
เครื่องก าเนิดความถี่เสียง   
 เคร่ืองก าเนิดความถี่เสียง (Audio Frequency Generator) เป็นเคร่ืองมือ  ที่ใช้ในการตรวจ 
สอบการท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่เสียง (Audio Frequency) ย่านความถี่ที่ถูกก าเนิดขึ้นมา
จะมีความถี่อยู่ในช่วง 20 Hz-20 kHz ในเคร่ืองก าเนิดความถี่เสียงบางรุ่นอาจจะก าเนิดความถี่ได้ต่ ากว่าและ
สูงกว่านี้  รูปคลื่นสัญญาณที่ก าเนิดมี 2 ชนิด คือ คลื่นไซน์ (Sine Wave) และคลื่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square 
Wave)  ขนาดความแรงของรูปคลื่นไซน์มีค่าสูงสุด 3.16 V rms  และคลื่นสี่เหลี่ยมมีความแรงของสูงสุดอยู่ที่  
5 V pp  ขณะที่ยังไม่ต่อโหลด  (Load)  ที่ขั้วเอาต์พุต 
 หากที่ขั้วเอาต์พุตต่อโหลด 600 Ω ความถี่คลื่นไซน์มีความแรงสูงสุดเหลือเพียง 1.58 V rms และ
ความถี่คลื่นสี่เหลี่ยมเหลือเพียง 2.5 V pp  เคร่ืองก าเนิดความถี่เสียงในบางรุ่น ระดับความแรงของรูปคลื่นจะ
มีขนาดที่แตกต่างกันบ้าง ไม่คงที่ตายตัว เคร่ืองก าเนิดความถี่เสียง แสดงดังรูปที่ 1 
 

 
 
   รูปที่ 1 เคร่ืองก าเนิดความถี่เสียง 

ที่มา : http://www.rdrelectronics.com/jon/nov08/72-455.pdf  
 

 ในการปรับเลือกความถี่ที่ใช้งานมีปุ่มปรับ 2  แบบ คือการปรับแบบเป็นขั้นเลือกย่านความถี่
ประกอบด้วย x1, x10, x1k, x10 k โดยมีหน่วยเป็นเฮิร์ท  และปรับแบบต่อเนื่อง จากปุ่มปรับความถี่ของ
สัญญาณ โดยต่อเชื่อมไปยังวงจรก าเนิดความถี่เพื่อเปลี่ยนความถี่ที่ก าเนิดขึ้นมา ค่าของความถี่ที่ท าการปรับ
จะมีค่าเท่ากับต าแหน่งการปรับย่านความถี่คูณกับค่าตัวเลขบนปุ่มปรับความถี่ที่ต าแหน่งลูกศรชี้ เช่น  สวิตช์
กดเลือกย่านความถี่ อยู่ที่ต าแหน่ง x1 kHz ตัวเลขบนปุ่มปรับความถี่ที่ต าแหน่ง เข็มชี้ 10 ความถี่ของสัญญาณ 
จะมีค่า 1 kHz x10 เท่ากับ 10 kHz การปรับระดับแรงดันของสัญญาณของเคร่ืองก าเนิดสัญญาณความถี่เสียง
ดังรูปที่ 9.2  สามารถปรับได้ตั้งแต่  0  ถึง  5 V rms  หรือมากกว่าที่โหลด  600     และมีการลดทอนเป็น
แบบขั้นประกอบ  -10,-20, -30, -40 และ-50 โดยมีหน่วยเป็น dB     



วงจรก าเนิดสัญญาณที่ใช้ในเคร่ืองก าเนิดสัญญาณความถี่เสียงมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบ           วินบริดจ์ 
(Wine Bridge Oscillator)  และแบบเลื่อนเฟส (Phase Shift Oscillator) ซึ่งใช้ตัวต้านทาน (R) และตัวเก็บ
ประจุ  (C) เป็นตัวสร้างความถี่  วงจรก าเนิดความถี่ที่นิยมใช้งานมากในการก าเนิดความถี่เสียง ได้แก่วงจร
ก าเนิดความถี่แบบวินบริดจ์  เพราะให้ความผิดเพี้ยนของความถี่ต่ ากว่าแบบอ่ืน และมีเสถียรภาพของความถี่
ดีกว่า 
 

