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ตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสูญญากาศ Photomultiplier tubes: PMT : (ตอน 1) 
 

ในปจจุบันตัวตรวจวัด (detector) เปนอุปกรณท่ีทําใหทราบวามีปรากฏการณทางกายภาพ  เชน 
photographic film         (ทําใหทราบวามีรังสีแมเหล็กไฟฟาหรือกัมมันตรังสี)  เข็มของเคร่ืองชั่ง (ทําใหทราบวามี
ความแตกตางของมวล)    ตาของคนเปน detector ชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนรังสี visible ไปเปนสัญญาณทางไฟฟา 
(electrical signal) และผานไปยังสมองทางเซลลประสาทในประสาทตาและทําใหมองเห็น 

ตัวแปลง (Transducer) เปน detector ท่ีเปล่ียนปริมาณตางๆ เชน ความเขมของแสง pH มวล และ
อุณหภูมิ ไปเปนสัญญาณทางไฟฟา (electrical signals) หลังจากนั้นสามารถขยายสัญญาณ manipulated และ
เปล่ียนไปเปนตัวเลขท่ีเปนสัดสวนกับขนาดของปริมาณดั้งเดิม ในที่นี้จะกลาวถึง ตัวแปลงรังสี (radiation 
transducer) ดวยเหตุท่ีการวัดนั้นสิ่งสําคัญยิ่งดวยสวนของ ตัวแปลงสัญญาณที่เปนสวนการตรวจจับรังสี แบบ
หลอดทวีคูณแสง Photomultiplier tube ไดถูกนํามาใชในทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร และวงการแพทย  

 
1. ตัวแปลงรังสีในทางอุดมคติ Ideal Radiation Transducer จะมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.  ตอบสนองอยางรวดเร็วตอ low level of radiant energy  ในชวงความยาวคลื่นกวาง 
2.  ใหสัญญาณไฟฟา (electrical signal) ที่ขยายไดงายและมี noise level ตํ่า (S/N สูง) 
3.  สัญญาณไฟฟาที่เกิดขึ้นเปนสัดสวนโดยตรงกับ radiant  power P ของรังสี 
หลักการและ หนาที่ของตัวตรวจวัดรังสี 
1. Photon (Photoelectric) Detectors มี reactive surface ซึ่งดูดกลืนรังสี ทําใหเกิด 

1. การปลอยอิเล็กตรอน (photoemission) และใหกระแสไฟฟา (photocurrent) 
2. การกระตุนอิเล็กตรอนเขาไปยังแถบการนํา (conduction band) โดยปกติแลว (photoconduction) ทําให
สภาพนําไฟฟา (conductivity) เพิ่มขึ้น ใชสําหรับตรวจวัดรังสี UV, visible และ near-IR 

2. Heat Detectors ใชตรวจวัดรังสี IR โดยวัดอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นของ blackened material ที่อยูในทางเดินของลํารังสี 
 
การตรวจ และการวัดรังสีสามารถแสดงไดดังแผนภาพที่ 1  
 

 
 

รูปที่ 1 ระบบพื้นฐานที่ใชในการตรวจและวัดรังสี 



สวนประกอบตางๆของแผนภาพดังลาวสามาถอธิบายไดดังนี้ 
1. หัววัดรังสี Detector จะมีการผลิตสัญญาณพลัสออกมาทุกครั้งที่มีอนุภาคพุงชน  
2. แหลงจายกําลังแรงดันสูง (High voltage power supply: HVPS) เปนสวนที่ทําหนาที่จายแรงดันบวก 

หรือลบ ใหกับหัววัดโดยสวนใหญจะเปนแรงดันสูงบวก 
3. ภาคขยายสัญญาณสวนหนา (Preamplifier) ทําหนาที่รับและขยายสัญญาณทางไฟฟาจากหัววัดรังสี 

