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ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณไฟฟ้าชนิดต่างๆ ความหมาย
และความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณ R-L-C ดิฟ
เฟอเรนชิเอเตอร์ อินทิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมเปอร์ หลักการของ
อิเล็กทรอนิกส์สวิตซ์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์และทริกเกอร์ ไอซีไทม์เมอร์
และการซิงโครไนซ์



วัตถุประสงค์ของรายวิชา
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1. มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานของรูปสัญญาณ และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้า
2. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับวงจรพัลส์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์สวิตซ์
3. มีทักษะในการประกอบและทดสอบวงจรพัลส์และสวิตชิง
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
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จิตพิสัย 20 %

การบ้าน 10 %

ใบงาน 20 %

สอบกลางภาค 20 %

สอบปลายภาค 30 %

รวม 100 %

เกณฑ์การให้คะแนน
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เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน เกรด

80-100 4

75-79 3.5

70-74 3

65-69 2.5

60-64 2

55-59 1.5

50-54 1

0-49 0



รูปร่างสัญญาณไฟฟ้า
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หน่วยที่ 1



1.1 รูปคลื่นสัญญาณ
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• สัญญาณไฟฟ้า (Electrical Signal) ที่น ามาใช้งานมดี้วยกนัหลายชนิด หลายรูปแบบถูกก าเนดิขึ้นมาจาก

แหล่งก าเนดิสัญญาณที่แตกตา่งกนัไป สัญญาณไฟฟ้าเหล่านี้มคีวามส าคัญตอ่การน าไปใช้งานในดา้นต่าง 

ๆ มากมาย เช่น ในวงจรไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ ในระบบควบคุมการท างาน ในอุปกรณ์ เครื่องมือ และ

เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น โดยถูกใช้งานอย่างแพรหลาย และกว้างขวางทั่วไป

• สัญญาณไฟฟ้าเหลา่นี้มบีทบาทส าคัญต่อการน าไปใช้ควบคุมการท างาน ในหลายด้านหลายหน้าที่ 

การศึกษาท าความเข้าใจเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถเลือกใช้งาน

สัญญาณไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงช่วยในการวิเคราะหร์ะบบการท างานและการควบคุมการ

ท างาน ให้มีความถูกต้องแม่นย า
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ถึงรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าแต่ละชนิดมีรูปร่างท่ีแตกตา่งกนั แต่รูปคลื่นสญัญาณไฟฟ้าทุกชนิดทีว่ัด

ออกมาได้จะแสดงค่าออกมาให้เห็นเป็น 2 ลักษณะเท่านั้น คือ รูปคลื่นแบบทิศทางเดียว (Uni -

directional Waveforms) และรูปคลื่นแบบสองทิศทาง (Bi - directional Waveforms)

1. รูปคลื่นแบบทิศทางเดียว เป็นรูปคลื่นที่แสดงค่าออกมาอย่างสม่ าเสมอ เป็นค่าบวก (+) อย่างเดียว 

หรือเป็นค่าลบ (–) อย่างเดียว โดยรูปคลื่นที่แสดงค่าออกมาไม่คร่อมผา่นแกนแรงดันที่ต าแหน่งศูนย์ 

(0) 

2. รูปคลื่นแบบสองทิศทาง หรือเรียกว่า รูปคลื่นสลับ รูปคลื่นที่แสดงออกมามีการเปลีย่นแปลงไป

ทางด้านบวก (+) และเปลี่ยนกลับไปทางด้านลบ (–) ผ่านแกนแรงดันที่ต าแหน่งศูนย์ (0) สลับไปสลบั

มา รูปคลื่นแบบสองทศิทาง เช่น คลื่นไซน์ 
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รูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าทุกชนิดมีส่วนประกอบพื้นฐานที่ส าคัญอยู่ 3 ส่วน ดังนี้

1. คาบเวลา (Period) คือ ช่วงความยาวของเวลารูปคลื่นคิดเป็นวินาที 

(seconds)คิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของรูปคลื่นจนถึงจุดสุดท้ายของรูปคลื่นในหนึ่งรอบคลื่น 

