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คำแนะนำกำรใช้ เอกสำรประกอบกำรสอน
เอกสารประกอบการสอนชุดนี้ ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนในรายวิชา อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งออกเป็ น 11 หน่วยการเรี ยนรู ้ แต่ละหน่วย
กาหนดให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิดงั นี้
กกกกกกกก1. นักเรี ยนจะต้องศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
กกกกกกกก2. นักเรี ยนต้องทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน และตรวจคาตอบในแบบเฉลยด้วยความ
ซื่อสัตย์
กกกกกกกก3. นักเรี ยนต้องศึกษาใบเนื้อหาให้ละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กกกกกกกก4. นักเรี ยนต้องทาแบบฝึ กหัดท้ายหน่วยเรี ยน และตรวจคาตอบการทาแบบฝึ กหัดด้วย
ตนเองร่ วมกับครู ผสู ้ อน
กกกกกกกก5. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยความซื่อสัตย์
กกกกกกกก6. นักเรี ยนเปรี ยบเทียบผลของคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
เพื่อเปรี ยบเทียบพัฒนาการในการเรี ยนรู ้
กกกกกกกก7. หากนักเรี ยนได้ผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนไม่ถึงร้อยละ 80 ให้
นักเรี ยนกลับไปศึกษาเอกสารประกอบการสอนใหม่อีกครั้ง
กกกกกกกก8. นักเรี ยนทาการทดลองใบงาน บันทึกผลการทดลอง สรุ ปผลการทดลอง
กกกกกกกก9. หากนักเรี ยนมีปัญหาจากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนสามารถปรึ กษาครู ได้
ทันที
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แบบทดสอบก่อนเรียนหน่ วยที่ 10 เรื่ อง การต่ อวงจรขยายแบบต่ างๆ
วิชาอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005
ข้ อสอบจานวน 12 ข้ อ (12 คะแนน)
เวลา 10 นาที
คาสั่ ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่ องหมำยกำกบำท () ลงในกระดำษคำตอบ
1. ลักษณะกำรเชื่อมต่อ (Coupling) โดยกำรนำสัญญำณเอำต์พุตจำกวงจรขยำยภำคที่ 1 จำก
ขำคอลเล็กเตอร์ ต่อไปยังขำเบสของวงจรขยำยภำคที่ 2 เป็ นกำรเชื่ อมต่อแบบใด
ก. แบบ RC Coupling
ข. แบบ Transformer Coupling
ค. แบบ Impedance Coupling
ง. แบบ Direct Coupling
2. กำรเชื่อมต่อแบบ Transformer Coupling คือข้อใด
ก. ใช้ตวั ต้ำนทำนและตัวเก็บประจุในกำรเชื่อมต่อวงจร
ข. ใช้ขดลวดโช้กในกำรเชื่อมต่อวงจร
ค. ใช้หม้อแปลงในกำรเชื่อมต่อวงจร
ง. ใช้ตวั ต้ำนทำน ตัวเก็บประจุ และหม้อแปลงในกำรเชื่อมต่อวงจร
3. กำรเชื่อมต่อแบบ RC Coupling คือข้อใด
ก. ใช้ตวั ต้ำนทำนและตัวเก็บประจุในกำรเชื่อมต่อวงจร
ข. ใช้ขดลวดโช้กในกำรเชื่อมต่อวงจร
ค. ใช้หม้อแปลงในกำรเชื่อมต่อวงจร
ง. ใช้หม้อแปลง และตัวเก็บประจุ ในกำรเชื่อมต่อวงจร
4. กำรเชื่อมต่อแบบ Impedance Coupling คือข้อใด
ก. ใช้ตวั ต้ำนทำนและตัวเก็บประจุในกำรเชื่อมต่อวงจร
ข. ใช้ขดลวดโช้กในกำรเชื่อมต่อวงจร
ค. ใช้หม้อแปลงในกำรเชื่อมต่อวงจร
ง. ใช้หม้อแปลง ตัวต้ำนทำน และตัวเก็บประจุ ในกำรเชื่ อมต่อวงจร
5. กำรนำเอำวงจรขยำยมำต่อร่ วมกันหลำยภำคเพื่อให้มีอตั รำขยำยสู งขึ้นตำมควำมต้องกำร คือวงจร
ในข้อใด
ก. วงจรขยำยแบบคำสโคด
ข. วงจรขยำยแบบคำสเคด
ค. วงจรขยำยแบบพุช-พูล
ง. วงจรขยำยคัปปลิ้ง
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6. จำกรู ปคือวงจรอะไร
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ก. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ Transformer Coupling
ข. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ R-C Coupling
ค. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ Direct Coupling
ง. วงจรขยำยแบบคำสโคด
7. จำกรู ปคือวงจรอะไร
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ก. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ Transformer Coupling
ข. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ R-C Coupling
ค. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ Direct Coupling
ง. วงจรขยำยแบบคำสโคด
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8. จำกรู ปคือวงจรอะไร
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ก. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ Transformer Coupling
ข. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ R-C Coupling
ค. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ Direct Coupling
ง. วงจรขยำยแบบคำสโคด
9. กำรต่อวงจรโดยกำรนำวงจรขยำยแบบคอมมอนอิมิตเตอร์ เชื่อมต่อกับวงจรขยำยแบบคอมมอนเบส
คือวงจรในข้อใด
ก. วงจรคอมพลีเมนตำรี
ข. วงจรขยำยแบบดำร์ลิงตัน
ค. วงจรขยำยแบบคำสเคด
ง. วงจรขยำยแบบคำสโคด
10. กำรต่อวงจรโดยกำรใช้ทรำนซิ สเตอร์ 2 ตัว นำขำคอลเล็กเตอร์ แต่ละตัวต่อเข้ำด้วยกัน และใช้ขำ
อิมิตเตอร์ ของทรำนซิ สเตอร์ ตวั แรกต่อไปเข้ำขำเบสของทรำนซิ สเตอร์ ตวั ที่ 2 คือวงจรอะไร
ก. วงจรขยำยแบบคำสเคด
ข. วงจรขยำยแบบคำสโคด
ค. วงจรขยำยแบบดำร์ลิงตัน
ง. วงจรคอมพลีเมนตำรี
11. กำรต่อวงจรขยำยภำคเอำต์พุตที่ใช้ทรำนซิ สเตอร์ แบบคู่แมตช์ - แพร์ (Match Pair) ชนิด NPN คู่กบั
PNP คือวงจรอะไร
ก. วงจรขยำยแบบคำสเคด
ข. วงจรขยำยแบบคำสโคด
ค. วงจรขยำยแบบดำร์ ลิงตัน
ง. วงจรคอมพลีเมนตำรี
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12. กำรต่อวงจรขยำยภำคเอำต์พุตที่ใช้เฟตต่ำงชนิด 2 ตัว มีคุณสมบัติเหมือนกัน คือวงจรอะไร
ก. วงจรคอมพลีเมนตำรี
ข. วงจรขยำยแบบคำสเคด
ค. วงจรขยำยแบบดำร์ ลิงตัน
ง. วงจรขยำยแบบคำสโคด

