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ตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสูญญากาศ Photomultiplier tubes: PMT: (ตอน3) 
 

จากพื้นฐานของตัวตรวจจับแสงทวีคูณแบบหลอดสูญญากาศจะประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญ คือ 
− สวนของแผนโฟโตคาโทด  
− ระบบการรับสัญญาณอินพุทของแสง-อิเล็กตรอน 
− สวนการทวีคูณจํานวนอิเล็กตรอน และ สวนแอโนด 
1. ลักษณะการตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ 
 ตัวตรวจจับแสงทวีคูณแบบสูญญากาศเปนตัวตรวจจับทางแสงที่มีการตอบสนองทางเวลาที่รวดเร็ว โดยที่การ
ตอบสนองทางเวลาสามารถตรวจพบไดจากเวลาการสงผานเมื่อแสงตกกระทบที่ขั้วคาโทด กอใหเกิดการปลดปลอย
อิเล็กตรอนเคลื่อนดวยความเรงเขาสูขั้วแอโนดภายหลังจากการทวีคูณ ดวยการออกแบบตัวตรวจจับแสงทวีคูณมีชอง
หนาตางรับแสงที่เปนทรงกลมทําใหความแตกตางของเวลาการสงผานต่ําสุด ทําใหการตอบสนองจะรวดเร็วมาก  
 ตารางที่ 1 แสดงถึงคุณสมบัติทางเวลาแบบตางๆ ของตัวตรวจจับแสงทวีคูณที่มีเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว จากแผน
ไดยโนดชนิดตางๆ  

 
 

โดยหลักแลวการหาผลการตอบสนองทางเวลาสามารถทราบไดจากแผนไดยโนด และแหลงจายแรงดันสูง
กระแสตรง ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของความเขมสนามไฟฟา หรือจากแรงดันที่ให เปนผลใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ดวย
ความเร็วสูงจากขั้วคาโทดไปยังแผนไดยโนดที่มีระยะหางกันกอใหเกิดเวลาของการสงผาน โดยทั่วไปแลวเวลาการ
ตอบสนอง สามารถทราบไดในสัดสวนที่ตรงกันขามกับรากที่สองของแรงดันที่จาย จากรูปที่ 1 แสดงถึงลักษณะการ
ตอบสนองทางเวลา กับแรงดันที่ให 

 
รูปที่ 1 แสดงถึงลักษณะการตอบสนองทางเวลา กับแรงดันที่ให 



ลักษณะการตอบสนองทางเวลา และหลักกการวัดทดสอบของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ 
1. การวัดทดสอบ Rise time , Fall time และ electron transit time  
 จากรูปที่ 2 แสดงแผนภาพสําหรับการวัดทดสอบการตอบสนองทางเวลา และรูปที่ 3 แสดงใหทราบถึงความหมาย
ของชวงเวลาขอบขาขึ้น เวลาขอบขาลง และการสงผานของอิเล็กตรอน ซึ่งเปนสัญญาณเอาทพุทของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ 
 

 
 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงการวัดทดสอบชวงเวลาขอบขาขึ้น เวลาขอบขาขึ้น และเวลาการสงผานของอิเล็กตรอน 
 

จากแผนภาพแสดงถึงแหลงกําเนิดสัญญาณเลเซอรแบบพลัทซ โดยกําหนดใหมีความกวางของพลัทซแคบมากซึ่ง
แสงที่ถูกกําหนดใหมีความกวางของพลัทซแคบมากเปรียบเหมือนกับสัญญาณแสงเปน Delta-function จากนั้นแสงก็จะถูก
ตรวจจับโดยตัวตรวจจับแสงทวีคูณ สําหรับแซมปงออสซิลโลสโคป ถูกใชสําหรับวัดสัญญาณเอาทพุทจากตัวตรวจจับแสง
ทวีคูณหลายๆชวงเวลา จึงจะไดรูปคลื่นที่สมบูรณ สัญญาณเอาทพุทที่ไดรับไดจากตัวตรวจจับแสงทวีคูณผานกระบวนการ
ตรวจจับทางแสงกอใหเกิดการปลดปลอยอิเล็กตรอนที่ทุกๆตําแหนงของโฟโตคาโทด ดังนั้นชวงเวลาของขอบขาขึ้น และ
ลง สามารถทราบไดโดยเวลาการสงผานของอิเล็กตรอนที่แตกตางกันในแตละตําแหนง รวมทั้งการกระจายของความเขม
สนามไฟฟา และปริมาณแรงดันไบแอสจากแหลงจายที่ตกครอมระหวางขั้วไฟฟาตางๆ 

 

 
 

รูปที่ 3 ชวงเวลาขอบขาขึ้น เวลาขอบขาขึ้น และการสงผานของอิเล็กตรอน 
 



จากรูปที่ 4 แสดงถึงรูปคลื่นสัญญาณเอาทพุทของตัวตรวจจับแสงทวีคูณที่ปรากฏขึ้นจริง โดยทั่วไปแลวเวลาขอบขาลงจะใช
เวลาคอนขางนานเปน 2 หรือ 3 เทามากกวาเวลาขอบขาขึ้น นั่นหมายความวาเมื่อขณะทําการวัดมีลักษณะของสัญญาณ 
พลัทซที่ซ้ําๆกัน ดังนั้นจึงตองระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อมิใหมีการซอนทับกันของสัญญาณพลัทซ อีกทั้งคา FWHM (Full 
width at half maximum) ของสัญญาณเอาทพุทรูปคลื่นพลัทซ โดยปกติแลวจะใชเวลาที่ 2.5 เทาของเวลาขอบขาขึ้น 