ค่าดังกล่าวเรียกว่าระยะเวลา (Periodic Time ; T)

2. ความถ่ี (Frequency) คือ จ านวนรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นซ้ าๆ กัน

ในช่วงเวลา 1 วินาที ความถี่มีหน่วยมาตรฐานเป็นเฮิรตซ์ (Hertz ; Hz)

3. ความแรง (Amplitude) คือ ขนาดความเข้มของรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า ที่วัด

ค่าออกมามีหน่วยเป็น โวลต์ (V) หรือแอมแปร์ (A)
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1.2 รูปคลื่นชนิดต่างๆ

1.2.1 คลื่นไซน์

เป็นคลื่นพื้นฐานที่ก าเนิดขึ้นได้ทั่วไป จากแหล่งก าเนิดสัญญาณหลายชนิดทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากการผลิต
ขึ้นมาด้วยอุปกรณ์ เครื่องก าเนิดสัญญาณ หรือจากการท างานของเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ รวมถึงสัญญาณเสยีงจากแหล่งก าเนิด
เสียง ลักษณะคลื่นไซน์ ระดับความแรงคลื่น (E) จะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปสัมพันธ์กับเวลา (t) โดยความแรงคลื่นค่อยๆ เพิ่มขึน้จาก
ค่าศูนย์ไปทางซีกบวกจนถึงค่าสูงสุด แล้วจะค่อยๆ ลดลงกลับเข้าสู่ค่าศูนย์ตามเดิม และเคลื่อนเลยไปทางซกีลบค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึง
ค่าสูงสุดอีกครั้ง แล้วย้อนกลับลดลงเขา้สู่ค่าศนูย์ตามเดิม จากนั้นจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นทางซีกบวกใหม่อีกครั้ง เป็นเช่นนี้สลับไปสลบัมา
ตลอดเวลา
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เป็นคลื่นที่นิยมน าไปใช้งานกับการท างานทางด้านดิจิตอล คลื่นชนิดน้ีสามารถให้ก าเนิดขึ้นจากการน าคลื่นขั้นบันไดขาขึ้น กับ

คลื่นขั้นบันไดขาลงมาต่อร่วมกัน หรือเกิดจากการผสมกันของสัญญาณคลื่นไซน์ระหว่างความถี่พื้นฐาน (Fundamental Frequency) 

กับความถี่ฮาร์มอนิกคี่ (Odd Harmonic Frequency) หลายฮาร์มอนิกเข้าด้วยกัน คลื่นสี่เหลี่ยมที่ก าเนดิขึ้นมาแบง่ได้ 2 รูปแบบ คือ 

แบบแรกคลื่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นคลื่นที่มีช่วงเกิดคลื่น (t1) และช่วงช่องว่างคลื่น (t2) มีเวลาเท่ากัน แบบที่สองคลื่นพัลส ์เป็นคลื่นที่มี

ช่วงเกิดคลื่น (t1) และช่วงช่องว่างคลื่น (t2) มีเวลาไม่เท่ากัน

1.2.2 คลื่นสี่เหลี่ยม
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เป็นคลื่นที่ถูกผลิตขึ้นมาใช้งานอีกชนิดหนึ่ง คลื่นชนิดน้ีสามารถให้ก าเนิดขึ้นจากการน าคลื่นเอียงขาขึ้น กับ
คลื่นเอียงขาลงมาต่อร่วมกัน คลื่นสามเหลี่ยมทีก่ าเนิดขึ้นมาแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ แบบแรกคลื่นสามเหลี่ยมทั่วไป เป็น
คลื่นที่มีช่วงเกิดคลื่นขาขึ้น (t1) และช่วงเกิดคลื่นขาลง (t2) มีเวลาเท่ากัน แบบที่สองคลื่นฟัน เลื่อย เป็นคลื่นที่มีช่วงเกิด
คลื่นขาขึ้น (t1) และช่วงเกิดคลื่นขาลง (t2) มีเวลาไม่เท่ากัน