รวมทั้งทําหนาที่สัญญาณลบกวนจากแหลงกําเนิดสัญญาณรบกวนที่อาจเปลี่ยนเปนสัญญาณทีเขาสู
ระบบ โดยทั่วไปสัญญาณที่ออกมาจากหัววัดจะมีระดับที่ตํ่าอยูในชวง mV ซึ่งกอนที่จะทําการเก็บขอมูล
ของสัญญาณนี้จะตองทําการขยายสัญญาณใหมีขนาดใหญขึ้นที่ 1000 เทา หรือมากกวาดวยการสง
สัญญาณดังกลาวไปตามสายนําสัญญาณเพื่อทําการขยายสัญญาณ ดวยเหตุที่สัญญาณจากหัววัดที่
คอนขางต่ํานี้ทําใหเกิดการสูญเสียไปใขณะที่สงเขาสูสายเคเบิล ดังนั้นจึงตองมีสวนขยายสวนหนาซึ่ง
สวนนี้จะตองอยูใกลกับหัววัดมากที่สุดเพื่อทําหนาที่ปรับเปลี่ยนรูปของสัญญาณ และลดการสูญเสีย
สัญญาณ 

4. ภาคขยายสัญาณ (Amplifier) เปนสวนที่ใชขยายสัญาณใหมีขนาดเพิ่มขึ้น 1000 เทา หรือมากกวานั้น  
5. หนวยแสดงขนาดสัญญาณ (Scaler) เปนสวนที่เช่ือมโยงเขากับเครื่องนับ เพื่อกําหนดระยะเวลาที่ใชใน

การนับสัญญาณพลัส 
6. สวนต้ังเวลา (Timer) เปนสวนที่เช่ือมโยงเขากับเครื่องนับเพื่อกําหนดระยะเวลาที่ใชในการนับ 
7. ออสซิลโลสโคป(Oscilloscope) เปนสวนที่ใชในการบันทึกสัญญาณที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยจะถูกใช

ในการตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณวามีคุณภาพดีหรือไมในการวัดรังสี 
8. สวนวิเคราะหสัญญาณชองเดี่ยว Single channel analyzer : SCA) เปนสวนที่ใชในการกําจัดสัญญาณ

รบกวนและทําการยกเลิกรูปคลื่นพลัสที่ไมตองการ 
การขยายาสัญยาณของภาคขยายขอกจากสัญยาณพลัสที่ออกมาจากหัววัดจะถูกขยายแลว สัญญาณ
รบกวนที่อยูในวงจรก็จะถูกขยายดวยเชนกัน ดังนั้นจึงตองอาศัยสวนการวิเคราะหนี้ในการคัดเลือก
สัญาณรบกวนออกจากระบบ อีกทั้งยังสามารถกําหนดพลัสที่มีพลังงานสูงกวาที่ตองการใหไมถูกนับได 

9. สวนวิเคราะหสัญญาณหลายชอง (Multi channel analyzer : MCA) เปนสวนที่ใชในการเก็บบันทึก และ
เก็บพลัสที่ขุนอยูกับขนาดความสูง โดยมีหนวยเก็บแตละหนวยเรียกวาชอง ซึ่งจะสามารถทราบ
ความสัมพันธในรูปปฏิภาคของพลังงานกับอนุภาคที่เขาสูหัววัดไดจากความสูงพลัส ซึ่งแตละพลัสจะ
ถูกเก็บในชองเฉพาะที่ระดับพลังงานนั้นๆ  
 

2. หลักพื้นฐานของตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสูญญากาศ (Basic principles of photomultiplier tubes) 
 

 ตรวจวัดแสงหรือรังสีแบบทวีคูณทางแสงนี้เปนหัววัดหลอดสูญญากาศที่ระดับ  ประกอบดวย
ชองหนาตางที่ใหแสงหรือรังสีนั้นผานเขาสูสวนของแผนคาโทด ที่สามารถปรับโฟกัสแสงไดเปนอยางดี โดยมี
การออกแบบอยางพิเศษเพื่อเพิ่มจํานวนของประจุลบใหมีการเพิ่มอยางทวีคูณ ดวยการใชแผนโลหะไดยโนด ดัง
แสดงในรูปที่ 2 (ก) เมื่อแสงตกกระทบกับแผนคาโทดที่เปนขั้วลบจะมีการดูดกลืนพลังงานแลวประจุลบก็จะวิ่ง
ผานไปยังแผนไดยโนดขั้วที่ 1 ตอจากนั้นก็จะถูกเรงดวยสนามไฟฟาอีกครั้งใหอิเลคตรอนตกกระทบกับแผนไดย
โนดที่ 2 เปนอยางนี้ตอไปจนถึงแผนโลหะไดยโนดแผนสุดทาย นั่นคือแผนแอโนดที่เปนขั้วบวกเชนเดียวกัน โดย

