญญาณรู ปไซน์
(แล้ วนาสายโพรบที่ตอ่ EXT. trigger ออก ปรับสวิตช์เลือก Trigger Source ไปที่ CH1 เหมือนเดิมและ
ปรับส่วนต่าง ๆ ให้ ภาพปกติ)
18. หมุนปุ่ มปรับ Trigger Level ไปด้ านซ้ ายสุด ภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปคืออะไร
ตอบ ภาพเลื่อนไปด้ านซ้ าย ไม่สามารถอ่านค่าได้
19. หมุนปุ่ มปรับ Trigger Level ไปด้ านขวาสุด ภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปคืออะไร
ตอบ ภาพเลื่อนไปด้ านซ้ าย ไม่สามารถอ่านค่าได้
(แล้ วหมุนปุ่ มปรับ Trigger Level ให้ ภาพปกติ)
20. จากผลการทดลองข้ อ 14 และข้ อ 15 แสดงว่า สวิตช์เลือก Trigger Source และหมุนปุ่ มปรับ Trigger
Level อยู่ในวงจรใดตามไดอะแกรมของออสซิลโลสโคป
ตอบ วงจร Channel switcher and Sync generator

21. ปรั บความถี่ ของเครื่ องกาเนิ ดสัญญาณเป็ น 100 KHz บันทึกลักษณะของเส้ นภาพที่ ปรากฏบนจอ
ออสซิลโลสโคป (โดย TIME/DIV อยู่ที่ตาแหน่ง 1 ms เหมือนเดิม) เขียนรู ปร่ างสัญญาณลงในรู ปที่ 3

E = 6 Vp-p

รู ปที่ 3 สาหรับบันทึกผลการทดลองข้ อ 21
22. ปรับสวิตช์เลือก TIME/DIV ไปที่ 2 µs และปรับ Trigger Level ให้ เส้ นภาพปรากฏที่จอออสซิลโลสโคป
ให้ ชดั เจนที่สดุ เขียนรู ปร่ างและค่าต่าง ๆ ของสัญญาณลงในรู ปที่ 4

E = 6 Vp-p

รู ปที่ 4 สาหรับบันทึกผลการทดลองข้ อ 22
23. จากผลการทดลองข้ อ 21 และข้ อ 22 แสดงว่า สวิตช์ เลือก TIME/DIV อยู่ในวงจรใดตามไดอะแกรม
ของออสซิลโลสโคป
ตอบ วงจร Sweep generator

24. ต่อวงจรตามรู ปด้ านล่าง (ใช้ เครื่ องกาเนิดสัญญาณ 2 เครื่ อง)

รู ปที่ 5 สาหรับการทดลองข้ อ 24
25. ปรับวงจรลดทอนสัญญาณที่สายโพรบของออสซิลโลสโคปเป็ น 1 ทังสองเส้
้
นโยกสวิตช์อินพุตของ
CH1 และ CH2 ของออสซิลโลสโคปไปที่ DC ทังคู
้ ่ ปรับ TIME/DIV ไว้ ที่ 0.2 ms และปรับ VOLT/DIV ไว้ ที่ 1 V ทัง้
CH1 และ CH2 เลือกโหมดแสดงผลไปที่ CH2 แล้ วปรับ Position ให้ เส้ นภาพปรากฏที่เส้ นกลางจอ ปรับ Intensity
และ Focus ให้ เส้ นภาพชัดเจนที่สดุ
26. เลือกรู ปแบบสัญญาณของเครื่ องกาเนิดสัญญาณเครื่ องที่ 1 เป็ นรู ปไซน์ ความถี่ 1 kHz ปรั บขนาด
(Amplitude adjust) ไว้ กึ่งกลาง และเครื่ องกาเนิดสัญญาณเครื่ องที่ 2 เป็ นรู ปคลื่นสี่เหลี่ยม ความถี่ 1 kHz ปรับ
ขนาด (Amplitude adjust) ไว้ กงึ่ กลาง
27. ปรับ Amplitude ของเครื่ องกาเนิดสัญญาณรู ปไซน์ให้ ภาพที่ปรากฏที่จอของออสซิลโลสโคปมีขนาด 3
ช่องทางแนวตัง้ ทังสองช่
้
อง เขียนรู ปร่ างสัญญาณและค่าต่าง ๆ ลงในรู ปที่ 6
E = 3.00 Vp-p