357

หน่วยที่ 10

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบต่างๆ
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบต่างๆ

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
คำตอบ
ข้ อที่
ง
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ค
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ก
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ข
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ข
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ก
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คำตอบ
ค
ง
ง
ค
ง
ก

สอนครั้งที่ 17
เวลา 2 ชัว่ โมง

ใบความรู้ ที่ 10

หน่วยที่ 10

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 17
ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
สาระสาคัญ
การต่อวงจรแบบผสมเป็ นการนาเอาทรานซิ สเตอร์ และเฟตมามาต่อวงจรเข้าด้วยกันโดย
มีจุดประสงค์เพื่อให้มีอตั ราการขยายของกระแส อัตราการขยายของแรงดัน และอัตราขยายของ
ก าลัง สู ง ขึ้ น ทั้ง นี้ เพื่ อ น าไปใช้ใ นงานขับ ล าโพง หรื อ ใช้ก ับ โหลดอื่ น ในที่ น้ ี จะกล่ าวถึ ง การ
เชื่ อมต่อสัญญาณ การต่อวงจรแบบคาสเคด การต่อวงจรแบบคาสโคด และการต่อวงจรแบบดาร์ ลิง
ตัน
สาระการเรี ยนรู้
10.1 การเชื่ อมต่อสัญญาณ
10.1.1 การเชื่ อมต่อโดยตรง ( Direct Coupling )
10.1.2 การเชื่ อมต่อด้วยตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ( R-C Coupling )
10.1.3 การเชื่ อมต่อด้วยอิมพีแดนซ์ ( Impedance Coupling )
10.1.4 การเชื่อมต่อด้วยหม้อแปลง ( Transformer Coupling)
10.2 การต่อวงจรแบบคาสเคด
10.2.1. วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบตัวต้านทานและ
ตัวเก็บประจุ ( Resistor and Capacitor Coupling )
10.2.2 วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบหม้อแปลง
( Transformer Coupling)
10.2.3 วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบโดยตรง (Direct
Coupling)
10.3 การต่อวงจรแบบคาสโคด
10.4 การต่อวงจรแบบดาร์ ลิงตัน
10.5 การต่อวงจรแบบคอมพลีเมนตารี
10.5.1 ทรานซิสเตอร์คอมพลีเมนตารี
10.5.2 มอสเฟตคอมพลีเมนตารี
10. 6 สรุ ป
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ใบความรู้ ที่ 10