410 Pa−



แตละแผนไดยโนดนี้จะตอเขากับวงจรแบงแรงดัน ที่มีการเชื่อตอกันอยางอนุกรมเรียกวาสายโซไดยโนด Dynode 
chain ดังแสดงในรูปที่ 2 (ข) ซึ่งประจุลบในลําดับที่สอง และลําดับอื่น ๆเกิดการเพิ่มจํานวนอยางทวีคูณไดถึง   
เทา โดยที่ตัวตรวจวัดชนิดนี้จะมีคาอิพิแดนซที่ใหคากระแสสูงมากทําใหมีอัตราการขยายสัญญาณที่คอนขางสูง 
และมีสัญญาณรบกวนที่ตํ่า อีกทั้งมีการตอบสนองของสัญญาณความถี่ที่สูง โดยโครงสรางของตัวตรวจวัดนี้จะ
เปนหลอดแกวทรงกระบอกดังแสดงในรูปที่ 2 (ค) โดยตรงสวนดานหนาจะทําการออกแบบใหแสงสามารถผาน
เขาสูดานหนาตางที่รับแสงจะมีการปรับโฟกัสแสงใหตกกระทบกับแผนคาโทด และแผนไดยโนด  

810

           
(ก)   (ข)     (ค) 

 
รูปที่ 2. ภาคตัดขวางของตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสูญญากาศ ที่มีสายโซไดยโนดที่ประกอบอยูในชองวาง
ของหลอดสูญญากาศรูปทรงกระบอก ซึ่งจะเปนการเพิ่มทวีคูณของอิเคตตรอน (ข) ตัวตรวจวัดแสงแบบทวีคูณ
ดวยหลอดสูญญากาศ          (ค) แสดงวงจรแบงแรงดันกับสายโซ ไดยโนด Dynode chain 
 
 การดูดกลืนทางแสงทําใหเกิดอิเล็กตรอนอันเนื่องจากแสงที่ตกกระทบสวนของแผนคาโทด ที่มีการ
เคลือบสารวัสดุที่มีสวนประกอบของโลหะอัลคาไลด อาทิเชน Cs-I, Cs-Te, Ag-O-Cs, Sb-Cs หรือสารประกอบ
ของสารกึ่งตัวนํา อาทิเชน GaAs, InGaAs, GaAsP ที่มีคาของเวิรคฟงชันที่ตํ่ามาก (Work function) ซึ่งเปนคาของ
ระดับพลังงานที่อิเล็กตรอนมีอยูไดในเนื้อวัสดุ เมื่อไดรับการกระตุนจากพลังของแสงจะทําใหอิเล็กตรอนที่อยูที่
ช้ันวาแลนซนั้นดูดกลืนพลังงานโฟตอนของแสง ก็จะมีการเปลี่ยนขามชองวางพลังงาน (Energy gap: EG) ไปสู
ช้ันกําแพงศักยสูญญากาศ (Vacuum level) จากนั้นอิเล็กตรอนก็จะหลุดออกจากวัสดุดังแสดงในรูปที่ 3      

  
รูปที่ 3 แสดงแบบจําลองของแถบพลังงานของสารอัลคาไลด และสารประกอบสารกึ่งตัวนํา 



โดยปกติแลวในสวนของโฟโตคาโทด จะคอนขางมีความไวสูงแตในชวงความยาวคลื่นยานอุลตราไว
โอเลตนั้นพบวาความไวจะลดลง อันเนื่องจากการดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเลตจะถูกดูดกลืนโดยวัสดุกระจกที่ใช
ทําชองหนาตางรับรังสี ดังนั้นจึงจําเปนตองเลือกใชวัสดุที่ใหมีการผานของแสงอุลตราไวโอเลตดังในตารางที่ 1 
รูปที่ 4 แสดงการยอมใหแสงยานอุลตราไวโอเลตมีการผานได โดยสวนใหญแลววัสดุที่นํามาใชเปนสวนประกอบ
ของชองรับแสงนั้นประกอบดวย  