 

 
รูปที่ 4 สัญญาณรูปคลื่นเอาทพุทของตัวตรวจจับแสงทวีคูณที่ปรากฏขึ้นจริง 

 
 เวลาของกาสงผานจะเปนชวงเวลาระหวางสัญญาณพลัทซของแสงมาถึงขั้วของแผนโฟโตคาโทด และปรากฏเปน
สัญญาณรูปคลื่นพลัทซ ในการวัดเวลาของการสงผานจะใชพินโฟโตไดโอด(PIN Photodiode) โดยติดตั้งการวัดสัญญาณ
อางอิงที่เวลาศูนยวินาที โดยทําการติดตั้งใหอยูในตําแหนงเดียวกันกับสวนของโฟโตคาโทดของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ 
เวลาในชวงดังกลาวเปนเวลาระหวางที่พินโฟโตไดโอดไดทําการตรวจจับสญัญาณพลัทซของแสง และสัญญาณเพลัทซ
เอาทพุทของตัวตรวจจับแสงทวีคูณที่มีขนาดของยอดสัญญาณแอมปลิจูดจึงจะทําการทดสอบ คาเวลาของการสงผานนี้ถูก
ใชเปนเงื่อนไขในการวัดทดสอบเวลาลาชา delay time ของระบบในการทดสอบการประยุกตใชงานกับการชวงเวลาที่มีอยู
ของการเรืองแสง โดยใหมีการทดสอบจากสัญญาณพลัทซของแสงซ้ําอีกครั้ง 
 
2. TTS (Transit time spread) การแผขยายเพิ่มขึ้นของชวงเวลาสงผาน 
 เมื่อสวนของโฟโตคาโทดไดรับความเขมแสงจนเต็มที่ก็จะทําใหเกิดอิเล็กตรอนตัวหนึ่งถูกปลดปลอยออกมา ใน
ที่นี้เวลาของการสงผานของทุกๆโฟโตอิเล็กตรอนที่แสดงในรูปของสัญญาณรูปคลื่นพลัทซมีการกระเพื่อม การกระเพื่อม 
หรือการกวัดแกวงนี้เรียกวา การแผขยายเพิ่มขึ้นของชวงเวลาสงผาน TTS (Transit time spread) จากแผนภาพระบบการการ
แผขยายเพิ่มขึ้นของชวงเวลาสงผานแสดงในรูปที่ 5 และทุกๆ ขอมูลของการทดสอบแสดงในรูปที่ 6 
 
 
 
 



 
 

รูปที่ 5 แผนภาพระบบการทดสอบการแผขยายเพ่ิมขึ้นของชวงเวลาสงผาน TTS (Transit time spread) 
 

 
รูปที่ 6 สัญญาณของ การแผขยายเพิ่มขึ้นของชวงเวลาสงผาน TTS (Transit time spread) 

 
 ในการทดสอบนี้สัญญาณทริก Trigger signal จากสัญญาณพลัทซที่ผสมเขากับแสงเลเซอรไดถูกสงผานเขาสูวงจร
หนวงเวลา และเริ่มทําการเปลี่ยนชวงคาบเวลาของแอมปปลิจูด TAC (time-to-amplitude converter) ซึ่งจะทําการเปลี่ยนชวง
คาบเวลาเปนขนาดความสูงของสัญญาณพลัทซ นั่นหมายความวาสัญญาณเอาทพุทจากตัวตรวจจับแสงทวีคูณไดถูกสงให
ทําการหยุดสัญญาณการเปลี่ยนชวงคาบเวลาใหเปนแอมปปลิจูด โดยการพิจารณาเปนอัตราสวนคาคงที่ ซึ่งจะทําใหชวยลด
เวลาของสัญญาณกระเพื่อม (time jitter) จากกการกระเพื่อมของความสูงสัญญาณพลัทซ  ชวงคาบเวลาของแอมปปลิจูด 
TAC ที่กําเนิดสัญญาณความสูงของพลัทซจะเปนสัดสวนกับชวงเวลาระหวางสัญญาณที่ “เริ่ม” และ “หยุด” จากนั้น
สัญญาณที่เขาสูการวิเคราะหหลายชองสัญญาณ (multichannel analyzer) เพื่อการวิเคราะหขนาดความสูงสัญญาพลัทซ ดวย
เหตุที่ชวงเวลาระหวางสัญญาณที่ “เริ่ม” และ “หยุด”สัมพันธกันกับเวลาการสงผานของการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนโดยการ
แสดงสัญญาณออกมาในรูปของกราฟแทง หรือ histogram ดวยการการวิเคราะหหลายชองสัญญาณโดยการรวบรวมคา
ความสูงสัญาณพลัทซแตละอันเขาไวในหนวความจํา การแสดงผลอาศัยลักษณะการวิเตราะหเชิงสถิติเพื่อบอกใหทราบถึง
การแผขยายเพ่ิมขึ้นของอิเล็กตรอนในชวงชวงเวลาสงผาน 