T = 1.00 ms
F = 1000 Hz

1

E = 4.24 Vp-p

T = 1.00 ms
F = 1000 Hz

2

รู ปที่ 6 สาหรับบันทึกผลการทดลองข้ อ 26

28. ปรับสวิตช์เลือก Trigger Source ไปที่ CH1 ภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปคืออะไร
ตอบ สัญญาณรู ปไซน์
29. ปรับสวิตช์เลือก Trigger Source ไปที่ CH2 ภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปคืออะไร
ตอบ สัญญาณรู ปสี่เหลี่ยม
30. ผลของการทดลองข้ อ 28 และ 29 มีผลเหมือนกันหรื อต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด
ตอบ ต่างกันคือ ปรับสวิตช์เลือก Trigger Source ไปที่ CH1 ภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปเป็ น
สัญญาณรู ปไซน์ ปรับสวิตช์เลือก Trigger Source ไปที่ CH2 ภาพที่ปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปเป็ น สัญญาณ
รู ปสี่เหลี่ยม
สรุ ปผลการทดลอง

ตอนที่ 1 จงทาเครื่ องหมาย  ลงในข้ อที่ถกู ต้ องที่สดุ
1. ประโยชน์ ของสัญญาณซิงโครไนซ์ คือข้ อใด
ก. เพิ่มความเร็ วการทางานของวงจร
ข. กาหนดจังหวะการทางานของวงจร
ค. กาหนดความถี่ของวงจรไทม์เบส
ง. ทาให้ วงจรสองวงจรทางานสอดคล้ องกัน
2. สัญญาณไทม์ เบสถูกนาไปใช้ งานสาหรั บแสดงผลที่จอภาพแบบใด
ก. LCD
ข. LED
ค. CRT
ง. ถูกทุกข้ อ
3. การเบี่ยงเบนลาอิเล็กตรอนของเครื่ องรั บโทรทัศน์ แบบเก่ า ใช้ การเบี่ยงเบนด้ วยสิ่งใด
ก. สนามแม่เหล็ก
ข. สนามไฟฟ้า
ค. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สงู
ง. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สงู
4. การเบี่ยงเบนลาอิเล็กตรอนของจอภาพของออสซิลโลสโคปแบบหลอดภาพแบบเก่ า ใช้ การเบี่ยงเบน
ด้ วยสิ่งใด
ก. สนามแม่เหล็ก
ข. สนามไฟฟ้า
ค. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สงู
ง. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สงู
รู ปสาหรั บข้ อ 5

5. จากไดอะแกรมในรู ปที่กาหนด ข้ อใดกล่ าวผิด
ก. สัญญาณไทม์เบสใช้ สาหรับการสแกนทางแนวนอน
ข. สัญญาณที่ต้องการวัดรู ปร่ างสัญญาณป้อนเข้ าที่ภาค Vertical
ค. สัญญาณซิงโครนัสที่นามาควบคุมไทม์เบสได้ จาก X–tal
ง. ลาอิเล็กตรอนสร้ างจากปื นอิเล็กตรอนภายในหลอดภาพ
รู ปสาหรั บข้ อ 6–7

6. จากรู ปที่กาหนด ภาค Adjustable attenuator ทาหน้ าที่ใด
ก. ผลิตสัญญาณซิงค์
ข. ขยายสัญญาณ
ค. ลดทอนสัญญาณ
ง. สร้ างสัญญาณไทม์เบส
7. จากรู ปที่กาหนด สัญญาณ Blanking pulse มีไว้ เพื่อสิ่งใด
ก. ปรับ Focus ของเส้ นภาพ
ข. ปรับความสว่างของเส้ นภาพ
ค. ลบเส้ นสะบัดกลับของการสแกนแนวนอน ง. เร่ งความเร็ วของลาอิเล็กตรอน

