
ปฏิบัติการวัดความเครียด 

(Strain Measurement) 

วัตถุประสงค์  

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการท างานของเกจความเครียด (Strain gage) ได ้

2. นักศึกษาสามารถบอกวิธีติดตั้งพร้อมทั้งการใช้งานเกจความเครียดในลักษณะต่าง ๆ ได้ 

3. นักศึกษาสามารถอธิบายการน าเกจความเครียดไปประโยชน์ในงานประเภทต่าง ๆ ได้ 

อุปกรณ์ทดสอบ 

1. คานอลูมิเนียมหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ติดเกจความเครียด (Strain gage) ความยาวเกจ 10 mm ไว้ที่

คาน จ านวน 3 ชุด  

2. ชุดวัดสัญญาณเกจความเครียด (Strain Bridge) ยี่ห้อ UCAM-550A และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 

4. ตุ้มน้ าหนักมาตรฐาน 0.5 kg จ านวน 6 ก้อน และตุ้มน้ าหนักไม่ทราบค่า 1 ก้อน 

5. ไขควง และ ประแจ 

 
รูปที่ 1 ชุดวัดสัญญาณความเครียด 

 

 
รูปที่ 2 อุปกรณ์ในการทดสอบ 

จุดยึดคาน 

ตุ้มน ้าหนักมาตรฐาน 
แกนห้อยน ้าหนัก 

ตุ้มน ้าหนักไม่ทราบค่า 



ขั นตอนการทดลอง 

ตอนที่ 1 : การต่อวงจรทั งหมด 2 วงจร 3 แบบ 

1. Quarter Bridge แบบ Active 

- น าคานที่ตั้ง Strain Gage 1 ตัว มาท าการติดตั้งเข้ากับจุดยึดคาน  โดยให้ Strain Gage อยู่ห่างจาก

จุดยึดประมาณ 5-7 cm. จากนั้นใช้ประแจในการหมุนน็อตเพ่ือให้คานไม่เคลื่อนที่ 

- น าแกนห้อยน้ าหนักมาใส่ไว้ที่ปลายของคานแล้วยึดด้วยน็อต 

- ท าการต่อวงจรโดยการเสียบสายของ Strain gage เข้ากับชุดวัดสัญญาณ UCAM-550A โดยจะต่อเข้า 

Chanel ไหนก็ได้ (มี1-10 Chanel) ซ่ึงแต่ละ Chanel จะประกอบไปด้วยช่อง Connection Method 

A,B และ C ให้เสียบช่อง A และ B เท่านั้น 

- *ใช้โปรแกรม DCS100A และเลือกชุดวัดสัญญาญเกจความเครียดตามอุปกรณ์ในปฏิบัติการนั้น ๆ    

(ในปฏิบัติการนี้ใช้เครื่อง UCAM-550A)  

- *จากนั้นเราต้องท าการเข้าไปตั้งค่าเบื้องต้น โดยเลือกปุ่ม CH - Condition  

- *ใส่เครื่องหมายถูกต้องในช่อง Measurement ให้ตรงกับ Chanel ที่เราเสียบสาย Strain Gage ไป

ในตอนแรก 

- ส าหรับช่อง Mode ให้เราเลือกการต่อวงจรแบบ Quarter Bridge ส่วนช่อง Range ให้เลือกค่าต่ า

ที่สุด และใส่ค่า Gage factor ได้ตามตัวเลขท่ีปรากฏอยู่บนกล่อง Strain Gauges 

- *หากต้องการเปลี่ยนหน่วยการวัด ให้เลือกช่อง Unit แล้วกด Double click แล้วเลือกหน่วยตามที่

ต้องการ เมื่อตั้งค่าเบื้องต้นเสร็จแล้วให้กด OK 

- *จากนั้นให้เข้าไปเลือกให้เกิดจอแสดงผล ปุ่ม Numeric เลือก All CHs 

- *จากนั้นกดปุ่ม Monitor และเริ่มท าการ Set ค่าเริ่มต้นให้เป็น 0 โดยการกดปุ่ม Ini รอโปรแกรม Set

ค่า ประมาณ 10-30 วินาที จากนั้นกดปุ่ม Obtain Initial Value 

- *ในการ Set คาเริ่มตันนั้น ค่าควรมีค่าใกล้เคียง 0 มากที่สุด (ช่วงที่ยอมรับได้คือ -2 ถึง 2) 