 โดยปกติแลวคา TTS (Transit time spread) การแผขยายเพิ่มขึ้นของชวงเวลาสงผาน จะแสดงในรูปของ FWHM ที่
เปนการกระจายแบบ histogram แตบางครั้งอาจจะแสดงแบบคาเบี่ยงเบนมาตราฐาน ดังนั้นเมื่อคาของ histogram บอกถึง
การกระจายแบบเกาส Gaussian distribution แลวคาของ FWHM จะมีคา 2.35 เทาของคาเบี่ยงเบนมาตราฐาน ในที่นี้ TTS 
(Transit time spread) การแผขยายเพิ่มขึ้นของชวงเวลาสงผาน มีผลตอการปรับปรุงจํานวนของโฟโตอิเล็กตรอน หรือ
อิเล็กตรอนที่เกิดจากแสงตกกระทบ ตอสัญญาณรูปคลื่นพลัทซที่เพิ่มขึ้น หรือในทางกลับกันก็เปนสัดสวนกับคารากที่สอง
ของจํานวนโฟฌตอิเล็กตรอน จากความสัมพันธนี้สามารถแสดงไดในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7  แสดงคาการแผขยายเพิ่มขึ้นของชวงเวลาสงผาน TTS (Transit time spread) กับจํานวนของโฟโตอิเล็กตรอน 

 
(3) ความแตกตางของเวลาการสงผานดานขั้วคาโทด CTTD (Cathode transit time difference) 
 ความแตกตางของเวลาการสงผานดานขั้วคาโทด เปนความแตกตางในเวลาการสงผานเมื่อมีการเลื่อนตําแหนงของ
แสงตกกระทบบนโฟโตคาโทด โดยสวนใหญแลวการวัดทดสอบผลการตอบสนองของเวลากระทํายังสวนของโฟโต
คาโทดภายใตความเขมแสง ในรูปที่ 8 แสดงถึงการวัดทดสอบความแตกตางของเวลาการสงผานดานขั้วคาโทด CTTD โดย
อาศัยแผนที่มีชองรับแสงเพื่อใหเกิดการเลื่อนของตําแหนงของแสงที่ตกกระทบเขาสูแผนโฟโตคาโทด และ ความแตกตาง
ของเวลาการสงผานระหวางลําแสงที่ตกกระทบยังตําแหนงที่ทําการทดสอบ 

 
รูปที่ 8 แผนภาพแสดงการทํางานของระบบการทดสอบความแตกตางของเวลาการสงผานดานขั้วคาโทด CTTD 



โดยพื้นฐานระบบการวัดทดสอบนี้จะเปนเชนเดียวกันกับการวัดการแผขยายเพิ่มขึ้นของชวงเวลาสงผาน TTS ที่ทุกๆ
ตําแหนงที่แสงตกกระทบแตกตางกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในขนาดความสูงของสัญญาณพลัทซก็จะเปนการกระจาย
ขอมูลสัมพันธแบบ histogram ซึ่งเกี่ยวของกับการทดสอบความแตกตางของเวลาการสงผานดานขั้วคาโทด CTTD ขอมูลที่
ไดจาก CTTD จากทุกๆตําแหนงนั้นจะแสดงถึงความแตกตางของเวลาการสงผานที่ไดจากการวัดทดสอบเมื่อแสงไดตก
กระทบลงยังสวนของโฟโตคาโทด 

ในการประยุกตใชจริง การทดสอบความแตกตางของเวลาการสงผานดานขั้วคาโทด CTTD ไมจําเปนที่จะตอง
ปฏิบัติ แตจะตองทําการทดสอบในกระบงนการผลิตโดยผูผลิตหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ อยางไรก็ตามการทดสอบความ
แตกตางของเวลาการสงผานดานขั้วคาโทด CTTD เปนคาเฟคเตอรที่สําคัญตอชวงเวลาขอบขาขึ้น เวลาขอบขาลง และ การ
แผขยายเพิ่มขึ้นของชวงเวลาสงผาน TTS รวมถึงคาของเวลาที่แสงตกกระทบรวมกัน coincident resolving time :CRT 
 
(4) คาของเวลาที่แสงตกกระทบรวมกัน coincident resolving time :CRT 
  การใชเทคนิคการแผขยายเพิ่มขึ้นของชวงเวลาสงผาน TTS เปนการวัดการกระเพื่อมของเวลาการสงผาน ซึ่งมี
ลักษณะการทดสอบคลายกับระบบการทดสอบความแตกตางของเวลาการสงผานดานขั้วคาโทด CTTD หรือการวัดทดสอบ
ชวงเวลาที่ถูกกระตุน: TOF ดังนั้นเวลาที่แสงตกกระทบรวมกัน: CRT จึงเปนการวัดทดสอบที่ตองอาศัยขอมูลในทางปฏิบัติ
ที่แทจริง เพื่อหาความเหมาะสมของตัวตรวจจับแสงทวีคูณเพื่อการนําไปใชในภาคสนาม หรือการประยุกตใชที่คลายเคียง
กันรูปที่ 9 แสดงถึงแผนภาพของการวัดทดสอบเวลาที่แสงตกกระทบรวมกัน:CRT  
 

 
รูปที่ 9 แสดงถึงแผนภาพของการวัดทดสอบเวลาที่แสงตกกระทบรวมกัน:CRT 

 
จากแผนภาพจะใชธาตุที่ใหกัมมันตรังสีคือ  หรือ  ในการทดสอบ สวนตัวเรืองแสงนั้นจะเปนสวนที่มี
การผสมธาตุแบเรียมไดฟูออรีน  