หน่วยที่ 10

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 17
ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1.เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการต่อวงจรขยายแบบผสม
2.เพื่อให้มีกิจนิสัยในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. บอกลักษณะการเชื่อมต่อโดยตรงได้
2. บอกลักษณะการเชื่อมต่อด้วยตัวต้านทานและตัวเก็บประจุได้
3. บอกลักษณะการเชื่อมต่อด้วยอิมพีแดนซ์ได้
4. บอกลักษณะการเชื่อมต่อด้วยหม้อแปลงได้
5. บอกลักษณะวงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่ อมต่อระหว่างภาคแบบตัวต้านทานและ
ตัวเก็บประจุได้
6. บอกลักษณะวงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบหม้อแปลงได้
7. บอกลักษณะวงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบโดยตรงได้
8. อธิ บายการต่อวงจรแบบคาสโคดได้
9. บอกลักษณะการต่อวงจรแบบดาร์ ลิงตันได้
10. อธิ บายการต่อวงจรทรานซิ สเตอร์ คอมพลีเมนตารี ได้
11. อธิบายการต่อวงจรมอสเฟตคอมพลีเมนตารี ได้
12. มีการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ผสู ้ อนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั ความรับผิดชอบ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝ่ รู ้ ความรักสามัคคี ควากตัญญู และละเว้นสิ่ งเสพติดการพนัน
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ใบความรู้ ที่ 10

หน่วยที่ 10

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 17
ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
10.1 การเชื่ อมต่ อวงจร ( Coupling )
หมายถึงการเชื่อมต่อสัญญาณจากวงจรหนึ่งไปสู่ วงจรหนึ่งหรื อออกจากทรานซิ สเตอร์
ตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่ง ในการเชื่อมต่อวงจรต่าง เข้าด้วยกันมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น เพิ่ม
คุณภาพ ช่วยในการควบคุม ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มอัตราการขยาย และการปรับอิมพีแดนซ์
เป็ นต้น ในการเชื่ อมต่อวงจร
( Coupling ) แบ่งออกได้ 4 แบบ คือ
1.การเชื่ อมต่อโดยตรง ( Direct Coupling )
2.การเชื่ อมต่อด้วยตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ ( R-C Coupling )
3.การเชื่ อมต่อด้วยอิมพีแดนซ์ ( Impedance Coupling )
4.การเชื่ อมต่อด้วยหม้อแปลง ( Transformer Coupling )
10.1.1 การเชื่ อมต่อโดยตรง ( Direct Coupling )
การเชื่อมต่อโดยตรง เป็ นการเชื่ อมต่อส่ งผ่านสัญญาณจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่ง
การเชื่อมต่อเป็ นแบบโดยตรงโดยออกจากเอาต์พุตของภาคที่ 1 ไปยังอินพุตภาคที่ 2 ไม่มีอุปกรณ์ใด
ต่อขวางทางเดินสัญญาณ
ข้อดี คือ ให้การตอบสนองความถี่ได้ดีทุกความถี่ การเชื่อมวงจรไม่ตอ้ งต่ออุปกรณ์ใด
เพิ่ม ประหยัด
ข้อเสี ย คือ ส่ วนที่เชื่อมต่อกันอาจไม่เข้ากันหรื อไม่เหมาะสมกัน ( Miss Match ) การ
ส่ งผ่านสัญญาณจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่ง วงจรจะไม่ค่อยเสถียรเนื่ องจากอุณหภูมิกระแสที่
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของวงจรหนึ่งจะถูกขยายส่ งต่อไปยังทุกวงจรที่ต่อร่ วมกัน วงจรเชื่ อมต่อ
กันแบบหนึ่ง แสดงดังรู ปที่ 10.1
จากรู ปที่ 10.1 แสดงวงจรเชื่ อมต่อแบบหนึ่ งโดยมีจุดเชื่ อมต่อตรงจากขาคอลเลกเตอร์
ของทรานซิ ส เตอร์ Q1 ไปที่ขาเบสของทรานซิ สเตอร์ Q2 มีตวั ต้านทาน R1 และ R2 เป็ นวงจรแบ่ ง
แรงดัน ก าหนดแรงดัน ไบแอสให้ ข าเบสของทรานซิ ส เตอร์ Q1 มี ต ัวต้านทาน R3 เป็ นภาระของ
ทรานซิสเตอร์ Q1 และตัวต้านทาน R5 เป็ นตัวต้านทานภาระของทรานซิสเตอร์ Q2 มีตวั ต้านทาน R4
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
และ R6 เป็ นตัวต้านทานสร้างเสถียรภาพให้วงจรขยาย ทรานซิ สเตอร์ Q1 และ Q2 ทางานเสถียรมาก
ยิง่ ขึ้น มีตวั เก็บประจุ C2 และ C4
+VCC
R5