1. ผลึกของสารแมกนีเซียมฟูออไรด MgF2 เนื่องจากวัสดุประเภทนี้มีการสูญเสียสภาพต่ํามาก และยอมให
มีการผานไดของแสงในยานอุลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 115 นาโนเมตร 

2. ผลึกของสารประกอบแซฟไฟล Sapphire ที่ทําขึ้นจากสารประกอบอะลูมิเนียมออกไซด จะยอม
ใหมีแสงผานไดปนกลางในยานของอุลตราไวโอเลต และสารประกอบซิลิกา กระจกหนาตางที่เปนชอง
รับแสงนี้จะยอมใหความยาวคลื่นสั้นในยานประมาณ 150 นาโนเมตรผานได 

2 3Al O

3. สารประกอบซิลิกา Synthetic silica จะยอมใหรังสีอุลตราไวโอเลตในความยาวคลื่น 160 นาโนเตร ผาน 
4. กระจกเคลือบสารอุลตราไวโอเลต UV glass (UV-transmitting) จะยอมใหรังสีอุลตราไวโอเลตในความ

ยาวคลื่น 185 นาโนเตร ผานได 
5. กระจกเคลือบสารโบโรซิลิเคต Borosilicate glass กระจกประเภทนี้ไดถูกใชอยางแพรหลาย โดยยอมให

แสงในความยาวคลื่นยานอินฟาเร็ดจนถึงความยาวคลื่นที่ 300 นาโนเมตร ผานเขาสูหัววัดรังสี แต
กระจกประเภทนี้ไมเหมาะสมกับการใชงานยานอุตราโอเลต สําหรับการประยุกตใชงานบางอยาง จะมี
การใชโฟโตคาโทดที่ประกอบดวยสารประกอบไบอัลคาไลด และกระจกโบโรซิลิเคต เพื่อใหมีการ
รบกวนตํ่าสุด เรียกกระจกประเภทนี้วา k-free glass โดยเปนกระจกที่มีสารประกอบของโพแตสเซียมใน
ปริมาณต่ําๆ ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบของการนับจํานวนพลัสที่ไมตองการออกไปได 40(K )

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงการยอมใหแสงยานอุลตราไวโอเลตรผานกระจกที่เปนชองหนาตางรับรังสี 
 
 
 
 



ตรารางที่ 1 สมบัติของกระจกที่ใชทําเปนชองหนาตางรับรังสีของตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสูญญากาศ 

 
 
การออกแบบแผนขั้วไดยโนด 

การที่อิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่ดวยความเรงเขาสูแผนไดยโนด ทําใหมีการทวีคูณของกระแสงเกิดขึ้น
ภายใตสนามไฟฟาที่เกิดจากแรงดันที่ใหกับแผนอิเล็กโตรด ซึ่งสนามไฟฟานี้สามารถควบคุมแนววิถีการเคลื่อนที
ของอิเล็กตรอนไดเปนอยางดี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการสะสมพลังงานในการเดินทางของอิเล็กตรอนที่ผาน
เขาสูแผนไดยโนด ดังแสดงในรูปที่ 5  
 

 
 

รูปที่ 5 แสดงวิถีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่สะทอนในแผนไดยโนดของตรวจวัดแสงแบบทวีคูณ 
 