22Na 68Ge Ga−

2BaF ของสวนหัววัดที่ใชในการอางอิง ในทํานองเดียวกันดานที่เปนสวนของหัววัด
ทดสอบนั้นจะใชธาตุ 2, ,BGO BaF CsF หรือพลาสติกเรืองแสง โดยใหมีการใชงานรวมกันระหวางการแผรังสี และ
สวนที่เปลงแสงควรแยกกใหเหมาะสมกับการประยุกตใชงาน  ในสวนแหลงกําเนิดกัมมันตรังสีจะถูกนํามาวางไวตรงกลาง
ระหวางคูของหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ ธาตุกัมมันตรังสีนี้จะใหรังสีแกมมาในทิศทางตรงกันขามกันที่ในเวลาเดียวกัน  
ดังนั้นรังสีอกมมาที่เขาสูหัววัดทั้งสองพรอมกันกอใหเกิดการเปลงแสงออกจากอุปกรณเรืองแสง scintillator พรอมกันทั้งคู 
จากนั้นสัญญาณที่ถูกตรวจจับโดยหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ จะเริ่มสงการรับสัญญาณเขาสูวงจรเปลี่ยนคาบเวลาเปนแอม



ปลิจูด (time-to-amplitude-converter: TAC) ขณะที่สัญญาณจากหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณอีกตัวหนึ่งก็จะสงสัญญาณหยุด
การตรวจจับไปยังวงจร( TAC ) โดยการผานทางวงจรหนวงเวลาโดยอาศัยการเวลาการทริกส Trigger timing ในกรณีของ
การวัดดวยวิธีการ TTS จําเปนที่จะตองทําการวัดทดสอบซ้ําหลายครั้ง และความสูงของสัญญาณพลัทซก็จะถูกวิเคราะหโดย
สวนการวิเคาระหหลายชองสัญญาณ multichannel analyzer เพื่อใหเกิดขนาดของสเปกตัมขณะที่มีที่แสงตกกระทบรวมกัน 
ขนาดของสัญญาณสเปกตัมจะมีการแสดงคาขอมูลเหมือนกับขอมูลทางสถิติ โดยสัญญาณที่ไดจะมีการกระเพื่อมกวัดแกวง
ตามเวลาเมื่อเขาสูวงจรเปลี่ยนคาบเวลาเปนแอมปลิจูด: TAC การกระเพื่อมของสัญญาณนี้จะเปนผลจากการแผขยายเพิ่มขึ้น
ของชวงเวลาสงผาน TTS ของสองหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ ดังนั้นเมื่อสังเกตุจากรูปที่ 1 และรูปที่ 7 จะเปนสัดสวน
กลับกันกับรากที่สองของจํานวนอิเล็กตรอนเนื่องจากแสงตอหนึ่งพลัทซ และยังเปนรากที่สองของแรงดันแหลจาย ดังนั้น
การที่พลังงานการแผรังสีสูงๆ และแรงดันจากแหลงจายจะใหผลไดดีกับการทดสอบคาของเวลาที่แสงตกกระทบรวมกัน : 
CRT จากการที่การแผขยายเพิ่มขึ้นของชวงเวลาสงผาน TTS ของหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณเปนเวลา 1τ  และ 2τ ทําใหคา
ของเวลาที่แสงตกกระทบรวมกัน CRT ถูกกําหนดจากความสัมพันธดังนี้ 
 

1
2 2 2
1 2(CRT )τ τ= +       (1) 

 
ลักษณะของคาของเวลาที่แสงตกกระทบรวมกัน : CRT เปนตัวแปรที่สําคัญมากของการวัดทดสอบการวัดทดสอบชวงเวลา
ที่ถูกกระตุน: TOF เนื่องจากผลกระทบจากความละเอียดของกีเปลี่ยนตําแหนง 
 
ลักษณะความเปนเชิงเสน Linearity  
 หัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ แสดงลักษณะความเปนเชิงเสนที่ดีจากสัญญาณเอาทพุทดานแอโนดที่ระดับความ
เขมแสงตางๆ ไดดีเทาเทียมกับชวงขอบเขตของการนับโฟตอนที่ตกกระทบเขาสูหัววัด หรืออาจจะกลาวไดวาชวงการ
ตอบสนองที่กวางมาก  อยางไรก็ตามถาแสงที่ตกกระทบนั้นมีปริมาณที่มากจะทําใหสัญญาณเอาทพุทมีการเปลี่ยนแปลง
คอนขางมากจากความเปนเชิงเสนในทางอุดมคติ เหตุผลนี้เปนเพียงเหตุผลเบื้องตนของลักษณะความเปนเชิงเสนดาน
แอโนด แตกระนั้นก็ตามเหตุผลนี้ก็มีผลกระทบกับลักษณะความเปนเชิงเสนดานคาโทด เมื่อตัวตรวจจับแสงทวีคูณอยู
ภายใตสถานะการทํางานเมื่อแสงไดผานเขาสูสวนของโฟโตคาโทดในขณะที่ไดรับการจายแรงดันขนาดต่ําๆ และเกิด
กระแสดานเอาทพุทที่สูง ดังนั้นความเปนเชิงเสนทั้งในดานคาโทด และแอโนดจะขึ้นอยูกับคาของกระแสเพียงเทานั้น ถา
แรงดันจากแหลงจายคงที่ แตไมขึ้นกับความยาวคลื่นของแสงที่ตกกระทบ 

(1) ความเปนเชิงเสนดานคาโทด  
ในสวนของโฟโตคาโทดที่เปนสารกึ่งตัวนําจะมีความตานทานไฟฟาที่ขึ้นกับวัสดุที่ใชทําสวนของโฟโตคาโทด ดังนั้น