R3

R1

Q2

Q1

C1
อินพุต

C4
เอาต์พุ
ต

R6
R2

R4

+

+

C3

C2

รู ปที่ 10.1 วงจรเชื่ อมต่อโดยตรงแบบหนึ่ง
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553,หน้า82)
ทาหน้าที่ กาหนดสัญญาณไฟกระแสสลับ ที่ จ่ายออกมาจากขาอิ มิตเตอร์ ของทรานซิ สเตอร์ ทิ้งลง
กราวด์ ทาให้แรงดัน VE ที่ขาอิมิตเตอร์ ของทรานซิ สเตอร์ มีเฉพาะแรงดันไฟกระแสตรงจ่ายควบคุม
วงจร
วงจรขยายแบบเชื่ อมต่อโดยตรง มีแนวโน้มทางด้านเสถี ยรภาพการขยายลดลง เพราะ
การเปลี่ ย นแปลงของทรานซิ ส เตอร์ Q1 จากแหล่ ง จ่ายแรงดัน ไฟกระแสตรงเปลี่ ย นแปลง หรื อ
อุ ณ หภู มิ เปลี่ ย นแปลงก็ ต าม ท าให้ ก ระแสคอลเลกเตอร์ IC1 ไหลเปลี่ ย นแปลงส่ ง ผ่ า นเข้า ไป
วงจรขยายทรานซิสเตอร์ Q2 ขยายสัญญาณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ทาให้กระแสคอลเลกเตอร์
IC1 ไหลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรจัดวงจรขยายโดยตรงมากกว่า 2 ภาค
10.1.2 การเชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยตั ว ต้ า นทานและตั ว เก็ บ ประจุ ( Resistor and Capacitor
Coupling )
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
การเชื่อมต่อด้วยตัวต้านทานและตัวเก็บประจุเป็ นการเชื่อมต่อที่นิยมใช้มากแบบหนึ่ ง
โดยใช้ตวั ต้านทานและตัวเก็บประจุต่อร่ วมกัน ใช้ส่งผ่านสัญญาณการทางานจากภาคที่ 1 ไปยัง ภาค
ที่ 2
ข้อ ดี คื อ การต่ อ วงจรไม่ ยุ่ ง ยาก ใช้ พ้ื น ที่ น้ อ ย ไม่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งการรบกวนจาก
สนามแม่เหล็ก
ข้อเสี ย คือ ต้องใช้ตวั เก็บประจุที่มีค่าสู งมากพอเพื่อที่จะทาให้ความถี่ต่าผ่านได้ มีผล
ต่อการตอบสนองต่อความถี่ ต่าได้ไม่ค่อยดี ขนาดของแรงดันที่ส่งมามีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการ
เชื่อมต่อ ขนาดของแรงดันลดลง ประสิ ทธิ ภาพการเชื่อมต่อก็ลดลงด้วย แสดงดังรู ปที่ 10.2
+VCC
R2

R1
C1

Q2

C2

Q1

R5

R4

อินพุต

เอาต์พุ
ต
R6

R3

+

C4

+

C5

C3

รู ปที่ 10.2 วงจรเชื่ อมต่อแบบตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ ( Resistor and Capacitor Coupling )
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2553,หน้า83)
จากรู ปที่ 10.2 แสดงวงจรเชื่อมต่อแบบตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ มีตวั ต้านทาน R2
และตัวเก็บประจุ C2 เป็ นการเชื่อมต่อจากขาคอลเลกเตอร์ (ขา C) ของทรานซิสเตอร์ Q1 ไปที่ขาเบส
(ขาB) ของทรานซิสเตอร์ Q2 และตัวต้านทาน R2 ยังทาหน้าที่เป็ นภาระของวงจรขยายสัญญาณของ
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เวลา 2 ชัว่ โมง
ทรานซิสเตอร์ Q1 รับสัญญาณตกคร่ อมและส่ งผ่านออกเอาต์พุตไปภาคต่อไปด้วยตัวเก็บประจุ C2 มี
ตัวต้านทาน R1 และ R4 เป็ นตัวกาหนดไบแอสใช้ขาเบส (ขาB) ของทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 มีตวั
ต้านทาน R5 และตัวเก็บประจุ C4 เป็ นวงจรเชื่อมต่อแบบตัวต้านทานและตัวเก็บประจุอีกวงจรหนึ่ง
10.1.3 การเชื่ อมต่อด้วยอิมพีแดนซ์ ( Impedance Coupling )
การเชื่อมต่อด้วยอิมพีแดนซ์ เป็ นการใช้ต่อเหนี่ยวและตัวเก็บประจุต่อร่ วมกันใช้เป็ น
วงจรเชื่อม ส่ งผ่านสัญญาณจากการทางานของภาคที่ 1 ไปยังภาคที่ 2 โดยตัวเหนี่ยวนายังทาหน้าที่
เป็ นภาระของวงจรทางานภาคที่ 1
ข้อดี คือ ค่าความต้านทานในตัวเหนี่ยวนาต่า ทาให้แรงดันตกคร่ อมขาคอลเลกเตอร์
ของทรานซิ สเตอร์ ภาคแรกเทียบกับกราวด์มีค่าสู งขึ้น มีสัญญาณส่ งผ่านไปให้ภาคที่ 2 มากขึ้น
ข้อเสี ย คือ เกิดสัญญาณรบกวนจากสนามแม่เหล็กของเหนี่ยวนาที่ใช้งานในวงจร และ
ต้องนาความถี่มาใช้งานให้เหมาะสม ไม่เช่นนั้นอาจทาให้อตั ราขยายของวงจรลดลง ลักษณะการ
จัดวงจรแสดงดังรู ปที่ 10.3
+VCC
R1