การทวีคูณของอิเล็กตรอน  
 การออกแบบการทํางานของหัววัดรังสีแบบทวีคูณทางแสง จะทําการออกแบบใหเหมาะสมกับการใช
งานมากที่สุดเพื่อใหการกระจายศักยดาไฟฟาไดทั่วทั้งโครงสรางของแผนอิเล็คโตรด เมื่อวัสดุที่แผนคาโทดไดรับ
กาดูดกลืนพลังงานของแสงหรือรังสีที่ตกกระทบเพียงพอแลวอิเล็กตรอนก็จะหลุดออก ซึ่งจะกระบวนการทวีคูณ
จากแผนไดยโนดแผนแรกไปยังแผนไดยโนดอื่นๆตอไป ดังนั้นจะมีการขยายกระแสจาก 10 เทาจนถึง 108 เทา 
เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปจนถึงแผนแอโนด โดยปกติแลววัสดุที่ใชสําหรับการดูดกลืนในลําดับที่สองของแผน
ไดยโนด จะใชสารประกอบ อัลคาไลด แอนติโมไนด เบลอลิเลียม ออกไซด (BeO) แมกนิเซียม ออกไซด(MgO) 
แกลเลียม ฟอสไฟด(GaP) และ แกลเลียม แอซินิค ฟอสไฟด(GaAsP) ซึ่งวัสดุเหลานี้ไดถูกเคลือบลงบนแผนตัวนํา



ไฟฟาที่ทําจากโลหะนิคเกิล สแตนเลส หรือโลหะอัลอยดของ ทองแดง-เบอลลิเลียม ดังแสดงในรูปที่ 6 ที่เปน
ภาคตัดขวางของแผนโลหะไดยโนดลําดับที่สองที่มีการคายพลังงาน หรือการสะทอนใหอิเล็กตรอนเกิดการทวีคูณ 

 
รูปที่ 6 ภาคตัดขวางของแผนโลหะไดยโนดลําดับที่สองในการคายพลังงาน 

 
ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเริ่มตน (Primary electron) ที่มีพลังานขีดเริ่ม ตกกระทบยังสารเคลือบที่ผิวหนาของ
แผนไดยโนดทําใหเกิดการสะทอนหรือการคายพลังงานของอิเล็กตรอนในลําดับที่สอง (Secondary electron) ใน
ที่นี้คาของ 

P(E )

δ เปนจํานวน ของอิเล็กตรอนในลําดับที่สอง (Secondary electron) ตออิเล็กตรอนเริ่มตน (Primary 
electron) เรียกกระบวนการนี้วา อัตราสวนของการสะทอนลําดับที่สอง ดังในรูปที่ 7 แสดงถึงอัตราสวนของการ
สะทอนวัสดุที่ใชสําหรับการดูดกลืนในลําดับที่สอง ที่ขึ้นกับแรงดันความเรงที่ใหกับอิเล็กตรอนเริ่มตน δ: ratio

 

 
รูปที่ 7 อัตราสวนของการสะทอนวัสดุที่ใชสําหรับการดูดกลืนในลําดับที่สอง 

 



โดยปกติแลวทางอุดมคติการขยายกระแส หรือผลการทวีคูณของตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสูญญากาศ จะ
มีจํานวนของแผนไดยโนดเปนจํานวน  แผน และมีอัตราสวนของการสะทอนวัสดุที่ใชสําหรับการดูดกลืนใน
ลําดับที่สอง  เปน 

( )n
δ: ratio nδ  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางแผนไดยโนดจะมีประโยชนกอใหเกิด

อัตราการขยายกระแส การตอบสนองทางเวลา และความแตกตางของความเปนเชิงเสน จะขึ้นกับจํานวนของแผน
ไดยโนด และปจจัยอื่น ๆ โดยปกติแลวชนิดของแผนไดยโนดที่เหมาะสมจะขึ้นกับการประยุกตใชงาน 

ในสวนของแผนแอโนดของตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสูญญากาศ เปนขั้วไฟฟาที่ใชสําหรับการ
เก็บสะสมอิเล็กตรอนลําดับที่สอง เพื่อใหเกิดการทวีคูณของอิเล็กตรอนในลําดับอื่นๆอีกในกระบวนการที่มีการ
เช่ือมตอของแผนไดยโนดแบบตอเนื่องจนถึงแบบหลายระดับ และกระแสของอิเล็กตรอนที่ไหลออกสูภายนอก  