ความแตกตางเชิงเสนดานคาโทดขึ้นอยูกับวัสดุที่เคลือบอยูกับแผนขั้วคาโทดดังในตารางที่ 2 แสดงถึงวัสดุที่ยอมใหแสง
ผานได ในกรณีของการสะทอนแสงของโฟโตคาโทด ที่มีลักษณะเปนแผนโลหะดังนั้นจึงมีสภาพความตานทานที่ตํ่า ดังนั้น
จึงไมเปนปญหาตอความเปนเชิงเสน ความการลดผลกระทบของสภาพความตานทานของโฟโตคาโทดเพื่อใหความเปนเชิง
เสนของตัวอุปกรณมีประสิทธิภาพปราศจากการการลดทอนของสัญญาณ จึงควรใหแรงดันไบแอสในชวง 50 ถึง 300 โวลท 
ระหวางแผนโฟโตคาโทด และแผนไดยโนดแผนแรก ทั้งนั้นขึ้นกับโครงสรางของตัวอุปกรณ สําหรับโฟโตคาโทดที่ใชวัสดุ
สารกึ่งตัวนําเคลือบที่ผิว พบวาสภาพความตานทานนั้นเพิ่มขึ้นตามการลดลงของอุณหภูมิ ดวยเหตุดังกลาวจึงควรพิจารณา
คุณลักษณะของสภาพความตานทานของโฟโตคาโทดที่ขึ้นกับอุณหภูมิ เมื่อหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณอยูในสภาวะที่อุห
ภูมิลดลง 



ตารางที่ 2 แสดงลักษณะวัสดุที่เคลือบบนแผนโฟโตคาโทด และขอจํากัดความเปนเชิงเสนของขั้วคาโทด 

 
                                                                                 (*) การพิจาราความเปนเชิงเสนมีกรลดลงเมื่อกระแสมีมากเกิน 

(2) ความเปนเชิงเสนดานแอโนด 
 ขอจํากัดความเปนเชิงเสนของขั้วแอโนดประกอบดวย 2 ปจจัยคือ วงจรแบงแรงดัน และผลกระทบของชองวาง
การเก็บประจุ อันเนื่องจากกระแสที่มีปริมาณมากในลําดับตางๆของแผนไดยโนด ในขั้นตอนนี้แสดงถึงความเปนเชิงเสนใน
กระบวนการทํางานดานโหมดกระแสตรง DC mode ที่เปนขอจํากัดหลักในวงจรแบงแรงดันขณะที่การทํางานในโหมด
สัญญาณพลัทซ pulse mode ซึ่งมีขอจํากัดจากผลกระทบของชองวางการเก็บประจุ อันเนื่องจากขนาดของสัญญาณกระแส 
 ขอจํากัดความเปนเชิงเสนกําหนดจากวงจรแบงแรงดันโดยรายละเอียดจะกลาวในลําดับตอไป ความเปนเชิงเสน
ของสัญญาณพลัทซในโหมดสัญญาณพลัทซโดยสวนใหญแลวจะขึ้นอยูกับขนาดยอดของสัญญาณกระแส เมื่อทําการผสม
สัญญาณพลัทซเขากับความเขมแสงเขาสูเขาสูหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณกอใหเกิดกระแสในปริมาญมากๆไหลเขาสูแผน
ไดยโนดในลําดับอื่นๆ ซึ่งจะทําใหความหนาแนนของการเก็บประจุเพิ่มสูงขึ้น และกระแสมีการอิ่มตัว ดังนั้นผลกระทบ
ตางๆเหลานี้ที่เพ่ิมขึ้นนี้ขึ้นอยูกับโครงสรางของแผนไดยโนด ในสวนของผลกระทบของชองวางการเก็บประจุขึ้นกับการ
กระจายของสนามไฟฟาและความเขมแสงระหวางทุกๆขั้วของแผนไดยโนด 
 รูปที่ 10 แสดงถึงความสัมพันธ ความเปนเชิงเสนของสัญญาณพลัทซ และแรงดันจากแหลงจายของหัววัดตัว
ตรวจจับแสงทวีคูณรุน R2059 โดยที่ความเปนเชิงเสนสามารถทําการปรับใหมีคุณภาพดวยการใชวงจรแบงแรงดันที่ออก
แบบอยางพิเศษซึ่งมีการออกแบบใหมีความสามารถเพิ่มระดับแรงดันที่แผนไดยโนดในลําดับตอไปไดอยางดี เนื่องจาก
วงจรแบงแรงดันที่ดีนี้เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการปรับการกระจาย และความเขมของสนามไฟฟาใหเกิดความเหมาะสม
กับทุกๆแผนไดยโนด ดังนั้นการหาอัตราสวนของแรงดันที่เหมาะสมจะทําใหการกําหนดการทํางานของหัววัดมีความยุงยาก
นอยมาก 

 
รูปที่ 10 แสดงเปอรเซ็นตความเปนเชิงเสนกับปริมาณของกระแสดานแอโนดโดยที่แรงดันขึ้นกับความเปนเชิงเสน 



(3) การวัดทดสอบความเปนเชิงเสน 
วิธีการวัดความเปนเชิงเสนจะเปนการทดสอบทั้งโหมดกระแสตรงและโหมดสัญญาณพลัทซ ซึ่งแตละโหมดจะ