R3

L1

R4

C2
Q1
R2

เอาต์พุต

Q2

C1
อินพุต

C4

R5
+

C3

รู ปที่ 10.3 วงจรเชื่ อมต่อแบบอิมพีแดนซ์
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2553,หน้า84)

+

C5
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
จากรู ปที่10.3 แสดงวงจรเชื่ อมต่อวงจรโดยใช้ขดลวดโช้ก( Choke Coil ; L1) เข้ามาต่อ
ร่ วมกับตัวเก็บประจุ C2 เป็ นวงจรเชื่ อมต่อส่ งผ่านสัญญาณจากขาคอลเลกเตอร์ Q1 ไปขาเบสของ
ทรานซิ ส เตอร์ Q2 ขดลวดโช้ก L1 ยังท าหน้าที่ เป็ นภาระของวงจรขยายทรานซิ ส เตอร์ Q1 มี ต ัว
ต้านทาน R1 และ R3 เป็ นตัวกาหนดไบแอสให้ขาเบสของทรานซิ สเตอร์ Q1และมีตวั ต้านทาน R4และ
ตัวเก็บประจุ C4เป็ นวงจรเชื่อมต่อแบบตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ ส่ งสัญญาณออกเอาต์พุต
10.1.4 การเชื่อมต่อด้วยหม้อแปลง ( Transformer Coupling )
การเชื่ อมต่อด้วยหม้อแปลง เป็ นการใช้หม้อแปลงในการเชื่ อมต่อกันระหว่าง 2 ภาค
ของวงจร เหมาะสาหรับการเชื่อมต่อที่ตอ้ งการปรับสมดุลของอิมพิแดนซ์ที่จะส่ งผ่านถึงกันโดยจัด
ให้หม้อแปลงมี อิมพิ แดนซ์ ทางขดทุ ติยภู มิเหมาะสมกับอิ นอิมพีแดนซ์ของวงจรภาคที่ส องทาให้
สัญญาณสามารถส่ งผ่านได้สูงสุ ด
ข้อ ดี ข องวงจร คื อ สามารถปรั บ อิ ม พิ แดนซ์ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมกัน ระหว่างวงจร
ท างานแต่ ล ะวงจร เกิ ด การส่ ง ผ่ า นสั ญ ญาณได้สู ง สุ ด มี ก ารสู ญ เสี ย จากการส่ ง ผ่า นน้ อ ยและมี
อัตราขยายสัญญาณสู ง
ข้อเสี ยของวงจร คือ เกิ ดสัญญาณรบกวนจากสนามแม่เหล็กของตัวหม้อแปลง ทาให้
การตอบสนองความถี่ ของวงจรไม่ดีเท่ากับการเชื่ อมต่อด้วยตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ วงจรมี
น้ าหนักมากหม้อแปลงมีขนาด ใหญ่ มีราคาแพง ลักษณะของวงจรเชื่ อมต่อด้วยหม้อแปลงแสดงดัง
รู ปที่ 10.4
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
+VCC

T2
R1
C1

R4

L1
T1

Q2

Q1

อินพุต

R5
R3

R2

+

C2

+

C3

R5

รู ปที่ 10.4 การเชื่ อมต่อด้วยหม้อแปลง
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2553,หน้า85)
จากรู ปที่ 10.4 แสดงวงจรเชื่อมด้วยหม้อแปลง มีหม้อแปลง T1 เป็ นตัวเชื่ อมวงจรส่ งผ่าน
สัญญาณจากขาคอลเลกเตอร์ ของทรานซิสเตอร์ Qไบอัสขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q2และยังทา
หน้าที่ปรับอิมพีแดนซ์ระหว่างขาคอลเล็กเตอร์ ของ Q1 กับขาเบสของทรานซิ สเตอร์ Q2 ให้เกิดความ
เหมาะสมกัน ทาให้สัญญาณส่ งผ่านได้สูงสุ ด เกิดการสู ญเสี ยต่าสุ ด
10.2 วงจรขยายคาสเคด ( Case Cade Amplifier )
วงจรขยายคาสเคด ( Case Cade Amplifier ) คือการนาเอาวงจรขยายหลาย วงจรมา
เชื่อมต่อกันเพื่อให้อตั ราการขยายสู งขึ้นตามความต้องการ ลักษณะการจัดวงจรแสดงดังรู ปที่10.5
VO2= Vi3
VO1= Vi2
AV1

Vi
Zi= Zi1

AV2
ZO1 Zi2

AV3
ZO2 Zi3

AVn
ZO3 Zin

รู ปที่ 10.5 ไดอะแกรมของการต่อวงจรแบบคาสเคด
ที่มา(วีระศักดิ์ สุ วรรณเพชร,2557,หน้า 293)

