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เคร่ืองวัดอาร แอล ซี บริดจ แบบดิจิตอล 
 
            เครื่องวัดอาร แอล ซี บริดจ แบบดิจิตอล จัดเปนเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกสอีกชนิดหนึ่ง  ซ่ึงทํา
หนาที่วัดหาคาของอุปกรณจําพวกตัวตานทาน (R) ตัวเหนี่ยวนํา (L) และตัวเก็บประจุ (C)  เพื่อวัดหาคา
ความตานทานคาความเหนี่ยวนํา  และคาความจุจากหนาที่ในการวัดหาคานี้เอง      จึงมักมีการเรียกชื่อ
เครื่องวัดนี้วา  RLC มิเตอร 

             เครื่องวัดอาร แอล ซี บริดจ แบบดิจิตอล  เปนมิเตอรที่สรางขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ทํางานดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  โดยสามารถตรวจสอบคาของอุปกรณพวก  R,L,C  กอนนํามาใช
ประกอบวงจรชวยใหอุปกรณทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นมามีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
ทํางานถูกตองแมนยํา 

              นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของวงจรที่อยูในรูปของอิมพีแดนซ (Impedance)  
ทั้งแบบอันดับและแบบขนาน  สามารถตรวจสอบปจจัยการสูญเสีย (Dissipation  Factor)  หรือ  D  ของ
คาความจุและสามารถตรวจสอบคุณภาพ (Quality)  หรือ  Q  ของคาความเหนี่ยวนําไดเครื่องวัด  RLC  
บริดจ แบบดิจิตอลที่ถูกสรางขึ้นมาใชงานมีหลายรุน  หลายแบบ  และหลายบริษัทผูผลิตทําใหตําแหนง
ขั้วตอตาง ๆ แตกตางกันไปบางตลอดจนชื่อที่ใชในการเรียกปุมปรับและขั้วตออาจมีความแตกตางกัน การ
ใชงานการปรับแตงเครื่องและการอานคาก็อาจ    แตกตางกันบาง  แตส่ิงที่เหมือนกันและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน  คือจุดประสงคของการใชงานจะ   มีปุมหลักและขั้วตอเหมือนกัน ขั้วตอและปุมปรับของ
เครื่องวัด RLC บริดจ แบบดิจิตอล           ดังแสดงในรูปที่  1 

 

 
รูปท่ี  1  รูปรางลักษณะและขั้วตอ  ปุมปรับของเครื่องวัด  RLC  บริดจ แบบดจิิตอล 
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  การใชงานของเครื่องดานหนา 
 หมายเลข  1  หมายถึง  จอแสดงผลแบบแอล ซี ดี (LCD) 
 หมายเลข  2  หมายถึง  ไฟแสดงการเลือกใช  2  สาย  หรือ  4  สาย   
 หมายเลข  3  หมายถึง  ปุมเลือกใชสายวัด  2  สาย  หรือ  4 สาย 
 หมายเลข  4  หมายถึง  ปุมเลือกตําแหนงตัวเหนี่ยวนํา,  ตัวตานทานตัวเก็บประจุ 
 หมายเลข 5 หมายถึง ปุมเลือกปจจยัการสญูเสีย (D) หรือความสามารถตรวจสอบคุณภาพ (Q) 
 หมายเลข  6  หมายถึง  ปุมเลือกยานการวัด 
 หมายเลข  7  หมายถึง  ปุมเลือกคาคลาดเคลื่อน 
 หมายเลข  8  หมายถึง  ปุมเลือกการปรับเทียบ 
 หมายเลข  9  หมายถึง  ปุมเลือกความถี่ 
 หมายเลข  10  หมายถึง  ปุมเลือกคาคงที่วัดได  คาสูงสุด  คาต่ําสุด  และคาเฉลี่ย 
 หมายเลข  11  หมายถึง  ขั้วตออุปกรณที่ตองการวัด 
 หมายเลข  12  หมายถึง  ปุมเปด / ปดเครื่อง 
 
สวนของจอแสดงผล  ดังแสดงในรูปที่  2 
 

 
 