พิจารณษไดดังตอไปนี้ 
(a) โหมดกระแสตรง DC mode  
 ในการวัดทดสอบความเปนเชิงเสนดานกระแสตรงจะใชระบบการวัดตามแผนภาพการทดสอบดังรูปที่ 11 โดย
การใชแผนแพลตโลหะที่มีชองรับแสงสี่ชองซึ่งมีอุปกรณแผนปดเปดชองรับแสง ที่ติดต้ังอยูระหวางแหลงกําเนิดแสง และ 
หัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ โดยทุกๆชองรับแสงจะมีการเปดเปนลําดับจากตําแหนงที่ 1,2,3 และ 4 จากนั้นก็จะเปดพรอม
กันทั้งสี่ชอง สวนสัญญาณเอาทพุทจากหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณที่ถูกทดสอบจะกําหนดใหเปนกระแส 

1 2 3, , ,p p p p4I I I I และ 0pI ตามลําดับ  ซึ่งอัตราสวนของกระแส 0pI กับ 1 2 3 4( , , , )p p p pI I I I สามารถคํานวณไดดังนี้ 

 

0 1 2 3 4( ( ) 1) 100%p p p p pI I I I I+ + + − ×      (2) 

 
ถาสัญญาณเอาทพุทอยูในชวงความเปนเชิงเสนคาตางๆเหลานี้ก็แสดงการเบี่ยงเบนออกจากความเปนเชิงเสนซึ่งมีกระแส 

0pI เปนดังนี้ 

 

0 1 2 3p p p p 4pI I I I I= + + +        (3) 

 

 
 
รูปที่ 11 แผนภาพแสดงการทํางานของการวัดความเปนเชิงเสนโหมดกระแสตรง 
 
 จากนั้นทําการทดสอบซ้ําโดยการเปลี่ยนความเขมของแหลงกําเนิดแสง ตัวอยางเชนการเปลี่ยนแปลงกระแส
เอาทพุทของหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ ซึ่งปรากฏดังรูปที่ 12 จากขอมูลที่ไดพบวาสัญญาณเอาทพุทมีการเบี่ยงเบนจาก
ความเปนเชิงเสนเชนกัน การทดสอบวัดความเปนเชิงเสนนี้สวนใหญแลวจะขึ้นอยูกับขนาดของกระแสที่ไหลผนจากวงจร
แบงแรงดันในตัวโครงสรางของหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ 
 วิธีอยางงายสําหรับการทดสอบวัดความเปนเชิงเสน สามารถทดสอบไดโดยใชกระจกปรับความเขมแสง โดยการ
สอบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับแสงที่ตกกระทบ 



 

 
 

รูปที่ 12 แสดงความเปนเชิงเสนดานกระแสตรงของหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณชนิดรับแสงดานขาง 
 

(a) โหมดสัญญาณพลัทซ Pulse mode  
แผนภาพแสดงการทดสอบัดความเปนเชิงเสนของโหมดสัญญาณแบบพลัทซแสดดังรูปที่ 13  ในการทดสอบนี้จะใชหลอด
แอลอีดี LED ทําการผสมสัญญาณพลัทซแบบคู ที่มีขนาดของสัญญาณที่สูงมาก และต่ํามากแยกออกจากกัน โดยที่ขนาด
สัญญาณแอมปลิจูดของพลัทซที่มีขนาดสูงและต่ํามาก จะมีอัตราสวนที่ประมาญ 4:1 ถาสัญญาณเอาทพุทจากหัววัดตัว
ตรวจจับแสงทวีคูณมีการตอบสนองตอสัญญาณพลัทซที่มีขนาดสูงมาก และต่ํามากที่มีความสวางของแสงที่ตํ่าไดอยาง
เพียงพอ ดังนั้นขนาดของสัญญาณกระแสจะถูกกําหนดที่ 1poI  และ 2poI ตามลําดับ ดังนั้นอัตราสวนระหวาง 2 1po poI I

เปนสัดสวนที่ตรงกันกับขนาดแอมปลิจูดของพลัทซ แสดงความสัมพันธไดดังนี้ 
 

2 1 4po poI I =       (4) 

 
เมื่อแหลงกําเนิดแสงจากหลอดแอลอีดีไดถูกนําเขามาใกลหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ กระแสดานเอาทพุทเพิ่มขึ้นซึ่งจะมี
ผลทําใหเกิดการเบี่ยงเบนจากความเปนเชิงเสน ถาสัญญาณดานเอาทพุทที่สัญญาณพลัทซมีความเขมแสงที่ระดับต่ํามาก เปน 

ที่ระดับกระแส 1A 1pI และที่สัญญาณพลัทซมีความเขมแสงที่ระดับสูงมากเปน ที่ระดับกระแส 2A 2pI ซึ่งมีอัตราสวน

ระหวางกระแสพลัทซทั้งสองดังความสัมพันธดังนี้ 
 

1 2 2p p po po1I I I I≠       (5) 



ความเปนเชิงเสนสามารถทดสอบโดยการวัดอัตราสวนระหวางกระแสทั้งสองของหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ ซึ่งกระแส
ทั้งสองนี้ถูกผลิตขึ้นจากสัญญาณพลัทซที่มีความแตกตางของสองความเขมแสง คือ 2p p1I I ความเปนเชิงเสนสามารถ

คํานวณไดดังความสัมพันธดังนี้ 
 

   2 1 2 1

2 1

( ) ( )
100%

( )
p p po po

po po
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I I

−
×      (5) 

 
จากการสังเกตุพบวาการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการเบี่ยงเบนออกจากความเปนเชิงเสน ของกระแสดานเอาทพุทที่ขั้วแอโนด 