RL VO
ZOn=ZO
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
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จากรู ปที่10.5 สามารถหาค่าต่าง ได้ดงั นี้
อัตราขยายแรงดัน ( Voltage Gain: AV )
AV = AV1AV2AV3…….AVn
อัตราขยายกระแส( Current Gain: Ai )
I
−V /R
Ai = IO = VO/Z L
i

i

Zi

i

Ai = -AVT R

L

AV = อัตราขยายแรงดัน
AVT = อัตราขยายแรงดันรวมทั้งหมด
Ai = อัตราขยายกระแส
Ii = กระแสทางด้านอินพุต
IO = กระแสทางด้านเอาต์พุต
Zi = อินพุตอิมพีแดนซ์
RL = ภาระของวงจร( Load )
การต่อวงจรแบบเคสเคดสามารถทาได้ 3 แบบ คือ
10.2.1. วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบตัวต้านทานและตัวเก็บ
ประจุ ( Resistor and Capacitor Coupling )
10.2.2 วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบหม้อแปลง ( Transformer
Coupling)
10.2.3 วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบโดยตรง (Direct Coupling)
โดยที่

10.2.1 วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบตัวต้านทานและตัวเก็บ
ประจุ ( Resistor and Capacitor Coupling )
วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบตัวต้านทานและตัวเก็บประจุเป็ น
วงจรเชื่ อมต่อระหว่างภาคหนึ่ งไปอีกภาคหนึ่ งโดยใช้ตวั ต้านทานและตัวเก็บประจุ แสดงดังรู ปที่
10.6
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
+VCC
R1

R5

R3
C2

C4
+

เอาต์พุต

+

C1
Q1

+

อินพุต

R7
Q2

R2

R4

R6
+
C3

R8

+

C5

รู ปที่ 10.6 วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ
ที่มา(พุทธรักษ์ แสงกิ่ง,2558,หน้า 248)
จากรู ปที่ 10.6 เป็ นวงจรคอมมอนอิมิตเตอร์ ที่เชื่อมต่อกัน 2 ภาค ( Stage ) วงจรขยาย
ภาคแรกถูกขยายสัญญาณด้วยทรานซิสเตอร์ Q1 และเชื่อมต่อวงจรภาคที่ 1 จาก ทรานซิสเตอร์ Q1
ผ่านทางตัวเก็บประจุ C3 เพื่อส่ งสัญญาณไปยังภาคที่ 2 ไปสู่ ทรานซิ สเตอร์ Q2 โดยที่ทรานซิสเตอร์
Q2 จะทาการขยายสัญญาณผ่านทางตัวเก็บประจุ C4 เป็ นสัญญาณทางเอาต์พุต
10.2.2 วงจรขยายแบบคาสเคด เชื่อมต่อระหว่างภาคแบบหม้อแปลง ( Transformer
Coupling)
วงจรขยายแบบคาสเคด เชื่อมต่อระหว่างภาคแบบหม้อแปลง เป็ นวงจรเชื่ อมต่อระหว่าง
ภาคหนึ่งไปอีกภาคหนึ่งโดยใช้หม้อแปลง ( Transformer ) แสดงดังรู ปที่ 10.7
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
R4

C1

+VCC

T1

R1

R5

Q1

อินพุต
R2 C2

R3 C3

T2

Q2

เอาต์พุต

Q2

C4

R6

Q3

R7

C5

รู ปที่ 10.7 วงจรขยายแบบคาสเคด เชื่อมต่อระหว่างภาคแบบหม้อแปลง
ที่มา(พุทธรักษ์ แสงกิ่ง,2558,หน้า 248)
จากรู ปที่ 10.7 เป็ นวงจรคอมมอนอิ มิตเตอร์ ที่เชื่ อมต่อกัน 2 ภาค ( Stage ) วงจรขยาย
ภาคแรกถูกขยายสัญญาณด้วยทรานซิ สเตอร์ Q1 และเชื่ อมต่อวงจรภาคที่ 1 จากทรานซิ สเตอร์ Q1
ผ่านทาง หม้อแปลง T1 จากขดลวดทางเข้าแล้วเกิ ดการเหนี่ ยวนาข้ามไปยังขดลวดตรงข้าม เพื่อส่ ง
สัญญาณไปยังภาคที่ 2 ไปสู่ ทรานซิ สเตอร์ Q2 โดยที่ทรานซิ สเตอร์ Q2 จะทาการขยายสัญญาณผ่าน
ทางหม้อแปลง T2 เป็ นสัญญาณทางเอาต์พุต
10.2.3วงจรขยายแบบคาสเคด เชื่อมต่อระหว่างภาคแบบโดยตรง (Direc Copling )
วงจรขยายแบบคาสเคดเชื่ อมต่อระหว่างภาคแบบโดยตรง เป็ นวงจรเชื่ อมต่ อ
ระหว่างภาคหนึ่งไปอีกภาคหนึ่งโดยตรง
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
+VCC
C4