- *ท าการใส่มวลตุ้มน้ าหนักมาตรฐาน ครั้งละ 1 ชิ้น แล้วบันทึกค่า (ใส่จนครบ 6 ชิ้น) 

- *จากนั้นค่อยๆน าตุ้มน้ าหนักมาตรฐานออก ครั้งละ 1 ชิ้น แล้วบันทึกค่า (เอาออกจนหมด) 

 

 

 

 

 

 



2. วงจร Half Bridge แบบ Active-Dummy 

- น าคานที่ตั้ง Strain Gage 2 ตัว ซึ่งคานที่ 1 เป็นแบบ Active ให้ท าการติดตั้งเข้ากับจุดยึดคาด ส่วน

อีก 1คาน เป็นแบบ Dummy ให้ไปวางไว้โต๊ะข้างๆ (เพ่ือใช้เป็นตัวลดความแปรปรวนในการทดลอง)   

- น าแกนห้อยน้ าหนักมาใส่ไว้ที่ปลายของคานแล้วยึดด้วยน็อต 

- ท าการต่อวงจรโดยการเสียบสายของ Strain gage เข้ากับชุดวัดสัญญาญ UCAM-550A โดยจะต่อเข้า 

Chanel ไหนก็ได้ (มี1-10) ซึ่งแต่ละ Chanel จะประกอบไปด้วยช่อง Connection Method A,B และ 

C ให้เสียบช่อง A , Bและ C (จะพบว่า Strain gage มีสายต่อเข้าเครื่องทั้งหมด 4 สาย แต่ช่อง 

Connection Method มีแค่ 3 ช่อง ดั้งนั้นต้องน าสาย 2 อันมา Jump กันแล้วเสียบเข้าช่อง B ) 

- ส าหรับช่อง Mode ให้เราเลือกการต่อวงจรแบบ Half Bridge แบบ Active-Dummy ส่วนช่อง 

Range ให้เลือกค่าต่ าท่ีสุด  

- ส้าหรับขั นตอนอ่ืน ๆให้ท้าตามข้อที่มี เครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า 

 

3. วงจร Half Bridge แบบ Active- Active 

- น าคานที่ตั้ง Strain Gage 2 ตัว (ติด Strain gage ไว้บนกับล่าง ของคาน 1 คาน) ให้ท าการติดตั้งเข้า

กับจุดยึดคาน 

-  น าแกนห้อยน้ าหนักมาใส่ไว้ที่ปลายของคานแล้วยึดด้วยน็อต 

- ท าการต่อวงจรโดยการเสียบสายของ Strain gage เข้ากับชุดวัดสัญญาญ UCAM-550A โดยจะต่อเข้า 

Chanel ไหนก็ได้ (มี1-10) ซึ่งแต่ละ Chanel จะประกอบไปด้วยช่อง Connection Method A,B และ 

C ให้เสียบช่อง A , Bและ C (จะพบว่า Strain gage มีสายต่อเข้าเครื่องทั้งหมด 4 สาย แต่ช่อง 

Connection Method มีแค่ 3 ช่อง ดั้งนั้นต้องน าสาย 2 อันมา Jump กันแล้วเสียบเข้าช่อง B ) 

- ส าหรับช่อง Mode ให้เราเลือกการต่อวงจรแบบ Half Bridge แบบ Active- Active ส่วนช่อง Range 

ให้เลือกค่าต่ าท่ีสุด  

- ส้าหรับขั นตอนอ่ืน ๆให้ท้าตามข้อที่มี เครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า 

 

ตอนที่ 2 : การหาน ้าหนักของมวลไม่ทราบค่า 

     ***ในการหามวลนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้สอนปฏิบัติการว่าจะเห็นสมควรจะให้หาน้ าหนักของมลไม่

ทราบค่าที่การทดลองใด 

 

 

 



การค้านวณและการวิเคราะห์ผล 

 
รูปที่ 1 ลักษณะของคานที่ใช้ในการทดสอบ 

ก่อนเริ่มการทดสอบให้นักศึกษาค านวณความเค้น (Stress) ที่เกิดในบริเวณจุดวัดความเครียดจากสมการ 

σ =
𝑀𝑦

𝐼
 

เมื่อ y คือ ระยะจากผิวคานถึงจุดกึ่งกลางความหนาของคาน (y = h/2 โดย h คือ ความหนาคาน หน่วย mm)   