1.2.3 คลื่นสามเหลี่ยม
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1.2.4 คลื่นอินทิเกรต

รูปคลื่นก าเนิดขึ้นมาได้จากการน าคลื่นเอกซ์โพเนนเชียลลาดขึ้นและเอกซ์โพเนนเชียลลาดลงมาต่อ
ร่วมกัน คลืน่อินทเิกรตเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปของคลื่นสี่เหล่ียม ด้วยการป้อนคลื่นสี่เหล่ียมผ่านตัว
เก็บประจุ (C) ในขณะที่ตัวเก็บประจุท าการประจุแรงดันเก็บไว้ จะเกิดคลื่นเอกซ์โพเนนเชียลลาดขึ้นปรากฏที่ตัว
เก็บประจุ และขณะที่ตัวเก็บประจุท าการคายประจุแรงดันออกมา จะเกิดคลื่นเอกซ์โพเนนเชียลลาดลงปรากฏที่ตัว
เก็บประจุ วัดคลื่นทั้ง สองออกมาก็คือคลืน่อินทเิกรตนั่นเอง คลื่นอินทเิกรตที่เกิดขึ้นมีรูปร่างไม่คงที่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเวลาในการประจุ และคายประจุของตัวเก็บประจุที่ใช้ในการท างาน ก าหนดค่าไว้ในรูป
เวลาคงที่ (Time Constant) เมื่อค่าเวลาคงที่เปลี่ยนแปลงไป รูปคลื่นอินทเิกรตที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
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1.2.5 คลื่นดิฟเฟอเรนชิเอต

เป็นคลื่นที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างออกไปอีกแบบหนึ่ง เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับคลื่น
อินทเิกรต รูปคลื่นก าเนิดขึ้นมาได้จากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปของคลื่นสี่เหลี่ยม ด้วยการป้อนคลื่น
สี่เหล่ียมผ่านเข้าในวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน (R) ต่อร่วมกับตัวเก็บประจุ (C) ท าการวัดสัญญาณตก
คร่อมตัวต้านทาน ได้รูปคลื่นออกมาเป็นคลื่นดิฟเฟอเรนชิเอต คลื่นที่เกิดขึ้นมามีรูปร่างไม่คงที่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเวลาคงที่ในวงจรตัวต้านทาน (R) ต่อร่วมกับตัวเก็บประจุ (C) เมื่อค่าทั้ง สอง
เปลี่ยนแปลงไป ค่าเวลาคงที่ก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
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1.3 คุณลักษณะของรูปคลื่นพัลส์ และค่าพารามิเตอร์

รูปคลื่นพัลส์เป็นรูปคลื่นที่น าไปใช้งานทางด้านดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และระบบควบคุมการท างานทางด้าน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อย่างกว้างขวางทั่วไป ก าเนิดได้ด้วยอุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณพัลส์ชนิดต่างๆ ก่อนน า
รูปคลื่นพัลส์ไปใช้งาน จ าเป็นต้องท าความเข้าใจในส่วนประกอบต่างๆ ของรูปคลื่นพัลส์ เพื่อให้สามารถน าไปใช้
งานได้อย่างถูกต้อง
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1. ขอบขาขึ้น (Leading Edge) หรือขอบหน้า เป็นขอบของพัลส์ช่วงแรกที่ปรากฏให้เห็น สัญญาณเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ า

ไปสู่ระดับสูง เช่น เปลี่ยนแปลงจาก 0 V ไปเป็น 2 V

2. ขอบขาลง (Trailing Edge) หรือขอบหลัง เป็นขอบของพัลส์ช่วงที่สองที่ปรากฏให้เห็น สัญญาณเปลี่ยนแปลงจากระดับสูง

ไปสู่ระดับต่ า เช่น เปลี่ยนแปลงจาก 2 V ไปเป็น 0 V

3. ความกว้างพัลส์ (Pulse Width) เป็นช่วงเวลาที่เกิดพัลส์ พิจารณาจากขอบขาขึ้นพัลส์ ถึงขอบขาลงพัลส์ในพัลสล์ูกนั้น 