R2
C2
C1

Q1
R4

อินพุต
R1

R3

R5

C5

Q2

Q2

เอาต์พุต

C3
R6

C6

รู ปที่ 10.8 วงจรขยายแบบคาสเคด เชื่อมต่อระหว่างภาคแบบโดยตรง
ที่มา(พุทธรักษ์ แสงกิ่ง,2558,หน้า 249)
จากรู ป ที่ 10.8 เป็ นวงจรคอมมอนอิ มิ ตเตอร์ ที่ เชื่ อมต่อกัน 2 ภาค ( Stage ) วงจรขยาย
ภาคแรกถูกขยายสัญญาณด้วยทรานซิสเตอร์ Q1 และเชื่อมต่อวงจรภาคที่1 จากทรานซิสเตอร์ Q1 ผ่าน
ทางขาคอลเล็กเตอร์ เข้าขาเบสของทรานซิ สเตอร์ Q2 โดยตรง โดยที่ทรานซิ สเตอร์ Q2 ทาหน้าที่เป็ น
วงจรขยายภาคที่ 2 และจะทาการขยายสั ญญาณแล้วส่ งออกผ่านทางตัวเก็บประจุ C6 เป็ นสัญญาณ
ออกทางเอาต์พุต
10.3 การต่ อวงจรแบบคาสโคด (Cascode Connection)
การต่อวงจรแบบคาสโคด (Cascode Connection) คือ การนาวงจรขยายแบบคอมมอน
อิมิตเตอร์ ซ่ ึ งขาคอลเล็กเตอร์ เป็ นขาเอาต์พุตของวงจรขยายภาคที่ 1 จะเชื่ อมต่อกับขาอิมิตเตอร์ ของ
วงจรขยายภาคที่2 ซึ่ งจัดวงจรเป็ นแบบคอมมอนเบส หลักการของการต่อวงจรแบบคาสโคด แสดง
ดังรู ปที่ 10.9
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
Q2
Q1
Ei

RL

EO

Q1 RL EO

Ei

Q1

Ei

รู ปที่ 10.9 การต่อวงจรแบบคาสโคด
ที่มา (วีระศักดิ์ สุ วรรณเพชร,2557,หน้า 298)
VCC
R1

Q2

Ei

EO

Q1
R2

R3

C1

R4

C2

R5

รู ปที่ 10.10การต่อวงจรทรานซิ สเตอร์ แบบคาสโคด
ที่มา (วีระศักดิ์ สุ วรรณเพชร,2557,หน้า 298)
จากรู ปที่ 10.10 การต่อวงจรตามนี้จะให้ค่าอินพุตอิมพีแดนซ์สูง แต่ให้อตั ราขยาย
แรงดันต่ากว่าแบบคาสเคด เหมาะสาหรับการนาไปใช้งานในย่านความถี่สูง เนื่องจากจะลดผลของ
ตัวเก็บประจุเสมือนที่อยูภ่ ายในทรานซิ สเตอร์ Q2

RL EO
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
VCC
R1

VCC

R4

RL

Q1
EO

Q1
Ei

Q2

EO

C1 R2
Ei

Q2
R3

R5

C2

(ก) หลักการของคาสโคด
(ข)วงจรขยายคาสโคดในการใช้งาน
รู ปที่ 10.11การต่อวงจรเฟตแบบคาสโคด
ที่มา (วีระศักดิ์ สุ วรรณเพชร,2557,หน้า 299)
10.4วงจรขยายแบบดาร์ ลงิ ตัน ( Darlington Amplifier )
วงจรขยายแบบดาร์ ลิงตันเป็ นการนาเอาทรานซิ สเตอร์ มาต่ออนุ กรมกันขยายสัญญาณ
แบบอิมิตเตอร์ตาม ( Emitter Follower ) เพื่อให้ขยายกระแสได้มากขึ้น ทรานซิ สเตอร์ ตวั แรกจะเป็ น
ขับกระแสเข้าขาเบสของทรานซิ สเตอร์ ตวั ที่สอง ซึ่ งเป็ นทรานซิ สเตอร์ กาลังทาให้อตั ราขยายสู ง
หรื อ เท่ า กับ อัต ราการขยายกระแสของทรานซิ ส เตอร์ ต ัว แรกกับ อัต ราขยายของกระแสของ
ทรานซิ ส เตอร์ ตวั ที่ ส อง เข้าด้วยกันจึ งท าให้มี อตั ราการขยายของกระแสสู งมากส่ วนด้านอิ นพุ ต
อิมพีแดนซ์จะมีค่าสู งและค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์จะมีค่าต่า นิ ยมใช้ในการวงจรภาคขยายเสี ยง ต่อจาก
ภาคขับกาลัง ( Driver ) ไปยังภาคขยายเสี ยงกาลัง ( Power Amplifer )วงจรดาร์ ลิงตันจัดวงจรได้ 3
แบบด้วย คือ NPN – NPN ดาร์ ลิงตัน PNP – PNP ดาร์ ลิงตัน และ PNP – NPN ดาร์ ลิงตัน ลักษณะ
การต่อวงจรดาร์ ลิงตันแสดงดังรู ปที่ 1.1 และอัตราขยายของวงจรสามารถหาได้จากสมการนี้
βD = β1  β2
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
โดย βD = อัตราขยายกระแสของดาร์ลิงตัน
β1 = อัตราขยายกระแสของดาร์ ลิงตันตัวที่ 1
β2 = อัตราขยายกระแสของดาร์ ลิงตันตัวที่ 2
+VCC
-VCC
IB1
อินพุต