วงจรสาหรั บข้ อ 8–9

8. จากวงจรในรู ปที่กาหนด หน้ าที่หลักที่สาคัญคือข้ อใด
ก. สร้ างสัญญาณซิงโครไนซ์เพื่อไปควบคุมการทางานของวงจรไทม์เบส
ข. เลือกสัญญาณอินพุตที่จะนาไปแสดงผลที่หน้ าจอภาพ
ค. สร้ างสัญญาณไทม์เบส
ง. ถูกทังข้
้ อ ก และข้ อ ข
9. ไอซี U4 เบอร์ 7420 ที่ทาหน้ าที่แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็ นดิจิทลั ความละเอียด 8 บิต หมายถึงข้ อใด
ก. สัญญาณเอาต์พตุ มีค่า 0–8
ข. สัญญาณเอาต์พตุ มีค่า 0–255
ค. สัญญาณเอาต์พตุ มีค่า 0–1024
ง. สัญญาณเอาต์พตุ มีค่า 0–4096
10. หากสั ญญาณไทม์ เบสกับสั ญญาณซิงโครไนซ์ ของออสซิลโลสโคปไม่ เหมาะสม สั ญญาณภาพที่
หน้ าจอจะเป็ นอย่ างไร
ก. ภาพปกติ
ข. ภาพที่ปรากฏที่หน้ าจอมีขนาดเล็กลง
ค. ภาพที่ปรากฏที่หน้ าจอมีขนาดโตขึ ้น
ง. ภาพล้ ม ภาพเลื่อน

ตอนที่ 2 จงอธิบาย/บรรยายหรื อออกแบบ
1. จงอธิบายหลักการทางานของสัญญาณซิงโครไนซ์
ตอบ หลักการทางานของสัญญาณซิงโครไนซ์ คือการทาให้ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 วงจรที่ทาหน้ าที่
ต่างกันให้ ทางานสอดคล้ องกัน ดังไดอะแกรมด้ านล่าง








 

2. จงอธิบายหลักการทางานของสัญญาณไทม์เบส
ตอบ หลักการทางานของสัญญาณไทม์เบส คือ การควบคุมฐานเวลาของการสแกนทางแนวนอนของ
ระบบสร้ างภาพที่หน้ าจอภาพแบบ CRT ซึ่งหากสัญญาณไทม์เบสมีเวลาน้ อย ภาพที่ปรากฏที่หน้ าจอภาพของ
ออสซิลโลสโคปแบบ CRT จะปรากฏหลายภาพ ซึง่ หากสัญญาณไทม์เบสมีเ วลามาก ภาพที่ปรากฏที่หน้ าจอภาพ
ของออสซิลโลสโคปแบบ CRT จะปรากฏน้ อยภาพ
3. จากวงจรด้ านล่าง จงอธิบายการทางานของวงจร

ตอบ จากรู ปที่กาหนด เป็ นวงจรที่ทาหน้ าที่ขยายสัญญาณที่ได้ จากวงจร Adjustable attenuator ให้ มี
ขนาดสัญ ญาณแรงขึ น้ โดยรู ป ร่ า งสัญ ญาณยังคงเดิ ม ออสซิ ล โลสโคปสามารถวัดสัญ ญาณได้ ตัง้ แต่ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง (0 Hz) ถึงค่าความถี่สงู สุดที่ออสซิลโลสโคปสามารถวัดได้ ในวงจร เป็ นวงจรขยายสัญญาณที่มีย่าน
ความถี่ตงแต่
ั ้ 0 Hz ถึง 10 MHz เพื่อนาสัญญาณที่เอาต์พุตส่งต่อไปยังวงจร Channel switcher and Sync
generator การทางานของวงจร DC-10 MHz amplifier ทางานดังนี ้ Q1 เป็ น JFET ทาหน้ าที่เป็ น Buffer สัญญาณ