นิยมบอกค่าไว้ในรูปของเวลาพัลส ์(Pulse Duration ; td)เช่น ขอบขาขึ้นพัลส์ที่ 1 s ขอบขาลงพัลส์ที่ 4 s ดังน้ันเวลาพัลส์ td = 3 s

4. ช่องว่างพัลส์ (Pulse Space) เป็นช่วงเวลาที่ไม่เกิดพัลส์ พิจารณาจากขอบขาลงของพัลส์ลูกหน่ึง ถึงขอบขาขึ้นของพัลส์

ลูกต่อไป นิยมบอกค่าไว้ในรูปเวลาช่องว่างพัลส์ (PulseSpace Duration ; ts) เช่น ขอบขาลงพัลส์ที่ 4 s ขอบขาขึ้นพัลส์ที่ 9 s ดังน้ัน

เวลาช่องว่างพัลส์ ts = 5 s

ส่วนประกอบของรูปคลื่นพัลส์มีชื่อเรียกส่วนประกอบแต่ละส่วนแตกต่างกัน รายละเอียดเป็นดังนี้
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5. เวลาเกิดพัลส์ซ้้า (Pulse Repetition Time) หรือ prt เป็นช่วงเวลาที่นับจากจุดเริ่มต้นของการเกิด

พัลส์ลูกแรก ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของการเกิดพัลส์ลูกต่อไป ซึ่งบางครั้ง อาจเรียกว่าคาบเวลาพัลส์ (Pulse Period) 

เป็นการคิดช่วงเวลาพัลส์ในหน่ึงรอบคลื่นโดยหาค่า prt ได้จาก
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6. อัตราการเกิดพัลส์ซ้้า (Pulse Repetition Rate) หรือ prr เป็นจ านวนพัลส์ที่เกิดขึ้นใน

เวลา 1 วินาที หรืออาจเรียกว่า ความถี่ของการเกิดพัลส์ซ้ า (Pulse Repetition Frequency)

หรือ prf โดยหาค่า prr ได้จาก
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7. แรงดันสูงสุด (Peak Voltage) หรือ Ep เป็นระดับของแรงดันพัลส์ท่ีเกิดขึ้น อ่านค่าออกมาถึงค่าสูงสุด

8. แรงดันเฉลี่ย (Average Voltage) หรือ Eav เป็นระดับแรงดันไฟตรงที่ใช้โวลต์มิเตอร์ไฟตรงวัดค่าแรงดัน

พัลส์ที่เกิดขึ้นออกมา อ่านค่าออกมาได้เป็นค่าเฉลี่ย หรือใช้วิธีหาค่าโดยการน าค่าพื้นที่เกิดพัลส์ (Pulse Area ; Ap) 

ตั้ง หารด้วยเวลาเกิดพัลส์ซ้ า (prt) การหาค่า Eav ท าได้ดังนี้
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9. ระดับแรงดันพัลส์ (Pulse Voltage Level) เป็นระดับแสดงสภาวะการเกิดพัลส์ มีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับหนึ่งมีสัญญาณพัลส์ 

(High) หรือระดับเอนาเบิล (Enable) แสดงค่าเป็นตัวเลข “1” ถูกเรียกว่าสภาวะท างาน อีกระดับหนึ่งไม่มีสัญญาณพัลส ์(Low) หรือ

ระดับดสิเอเบิล(Disable) แสดงค่าเป็นตัวเลข “0” ถูกเรียกว่าสภาวะไม่ท างาน

10. ดิวตีไซเคิล (Duty Cycle) เป็นค่าร้อยละที่บอกให้ทราบถึงอัตราส่วน ระหว่างส่วนเกิดพัลส์กับส่วนช่องว่างพัลส์มีค่าเท่าไร 

ค่าดิวตีไซเคิลหาได้จาก การน าค่าแรงดันเฉลี่ย (Eav) ตั้งหารด้วยค่าแรงดันสูงสุด (Ep)และคูณด้วยร้อย ได้ค่าออกมาเป็นร้อยละ การหา