ในการออกแบบขั้วแอโนดจําเปนที่จะตองออกแบบอยางปราณีตเพื่อใหเหมาะสมกับแนววิถีการ
เคลื่อนที่ของอิล็กตรอน โดยปกติขั้วโลหะแอโนดจะทําการออกแบบใหเปนทรงกระบอก, แผน, หรือตอเปน
โครงขาย ซึ่งปจจัยที่สําคัญของการออกแบบขั้วแอโนดนี้จะตองคํานึงถึงความสามารถของการกระจายศักยดา
ไฟฟาที่แตกตางกันระหวางแผนไดยโนดแผนสุดทายกับขั้วแอโนด เพื่อเปนการปองกันผลกระทบของชองวางใน
การเก็บประจุ และปริมาณของกระแสเอาทพุทที่ปรากฏขึ้นเปนจํานวนมาก 
ลักษณะของแผนขั้วไดยโนดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในอัตราการขยายกระแสอยางทวีคูณ 
 โดยปกติแลวชนิดของแผนไดยโนดนั้นจะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะการใชงาน เพื่อใหอัตราการขยาย
กระแสที่แตกตางกัน การตอบสนองทางเวลา รูปแบบของการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน และประสิทธิภาพการเก็บ
สะสมพลังงาน จะขึ้นกับโครงสรางและจํานวนของแผนไดยโนดเอง ตามการประยุกตใชงาน จากรูปที่ 8 และ 9
แสดงถึงภาคตัดขวางของแผนไดยโนดแตละแบบของตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสูญญากาศ  

 
 

รูปที่ 8 ภาคตัดขวางของแผนไดยโนดแตละแบบของตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสูญญากาศ 



1. แบบทรงกลม Circular-cage type หัววัดรังสีแบบทรงกลมนี้เปนแบบที่กระทัดรัดมี ความสามารถในการ
ตรวจวัดรังสีไดที่บริเวณหัวดานบน และที่ดานขาง การตอบสนองทางเวลามีการตอบสนองไดอยาง
รวดเร็ว 

2. แบบกลองและตะแกรงกริด Box-and-grid type หัววัดรังสีชนิดนี้สามารถใชงานไดคอนขางกวางมาก
โดยที่ประสิทธิภาพของเก็บสะสมพลังงานหรือการสะทอนอิเล็กตรอน และการตรวจจับที่สูง อีกทั้งรูป
สัญญาณพลัสไมเปลี่ยนแปลงมาก 

3. ชนิดปรับโฟกัสเปนเชิงเสน Linear-focused หัววัดรังสีชนิดนี้จะมีลักษณะคลายกับแบบกลองและ
ตะแกรงกริด การตรวจวัดรังสีไดที่บริเวณหัวดานบนทําไดอยางกวางมาก การตอบสนองทางเวลามีการ
ตอบสนองไดอยางรวดเร็ว ความละเอียดสูง และสัญญาณพลัสมีความเปนเชิงเสนที่ดีเยี่ยม 

4. ชนิดมานบานเกล็ด Venetian blind type หัววัดรังสีชนิดนี้สามารถสรางสนามไฟฟา เพื่อใหเกิดการเก็บ
สะสมอิเล็กตรอน  และถูกออกแบบใหทําการตรวจวัดรังสีไดที่บริเวณหัวดานบน ซึ่งแผนโฟโตคาโทด
นั้นจะมีเสนผานสูนยกลางที่ใหญมาก 

5. ชนิดแบบโครงขาย Mesh type หัววัดรังสีชนิดนี้ไดทําการออกแบบใหขั้วอิเล็คโตรดนั้นเรียงซอนทับกัน 
ใหแตละโครงขายใกลกันมากที่สุด โดยแบงออกเปนสองแบบดวยกันคือแบบที่มีโครงขายตอกันอยาง
หลวม และโครงขายที่ตอเช่ือกันอยางแนนหนา ซึ่งทั้งสองแบบนี้จะใหสัญญาณเอาทพุทที่มีความเปน
เชิงเสนอยางมากทั้งยังมีความทนทานตอสนามแมเหล็กสูงๆไดดี ตรงตําแหนงที่แสงตกกระทบโครงตา
ขายที่มีการเชื่อมตอในลักษณะที่มีการตัดกันระหวางเสนตัวนําแอโนด หรือ เปนโนดทวีคูณจะเปนสวน
ที่สามารถใชตรวจวัดแสง ในขณะเดียวกันโครงขายที่เปนแบบละเอียดที่ไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชใน
พ้ืนที่ที่มีสนามแมเหล็กความเขมสูง 