ออกที่ขา S เข้ าขา B ของ Q2 ที่ทาหน้ าที่เป็ น Voltage amplifier สัญญาณออกที่ขา E ผ่านวงจร Bias ของ Q3
เข้ าขา B ของ Q3 ที่ทาหน้ าที่เป็ น Voltage amplifier หากอินพุตของวงจร DC-10 MHz amplifier ค่าแรงดันที่ขา C
ของ Q3 จะมีค่า 1/2 Vcc ไหลผ่าน D3,D4 เข้ าขา B ของ Q4 สัญญาณออกที่ขา C ผ่าน R24 เข้ าขา B ของ Q5 ออก
ขา E ของ Q5 หากเป็ นสัญญาณกระแสสลับสัญญาณจากขา C ของ Q3 จะผ่าน C9,C8 เข้ าขา B ของ Q4
เช่นเดียวกับ DC ตัวต้ านทานปรับค่าได้ VR1 ทาหน้ าที่ปรับค่าไบอัสแก่ Q6 ดังนันเมื
้ ่อปรับ VR1 จึงเป็ นการปรั บ
ตาแหน่งของสัญญาณภาพที่จะแสดงในแนวตัง้
4. จากวงจรด้ านล่าง จงอธิบายการทางานของวงจร

ตอบ วงจรด้ านบนเป็ นวงจรวงจร Sweep generator เป็ นวงจรสร้ างสัญญาณการสะแกนทางแนวนอน หรื อ
วงจรสร้ างสัญญาณการกวาด หรื อสัญญาณไทม์เบส เป็ นวงจรสร้ างสัญญาณฟั นเลื่อยที่มีความถี่สงู ใช้ สาหรับการ
เบี่ยงเบนลาอิเล็กตรอนทางแนวนอน สัญญาณ Sweep Trigger ซึง่ เป็ นสัญญาณซิงโครไนซ์ เข้ าที่ขา CLK ของ U8
เบอร์ 7476 (JK Flip Flop) เพื่อเปลี่ยนสถานะของขา Q สัญญาณ Sweep Trigger อีกส่วนหนึ่ง เข้ าที่ขา A ของ
ไอซี U7 เบอร์ 74123 ซึง่ เป็ นวงจร Monostable multivibrator เมื่อมีสญ
ั ญาณที่อินพุต A สัญญาณเอาต์พุต Q จะ
มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นตรงกันข้ าม คาบเวลาเท่ากับ 0.693R26C11 สัญญาณนี ้จะเป็ นสัญญาณ PR ของไอซี 7476
โดยผ่าน NAND gate สัญญาณที่ขา 8 ของ NAND gate จะเป็ น LOW หรื อ HIGH ขึ ้นอยู่กบั สัญญาณ Q จาก
74123 และสัญญาณจาก Q11 สัญญาณที่ขา PR ของ 7476 จะมีคาบเวลาน้ อย ทาให้ สญ
ั ญาณ Q จาก 7476 จะ
เปลี่ยนเป็ นตรงกันข้ ามใช้ เวลาน้ อยเช่นกัน สัญญาณที่ขา 3 ของ U9 ต่อไปที่ขา B ของ Q10 เป็ นพัลส์บวกในเวลาสัน้
ๆ ทาให้ Q10 ON เป็ นเวลาสัน้ ๆ เมื่อ Q10 ON จะทาให้ แรงดันไฟฟ้าที่ขา 2 ของ U10 มีแรงดันไฟฟ้าลดลง เป็ นเวลา

เริ่ มต้ นของการสร้ างสัญญาณไทม์เบส เมื่อ Q10 OFF จะทาให้ U10 เริ่ มผลิตสัญญาณไทม์เบส ความถี่จะขึ ้นอยู่กบั
ตัวเก็บประจุที่ต่อในโครงข่ายจากเอาต์พุตไปยังอินพุตของ U10 สัญญาณเอาต์พุตจากขา 6 ของ U10 ต่อไปยัง
วงจร Horizontal deflection Amplifier และไปยังวงจร Blanking ต่อไป สัญญาณเอาต์พุตจากขา 6 ของ U10
บางส่วนต่อไปยังอินพุตของ U11 เพื่อสร้ างเป็ นสัญญาณพัลส์ไปควบคุมการ ON OFF ของ Q11 เริ่ มต้ นการสร้ าง
สัญญาณไทม์เบสของคลื่นลูกต่อไป