ค่าดิวตีไซเคิลท าได้ดังนี้
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1.เวลาพัลส(์td)

2.เวลาช่องว่างพัลส(์ts)

3.เวลาเกิดพัลส์ซ้ า(prt)

4.อัตราการเกิดพัลส์ซ้ า(prr)

5.ค่าแรงดันสูงสุดพัลส(์Ep)

6.ค่าแรงดันเฉลี่ยพัลส(์Eav)

7.ดิวตีไซเคิล

วิธีท้า

1.เวลาพัลส์(td) td = 8-2   = 6us
2.เวลาช่องว่างพัลส์(ts) ts = 18-8   = 10us

3.เวลาเกิดพัลส์ซ้ า(prt) prt = td+ts = 6+10 = 16us
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4.อัตราการเกิดพัลส์ซ้ า(prr) prr = 
1

𝑝𝑟𝑡
= 

1

16𝑢𝑠
= 

1

16 𝑥 10−6
= 
1000000

16
= 62500 Hz = 62.5 kHz

5.ค่าแรงดันสูงสุดพัลส์ (Ep) Ep = 10v

6.ค่าแรงดันเฉลี่ยพัลส์ (Eav) Eav = 
𝑡𝑑 𝑥 𝐸𝑝

𝑝𝑟𝑡
= 
6 𝑥 10

16
= 3.75v

7.ดิวตีไซเคิล = 
𝐸𝑎𝑣

𝐸𝑝
x 100 = 

3.75

10
x 100 = 37.5 %

หรือ ดิวตีไซเคิล = 
𝑡𝑑

𝑝𝑟𝑡
x 100 = 

6

16
x 100 = 37.5 %
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1.4 รูปคลื่นพัลส์ใช้งานจริง

รูปคลื่นพัลส์ที่ผลิตขึ้นมาใช้งานจริง จะมีความแตกต่างจากรูปคลื่นพัลส์ทางอุดมคติบ้าง ที่รูปคลื่นไม่เป็น

สี่เหลี่ยมมุมฉากจริง แต่จะเกิดความลาดเอียงของรูปคลื่นปนมาด้วย ท าให้การหาค่าลักษณะสมบัติของรูปคลื่น

พัลส์จ าเป็นต้องมีระดับที่เหมาะสมในการหาค่า ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน น าไปใช้เปรียบเทียบคุณสมบัติของ

รูปคลื่นพัลส์ที่แตกต่างกันได้

การหาค่าคุณลักษณะของรูปคลื่นพัลส์ใช้งานจริง

จ าเป็นต้องก าหนดระดับการวัดค่าที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

มาตรฐานที่ใช้งานในการวัดความกว้างพัลส์ และวัดค่า

แรงดันพัลส์ ก าหนดค่าต าแหน่งวัดไว้ที่ระดับความแรง 10 

% และ 90 % 
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1. เวลาเคลื่อนขึ้น (Rise Time) หรือ tr คิดระยะเวลาของสัญญาณพัลส์เริ่มเคลื่อนขึ้นตั้ง แต่ค่าระดับแรงดัน
ที่ 10 % จนถึงค่าระดับแรงดันที่ 90 % ของค่าแรงดันพัลส์สูงสุด บอกหน่วยออกมาเป็นวินาที (s)

2. เวลาเคลื่อนลง (Fall Time) หรือ tf คิดระยะเวลาของสัญญาณพัลส์เริ่มเคลื่อนลงจากค่าแรงดันสูงสุดของ
รูปคลื่นพัลส์ คิดที่ค่าเริ่มต้นที่ระดับแรงดัน 90 % จนถึงค่าระดับแรงดันที่10 % บอกหน่วยออกมาเป็นวินาที (s)

3. เวลาพัลส์ (td) คิดระยะเวลาของสัญญาณพัลส์ที่ระดับแรงดันพัลส์มากกว่า 90 % ขึ้นไปของค่าแรงดัน
พัลส์สูงสุด บอกหน่วยออกมาเป็นวินาที (s)