รูปท่ี  2  แสดงสวนจอแสดงผล 
 

 หมายเลข  1  หมายถึง  แสดงยานอัตโนมัติ 
 หมายเลข  2  หมายถึง  แสดงโทนสําหรับปุมคลาดเคลื่อน 
 หมายเลข  3  หมายถึง  แสดงการเลือกวัด  RLC 
 หมายเลข  4  หมายถึง  แสดงปุมเก็บขอมูล 
 หมายเลข  5  หมายถึง  แสดงคาสูงสุด 
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 หมายเลข  6  หมายถึง  แสดงคาเฉลี่ย 
 หมายเลข  7  หมายถึง  แสดงคาต่ําสุด 
 หมายเลข  8  หมายถึง  แสดงความสัมพันธในการวัด 
 หมายเลข  9  หมายถึง  แสดงคาปจจัยการสูญเสีย 
 หมายเลข  10  หมายถึง  จอแสดงผลที่สอง 
 หมายเลข  11  หมายถึง  แสดงเปอรเซ็นตของการคลาดเคลื่อน 
 หมายเลข  12  หมายถึง  แสดงความสามารถตรวจสอบคุณภาพ 
 หมายเลข  13  หมายถึง  แสดงความถี่ 
 หมายเลข  14  หมายถึง  แสดงความถี่ 
 หมายเลข  15  หมายถึง  แสดงคาความตานทาน 
 หมายเลข  16  หมายถึง  แสดงคาเหนี่ยวนํา 
 หมายเลข  17  หมายถึง  แสดงคาตัวเก็บประจุ 
 หมายเลข  18  หมายถึง  แสดงคาคงไว 
 หมายเลข  19  หมายถึง  แสดงคาคลาดเคลื่อน 
 หมายเลข  20  หมายถึง  แสดงเปอรเซ็นตคลาดเคลื่อน 
 
  การตอขั้วสายเพื่อทําการวัด  RLC 
 การตอวัดแบบ  2  ขั้ว 
  การตอวัดแบบ  2  ขั้วทําไดโดยการใชขัว้ H – Sense  กบัขั้ว  L- Sense วัดคาอุปกรณ       ดัง
แสดงในรูปที่  3 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3  แสดงการตอวัดแบบ  2  ขั้ว 
 
 
 

Guard L L H H 

สายวัด 

อุปกรณ 
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   การตั้งวัดแบบ  4  ขั้ว 
  การตอวัดแบบ  4  ขั้ว  ทําไดโดยการใชขั้ว  H – Force , H – Sense , L – Sense , L – Force        
วัดอุปกรณ  ดังแสดงในรูปที่  4 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  4  แสดงการตอวัดแบบ  4  ขั้ว 
  วิธีการวัดคาอุปกรณ 
  การวัดคาอุปกรณของเครื่องวัด  RLC  มิเตอร  แบงการวัดออกเปน  3  แบบ  คือ  การวัดคาความ
ตานทาน  การวัดคาตัวเก็บประจุ  และการวัดคาตัวเหนี่ยวนําการวัดคาแตละคากระทําได  ดังนี้ 

 การวัดคาความตานทาน 
1. กดปุม  Power  เพื่อเปดเครื่อง 
2. กดปุมเลือกการวัดความตานทาน 
3. ตอตัวตานทานที่ตองการวัดกับสายวัด 
4. กดปุมความถี่เพื่อเลือกความถี่ทดสอบ 1 kHz หรือ 120 Hz 
5. อานคาความตานทานจากจอแสดงผล 

 การวัดคาตัวเก็บประจุ 
1. กดปุม  Power  เพื่อเปดเครื่อง 
2. กดปุมเลือกการวัดคาประจุ 
3. ตอตัวเก็บประจุที่ตองการวัดกับสายวัด 
4. กดปุมความถี่เพื่อเลือกความถี่ทดสอบ 1 kHz หรือ 120 Hz 
5. อานคาประจุและคา  D  จากจอแสดงผล 

 การวัดคาเหนี่ยวนํา 
1. กดปุม  Power  เพื่อเปดเครื่อง 
2. กดปุมเลือกการวัดคาเหนี่ยวนํา 
3. ตอตัวเหนี่ยวนําที่ตองการวัดกับสายวัด 
4. กดปุมความถี่เพื่อเลือกความถี่ทดสอบ 1 kHz หรือ 120 Hz 
5. อานคาเหนี่ยวนําและคา Q จากจอแสดงผล 

Guard L L H H 

สายวัด 

อุปกรณ 