 

การใช้งานเครื่องก าเนิดความถี่เสียง 
ปุ่มปรับต่างๆ  ของเคร่ืองก าเนิดความถี่เสียง ดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 ปุ่มปรับต่างๆ  ของเคร่ืองก าเนิดความถี่เสียง 
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หมายเลข       ชื่อ                                                  หน้าท่ี 
1.            POWER               สวิตช์กดส าหรับเป ด-ป ดเคร่ืองก าเนิดความถี่ 

เสียง 
2.           WAVE FORM        สวิตช์กดเลือกรูปคลื่นไซน์และคลื่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
3.           FREQ RANGE (Hz)    สวิตช์กดเลือกย่านความถี่ ประกอบด้วย   

x1, x10, x 1k, x 10k (  หน่วยเป็นเฮิร์ท  ) 
4.                                                      ปุ่มปรับความถี่ของรูปคลื่น 
5.            ATTENUATOR (dB)   สวิตช์เลือกการลดทอน ประกอบด้วย -10, -20, -30, 

-40, -50 (หน่วยเป็น dB) 



6.           AMPLITUED            ปุ่มปรับระดับแรงดันของรูปคลื่น 
7.          OUTPUT (600Ω)       ขั้วต่อความถี่ออกใช้งาน 

 
 1.1 คลื่นไซน์ สามารถปรับตั้งความถี่ได้ดังนี้ 
           1. สวิตช์ทั้งหมดอยู่ในต าแหน่งกดปล่อย 
           2. กดสวิตช์เป ด (หมายเลข 1) 
           3. สวิตช์กดเลือกรูปคลื่น  (หมายเลข 2)  อยู่ในต าแหน่งกดปล่อย 
           4. ปรับย่านความถี่โดยการกดสวิตช์เลือกย่านความถี่  (หมายเลข 3)  และหมุนปุ่มปรับ 

(หมายเลข 4) ให้ตัวเลขที่บนปุ่มปรับความถี่ตรงกับต าแหน่งลูกศรชี้ ความถี่ของรูปคลื่นจะเท่ากับย่านวัดคูณ
ด้วยตัวเลขบนปุ่มปรับความถี่ตรงต าแหน่งลูกศรชี้ เช่น จากรูปด้านบน กดสวิตช์เลือกย่านความถี่  1 kHz 
ตัวเลขบนปุ่มปรับความถี่ต าแหน่งลูกศรชี้คือ 40 ดังนั้นความถี่ของรูปคลื่นจะมีค่าเท่ากับ   1 kHz x 40  =  40 
kHz 

            5. สวิตช์เลือกการลดทอนอยู่ที่ต าแหน่ง 0 dB 
            6. ปรับปุ่มปรับระดับแรงดันของสัญญาณ (หมายเลข 6) ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มระดับ

แรงดันของสัญญาณ 
 7. น าสายสัญญาณต่อเข้าที่ต าแหน่งขั้วต่อความถี่ออกไปใช้งาน   (หมายเลข 7) 

 1.2 คลื่นสี่เหลี่ยม สามารถปรับตั้งความถี่ได้ดังนี้ 
 1. สวิตช์กดเลือกรูปคลื่น  (หมายเลข 2)  อยู่ในต าแหน่งกด 
 2. ปรับย่านความถี่โดยกดสวิตช์เลือกย่านความถี่ (หมายเลข 3) และหมุนปุ่มปรับความถี่  

(หมายเลข 4 ) ให้ตัวเลขบนปุ่มปรับความถี่ตรงกับต าแหน่งลูกศร การปรับย่านความถี่ท าเหมือนกับการปรับ
รูปคลื่นไซน์ 

 3. สวิตช์เลือกการลดทอน (หมายเลข 5) อยู่ที่ต าแหน่ง 0 dB 
 4. ปรับปุ่มปรับระดับแรงดันของรูปคลื่น ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มระดับแรงดันของรูปคลื่น 
 5. น าสายสัญญาณต่อเข้าที่ต าแหน่งขั้วต่อความถี่ออกไปใช้งาน (หมายเลข 7) 
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