M คือ โมเมนต์ ณ จุดที่ติด strain gage ซึ่งหาได้จากสมการ 

𝑀 = 𝑃𝐿 

โดย P คือ ภาระท่ีกระท าที่ปลายคาน หน่วย N และ L คือ ระยะจากจุดที่ภาระกระท าถึงจะที่ติด Strain gage 

หน่วย mm และ I คือ โมเมนต์ความเฉื่อยของคาน หน่วย mm4 หาได้จากสมการ 

𝐼 =
1

12
𝑏ℎ3 

เมื่อ b คือ ความกว้างคาน หน่วย mm (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) 

หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นให้นักศึกษา 

1. สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักถ่วงกับความเครียดที่อ่านได้จากเครื่องวัดสัญญาณ จากนั้นใช้

กราฟนี้เพื่อหาน้ าหนักของวัตถุที่ไม่ทราบน้ าหนัก 

2. ค านวณความเครียดทางทฤษฎี จากสมการ 

𝜀 =
𝜎

𝐸
 

 เมื่อ  คือ ความเค้นที่เกิดขึ้น ณ จุดที่ติดเกจความเครียด และ E คือ ค่ามอดูลัสของคานอลูมิเนียม 

(ก าหนดให้มีค่า 70 GPa) 

3. สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดทางทฤษฎีกับความเครียดที่วัดได้จากการทดสอบ พร้อม

ค านวณหาค่าความคลาดเคลื่อน (%Error) 

P

Strain gage

L

h

b



ชื่อ-สกุล............................................................................................รหัสนักศึกษา....................................... ........ 

ผลการทดสอบ 

ตารางบันทึกขนาดคานที่ใช้ทดสอบ  

ความกว้าง (mm) ความหนา (mm) ระยะจากจุดห้อยน้ าหนักถึงเกจ

ความเครียด (mm) 

   

 

ตารางบันทึกผลการทดลองต่อวงจร Quarter Bridge แบบ Active  

น้ าหนัก (kg) StrainLoad () StrainUnload () Strainavg () Stress (MPa) 

0     

0.5     

1.0     

1.5     

2.0     

2.5     

3.0     

 

 

ตารางบันทึกผลการทดลองต่อวงจร Half Bridge แบบ Active-Dummy 

น้ าหนัก (kg) StrainLoad () StrainUnload () Strainavg () Stress (MPa) 

0     

0.5     

1.0     

1.5     

2.0     

2.5     

3.0     

 



ชื่อ-สกุล............................................................................................รหัสนักศึกษา....................................... ........ 

 

ตารางบันทึกผลการทดลองต่อวงจร Half Bridge แบบ Active-Active 

น้ าหนัก (kg) StrainLoad () StrainUnload () Strainavg () Stress (MPa) 

0     

0.5     

1.0     

1.5     

2.0     

2.5     

3.0     

 

ความเครียดที่อ่านได้จากการชั่งน้ าหนักที่ไม่ทราบค่า = ………………………….. m 

 

ตารางบันทึกผลความแตกต่างระหว่างความเครียดทางทฤษฎีและความเครียดจากการทดลอง 

- วงจร Quarter Bridge แบบ Active  

น้ าหนัก (kg) Strainทฤษฎี () Strainavg () %Error 

0    

0.5    

1.0    

1.5    

2.0    

2.5    

3.0    

 

  



ชื่อ-สกุล............................................................................................รหัสนักศึกษา....................................... ........ 

- วงจร Half Bridge แบบ Active-Dummy 

น้ าหนัก (kg) Strainทฤษฎี () Strainavg () %Error 

0    

0.5    

1.0    

1.5    

2.0    

2.5    

3.0    

 

- วงจร Half Bridge แบบ Active-Active 

น้ าหนัก (kg) Strainทฤษฎี () Strainavg () %Error 

0    

0.5    

1.0    

1.5    

2.0    

2.5    

3.0    

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อ-สกุล............................................................................................รหัสนักศึกษา....................................... ........ 

ตัวอย่างการค้านวณ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  



ชื่อ-สกุล............................................................................................รหัสนักศึกษา....................................... ........ 

การวิเคราะห์และอภิปรายผล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สรุปผลการทดลอง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