6. ชนิดที่มีแผนตะแกรงขนาดเล็ก Microchannel plate: MCP หัววัดรังสีชนิดที่มีแผนตะแกรงขนาดเล็กที่มี
ความหนา 1 มิลลิเมตร เพื่อใชเปนสวนรองรับสําหรับโครงสรางของแผนไดยโนด โดยโครงสรางของ
หัววัดนี้ไดถูกพัฒนาออกแบบใหมีการตอบสนองทางเวลาที่มีความละเอียด เทียบกับโครงสรางของแผน
ไดยโนดชนิดอื่น โดยอัตราการขยายกระแสนั้นมีความเสถียรภายใตสนามแมเหล็กที่มีความเขมสูง ใน
ตําแหนงที่ตองการตรวจจับ เมื่อไดถูกใชประกอบรวมกันกับขั้วแอโนดชนิดพิเศษ 

7. ชนิดแผนไดยโนดเปนชองโลหะ Metal channel dynode โดยโครงสรางของแผนไดยโนดชนิดนี้จะถูก
สรางดวยแผนขั้วไฟฟาบางๆ โดยใชเทคโนโลยีเครื่องกลจุลภาค และประกอบกันขึ้นอยางละเอียด จาก
การจําลองแบบการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนดวยคอมพิวเตอร ดังนั้นแผนไดยโนดที่ถูกออกแบบมานี้จะ
เรียงชิดติดกันมาก จึงทําใหระยะทางที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่สั้นมากๆ จึงมีชวงเวลาการตอบสนองของ
สัญญาณดีเยี่ยม และมีความเสถียรภายใตสนามแมเหล็กที่มีความเขมสูง 

8. ชนิดแบบ ทิ้งประจุอิเล็กตรอน Electron bombardment type หัววัดชนิดนี้จะทําการออกแบบให
อิเล็กตรอนที่เกิดจากแสงที่ตกกระทบนี้ถูกเรงดวยแรงดันสูงใหพุงเขาใสสารกึ่งตัวนํา ทําใหมีการถายเท
พลังงานของอิเล็กตรอนไปยังสารกึ่งตัวนํา ทําใหเกิดอัตราการขยายกระแส โครงสรางของหัววัดชนิดนี้
พบวาจะมีสัญญาณรบกวนยานความถี่ตํ่านอยมาก ลักษณะของสัญญาณเอาทพุทจะมีความสม่ําเสมอ 
และความเปนเชิงเสนที่สูง 

 



 
 
รูปที่ 8 โครงสรางของแผนไดยโนดแบบ (a) venetian blind, (b) box, (c) linear focusing  
         (d) circular cage, (e) mesh and (f) foil  
 
ลักษณะสมบัติทางไฟฟาของตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสูญญากาศไมเพียงจะขึ้นอยูกับชนิดของแผนไดย
โนด แตยังคงขึ้นอยูกับขนาดของแผนโฟโตคาโทด และระบบของการออกแบบโฟกัส โดยในตารางที่ 2 นี้ได
แสดงใหทราบถึงลักษณะความเหมาะสมของตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสูญญากาศ ที่มีชองรับรังสีที่หัว
ดานบน อีกทั้งรายละเอียดลักษณะทางแมเหล็กไดถูกทําการทดสอบในสนามแมเหล็กที่อยูในแกนทิศทางที่หัววัด
รังสีนี้มีความไวมากที่สดุ 
ตารางที่ 2 ลักษณะสมบัติของแผนขั้วไดยโนดแตละชนิด 
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