2pI โดยขอบเขตความเปนเชิงเสนมีความสัมพันธดังนี้  

 

2 1 2 1( ) (p p po po )I I I I=       (6) 

   
ที่ภายใตเงื่อนไขดังสมการ (5) จะมีคาเปนศูนย 
 

 
 

รูปที่ 13 แสดงแผนภาพการทดสอบสําหรับการวัดความเปนเชิงเสนที่โหมดสัญญาณพลัทซ Pulse mode 
 
 จากการทดสอบตามขั้นตอนดังกลาขางตนซ้ํา โดยการปรับระยะระหวางแหลงกําเนิดแสงของหลอดแอลอีดี LED 
และหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสดานเอาทพุท ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธของ
เสนกราฟความเปนเชิงเสนดังในรูปที่ 14  



 
 
รูปที่ 14 แสดงการเบี่ยงเบนของเอาทพุทจากความเปนเชิงเสนของสัญญาณพลัทซ Pulse กับกระแสดานแอโนด 
 
การรักษารูปแบบสัญญาณ 
 
 การรักษารูปแบบของสัญญาณทราบไดโดยการปรับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเอาทพุท กับตําแหนงตางๆที่
แผนโฟโตคาโทด การรักษารูปแบบสัญญาณดานแอโนดที่เกิดขึ้นจากอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจากดานโฟโตคาโทดและเกิดการ
ทวีคูณนั้นจะมีการรักษารูปแบบสัญญาณเอาทพุทใหคงที่ 
 รูปที่ 15 แสดงถึงรูปแบบสัญญาณเอาทพุทจากการทดสอบที่ขั้วแอโนดที่ความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร และ 800 
นาโนเมตร โดยกําหนดใหลําแสงเปนจุดที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 มิลลิเมตร โดยใหลําแสงนั้นเคลื่อนที่ไปบนผิวหนา
ของขั้วแผนโฟโตคาโทดตามแนวแกน x และ แกน y  

 
รูปที่ 15 แสดงสัญญาณเอาทพุทจากการทดสอบที่ขั้วแอโนดที่ความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร และ 800 นาโนเมตร 

 
โดยทั่วไปแลวรูปสัญญาณเอาทพุททั้งจากขั้วโฟโตคาโทด และขั้วแอโนดจะมีความแตกตางกันจากแสงที่ตกกระทบซึ่งที่
ความยาวคลื่นที่ยาวกวาจะมีการแยกออกจากกัน จากผลดังกลาวนั้นเปนลักษณะพิเศษของขอจํากัดความยาวคลื่นยาว(long-



wavelenght) อันเนื่องจากการที่ความไวของการตรวจจับจะใกลเคียงกับขอจํากัดความยาวคลื่นยาว ซึ่งขึ้นอยูกับเงื่อนไขของ
วัสดุที่ใชเคลือบบนขั้วคาโทด และการเพิ่มขึ้นของการกระเพื่อมจากสัญญาณเอาทพุท ยิ่งไปกวานั้นการที่แหลงจายแรงดันมี
ขนาดลดต่ําลงเมื่อใดจะทําใหประสิทธิภาพของการสะสมอิเล็กตรอนระหวางแผนไดยโนดตางๆ อาจจะลดต่ําลง และกา
รักษาสภาพรูปทรงของสัญญาณจะไมสม่ําเสมอ 
 ณ ที่นี้จะใชหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณที่รับแสงจากหัวดานบน (head-on type) พบวาการรักษาสภาพรูปทรงของ
สัญญาณจะสม่ําเสมอดีกวาแบบดานขาง (side-on type) เนื่องจากการตรวจจับตําแหนงที่ดี และการักษาสภาพรูปทรงของ
สัญญาณที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนคาทีสําคัญของอุปกรณจึงไดมีการนํามาประยุกตทางดานการแพทยเปนกลองตรวจจับรังสี
แกมมา ดังนั้นหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณที่ถูกใชในงานเกี่ยวกับางการแพทยจึงตองมีการออกแบบอยางพิเศษ โดยรูปที่ 16 
แสดงถึงสภาพรูปทรงของสัญญาณแบบดานขาง ซึ่งมีการทดสอบแบบเดียวกันกับหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณแบบหัว
ดานบน โดยมีผลกระทบกับการรักษาสภาพรูปทรงของสัญญาณที่โครงสรางของแผนไดยโนดตางๆ  

 
รูปที่ 16 แสดงถึงสภาพรูปทรงของสัญญาณจากหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณแบบดานขาง 
 

จากการพิจารณาหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณที่ถูกใชจริงพบวาการรักษาสภาพรูปทรงของสัญญาณ  สามารถ
กําหนดการทดสอบไดสองวิธีการดวยกัน คือ ประการแรกเปนการวัดทดสอบกับตําแหนงของแสงที่ตกกระทบในแตละ
ตําแหนงและอีกประการคือการวัดผลกระทบของมุมที่ตกกระทบ จากขั้นตอนการวัดทดสอบสามารถอธิบายไดดัง
คุณลักษณะตอไปนี้ 

(1) การรักษาสภาพรูปทรงของสัญญาณกับระยะทาง 
เพื่อการวัดทดสอบการรักษาสภาพรูปทรงของสัญญาณ กับระยะทางจะทําการกําหนดใหจุดของแสงมีการ