4. เวลาช่องว่างพัลส์ (ts) คิดระยะเวลาของสัญญาณพัลส์ช่วงลดต่ าลง ที่ระดับแรงดันพัลส์น้อยกว่า 10 % 
ลงไปของค่าแรงดันพัลส์สูงสุด บอกหน่วยออกมาเป็นวินาที (s)

5. เวลาเกิดพัลส์ซ้ า (prt) คิดระยะเวลาของสัญญาณพัลส์ ตั้งแต่เวลาเคลื่อนขึ้นของระดับแรงดันพัลส์ที่ 10 
% ขึ้นไปของพัลส์ลูกหนึ่ง ไปถึงเวลาเคลื่อนขึ้นที่ระดับแรงดันพัลส์ที่ 10 %ขึ้นไปของพัลส์ลูกต่อไป บอกหน่วย
ออกมาเป็นวินาที (s) ค่า prt หาได้ดังนี้
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• สัญญาณไฟฟ้า ที่น ามาใช้งานมีด้วยกันหลายชนิด หลายรูปแบบ ถูกก าเนิดขึ้นมาจากแหล่งก าเนิดสัญญาณที่

แตกต่างกันไป สัญญาณไฟฟ้าเหล่านี้มีความส าคัญต่อการน าไปใช้งานในด้านต่างๆ มากมาย สัญญาณไฟฟ้า

เหล่านี้มีบทบาทส าคัญต่อการน าไปใช้ควบคุมการท างานในหลายด้าน หลายหน้าที่ การศึกษาท าความเข้าใจเป็น

สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถเลือกใช้งานสัญญาณไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

• การวิเคราะห์รูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า ท าได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น ใช้หลักการวิเคราะห์ค่าด้วยคณิตศาสตร์ ใช้การ

วิเคราะห์ด้วยวิธีฟูริเออร์ อีกวิธีหนึ่งใช้วิธีสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและกระแสอย่างต่อเนื่องในแต่

ละส่วน ท าให้ทราบลักษณะและรูปร่างสัญญาณไฟฟ้าชนิดต่างๆ สัญญาณไฟฟ้าเหล่านี้จะถูกเรียกว่ารูปคลื่น โดย

มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะของคลื่น เช่น คลื่นขั้น บันได คลื่นเอกซ์โพเนนเชียล คลื่นเอียง คลื่นไซน์ 

คลื่นสี่เหลี่ยม คลื่นพัลส์ คลื่นสามเหลี่ยม คลื่นฟัน เลื่อย คลื่นอินทเิกรต และคลื่นดิฟเฟอเรนชิเอต เป็นต้น

สรุป
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• รูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าแต่ละชนิดมีรูปร่างท่ีแตกต่างกัน แต่รูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าทุกชนิดที่วัดออกมาได้จะ

แสดงค่าออกมาให้เห็นเป็น 2 ลักษณะเท่านั้น คือ รูปคลื่นแบบทิศทางเดียว และรูปคลื่นแบบสองทิศทาง 

รูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าทุกชนิดมีส่วนประกอบพื้นฐานที่ส าคัญอยู่ 3 ส่วนคือ คาบเวลา ความถี่ และความแรง

• รูปคลื่นพัลส์เป็นรูปคลื่นที่น าไปใช้งานทางด้านดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และระบบควบคุมการท างานทางด้าน

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อย่างกว้างขวางท่ัวไป ก าเนิดได้ด้วยอุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณพัลส์ ส่วนประกอบ

ต่างๆ ของรูปคลื่นพัลส์มีชื่อเรียกแตกต่างกัน จ าเป็นต้องท าความเข้าใจ เพื่อให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่าง

ถูกต้อง ประกอบไปด้วย ขอบขาขึ้น ขอบขาลง ความกว้างพัลส์ ช่องว่างพัลส์ เวลาเกิดพัลส์ซ้ า อัตราการเกิด

พัลส์ซ้ า แรงดันสูงสุด แรงดันเฉลี่ย ระดับแรงดันพัลส์ และดิวตีไซเคิล

สรุป
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