เคลื่อนที่ในลักษณะสองมิติบนพื้นผิวของแผนโฟโตคาโทด  และการเปลี่ยนแปลงในกระแสเอาทพุท จากรูปที่ 17 แสดง
แผนภาพการวัดทดสอบการรักษาสภาพรูปทรงของสัญญาณกับระยะทาง 

เพื่อความสะดวกตอการทดสอบจะทําการกําหนดใหแสงมีการเคลื่อนที่ไปบนแผนคาโทดตามแนวแกนเอ็กซ X-
axis และแกน Y-axis ตามแนวของแผนไดยโนดแผนแรก ดังแสดงในรูปที่ 17 แสดงถึงความสัมพันธของตําแหนงการวัด
ทดสอบระหวางแกน XY ที่แผนไดยโนดแผนแรก ระดับความสําคัญของการสูญเสียของอิเล็กตรอนที่แผนไดยโนดขึ้นอยู
กับตําแหนงของแผนไดยโนดแผนแรกซึ่งอิเล็กตรอนถูกแสงตกกระทบและหลุดออกจากขั้วคาโทด  

 
 



 
รูปที่ 17 แสดงแผนภาพการวัดทดสอบการรักษาสภาพรูปทรงของสัญญาณกับระยะทางจากหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ 

 
ในขณะที่จุดของแสงไดถูกเคลื่อนที่จากช้ันของโฟโตคาโทด จากนั้นอิเล็กตรอนไดถูกปลดปลอยออกมาแลว
เดินทางมาตามแนวแกนเอ็กซ x-axis หรือแกนวาย y-axix ของแผนไดยโนดแผนแรก ดังแสดงในรูปที่ 18 

 
 
รูปที่ 18 แสดงแผนภาพการวัดทดสอบการรักษาสภาพรูปทรงของสัญญาณกับระยะทางจากหัววัดตัวตรวจจับแสง
ทวีคูณที่รับแสงจากหัวดานบน 
 

 
 
รูปที่ 19 แสดงตําแหนงของการวัดอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปลอยออกจากโฟโตคาโทด และความสัมพันธของ
ตําแหนงที่แผนไดยโนดแผนแรก 
 
วิธีการนี้เหมาะสําหรับการวัดทดสอบการรักษาสภาพรูปทรงของสัญญาณกับระยะทางที่ถูกใชอยางมาก เนื่องจาก

ลักษณะการสะสมของอิเล็กตรอนสามารถกระทําไดในเวลาอันสั้น ในบางกรณีการวัดทดสอบการรักษาสภาพรูปทรงของ



สัญญาณกับระยะทางสามารถทําการทดสอบไดโดยแบงพื้นที่ของโฟโตคาดทดออกเปนสวนๆ จึงทําใหความไวการ
ตอบสนองสัญญาณทางแสงแสดงไดเปนสอง หรือสามมิติ 
 การวัดทดสอบการรักษาสภาพรูปทรงของสัญญาณ กับระยะทางของสัญญาณเอาทพุทดานแอโนดอยูที่ 20 ถึง 40 
เปอรเซ็นตสําหรับหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณที่รับแสงจากหัวดานบน ดังนั้นการลดผลกระทบขางตนของการรักษาสภาพ
รูปทรงของสัญญาณกับระยะทางใหตํ่าที่สุด โดยการนํากระจกครอบที่ชองรับแสงของหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ 

(2) การตอบสนองเชิงมุม Angular response 
 ความไวหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณบางชนิดขึ้นกับมุมของแสงที่ตกกระทบที่แผนโฟโตคาโทด เรียกวา “การตอบสนอง
เชิงมุม” การวัดการตอบสนองเชิงมุม กระทําไดโดยใหแสงตกกระทบยังสวนของโฟโตคาโทด และทําการวัดกระแส
เอาทพุทในขณะที่หัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณมีการหมุนรอบตัวเอง จากโครงสรางของการทดสอบการตอบสนองเชิงมุม
ดังในรูปที่ 20 และสัญญาณเอาทพุทจากขอมูลของการทดสอบแสดงไดในรูปที่ 21 เมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขการทดสอบที่
กําหนดใหโตะทดสอบมีการหมุนเพื่อใหพ้ืนที่รับแสงนั้นลดลงตามมุมที่เปลี่ยนไป โดยการบันทึกขอมูลของกระแสเอาทพุท
และมุมที่แสงตกกระทบ จากหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณมีลักษณะคลายกับกราฟของโคซายน ซึ่งกราฟความสัมพันธ
ดังกลาวพบวากระแสเอาทพุทนั้นไมขึ้นกับมุมของแสงที่ตกกระทบ ดังนั้นเมื่อพิจารณาอยางทั่วไปพบวาความไวของหัววัด
ตัวตรวจจับแสงทวีคูณสามารถปรับปรุงใหสูงขึ้นโดยใหมุมของแสงที่ตกกระทบมากขึ้น และ กระแสเอาทพุทที่ทําการเขียน
ออกมานั้นแสดงถึงความไวที่มีมากกวากราฟของโคซายน ผลดังกลาวกิดขึ้นจากแสงที่สองผานตัดขวางทางเดินของแสงที่
มุมตกกระทบมุมกวาง ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวาความไวของการตรวจจับที่เพิ่มสูงขึ้นควรจะใชกับแสงที่มีความยาวคลื่น
มากๆ 

 

 
 

รูปที่ 20แสดงโครงสรางการวัดทดสอบการตอบสนองเชิงมุม 
 



 
 

รูปที่ 21 แสดงสัญญาณเอาทพุทของการทดสอบการตอบสนองเชิงมุม 