IC1

IC2

IB2

IB1
อินพุต

IC1

+VCC
IB1

IC2

อินพุต

IB2

( ก ) NPN – NPN ดาร์ลิงตัน

( ข ) PNP – PNP ดาร์ลิงตัน

IC1
IB2

( ค ) PNP – NPN ดาร์ลิงตัน

รู ปที่ 10.8 วงจรดาร์ ลิงตันเบื้องต้น
ที่มา ( พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตย์พงศ์,2553,หน้า 86 )
จากรู ปที่ 10.8 แสดงวงจรดาร์ ลิงตันแบบเบื้องต้นทั้ง 3 แบบ สามารถทางานและขยาย
สัญญาณได้เหมือนกัน โดยมีทรานซิ สเตอร์ Q1 รับสัญญาณป้ อนเข้าที่ขาเบสขยายสัญญาณส่ งต่อไป
ให้ขาเบสของทรานซิ สเตอร์ Q2 ขยายสัญญาณอีกภาคหนึ่ง ส่ งออกเป็ นสัญญาณเอาต์พุต การต่อแบบ
ดาร์ ลิงตันช่ วยเพิ่มกาลังขยายกระแสสัญญาณให้สูงขึ้น มีอตั ราการขยายกระแสสัญญาณของวงจร
เท่ากับผลคูณของอัตราขยายกระแสในการต่อทรานซิ สเตอร์ แต่ละตัว
วงจรดาร์ ลิงตันมีความสามารถในการให้อตั ราขยายของกระแสสู งจึงถูกนามาใช้ในการ
เพิ่มกาลังการขยายของวงจรขยายเสี ยง ดังวงจรในรู ปที่ 10.9

IC2
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
+VCC

R1
D1

Q2

D2
R2
อินพุต R3

Q3

D3
D4

R4
Q5

Q4

เอาต์พุต

Q1

รู ปที่ 10.9 วงจรขยายสัญญาณเสี ยงแบบดาร์ลิงตัน
ที่มา(พุทธรักษ์ แสงกิ่ง,2558,หน้า250)
จากรู ปที่ 10.9 แสดงวงจรขยายสั ญ ญ าเสี ยงแบบดาร์ ลิ ง ตั น ที่ ป ระกอบด้ ว ย
ทรานซิ ส เตอร์ Q2 กับ Q3 ต่ อ แบบดาร์ ลิ ง ตัน ชนิ ด เอ็ น พี เอ็ น ( NPN) และทรานซิ ส เตอร์ Q4 กับ
ทรานซิ สเตอร์ Q5 ต่อแบบดาร์ ลิงตันชนิ ดพี เอ็นพี ( PNP) โดยทรานซิ สเตอร์ ท้ งั สองชุ ด ( Q2 , Q3 )
และ( Q4 , Q5 ) จัด เป็ นทรานซิ ส เตอร์ เอาต์ พุ ต คู่ แ มตช์ แ พร์ ( Match Pair )ที่ ป ระกอบกั น เป็ น
วงจรขยายสัญญาณเสี ยงแบบดาร์ ลิงตันคอมพลีเมนทารี ที่ ให้กาลังขยายสู ง ส่ วนในวงจรทางด้าน
อินพุตที่ประกอบด้วยไดโอดจานวน 4 ตัว ทาหน้าที่กาหนดในไบแอสให้กบั ทรานซิ สเตอร์ คู่แมตช์
แพร์ ของวงจรให้มีความเหมาะสม ส่ วนตัวต้านทาน R2 และ R3 ทาหน้าที่จดั ไบอัสให้ทรานซิสเตอร์
Q1 โดยที่ทรานซิสเตอร์ Q1 จะทาหน้าที่ขยายสัญญาณทางด้านอินพุตที่เข้ามาทางตัวเก็บประจุ C1
10.5 การต่ อวงจรแบบคอมพลีเมนตารี
การต่อวงจรขยายแบบคอมพลีเมนตารี ประกอบด้วยทรานซิ สเตอร์ ต่างชนิดกัน 2 ตัว คือ
ชนิดเอ็นพีเอ็น ( NPN) และ ชนิดพีเอ็นพี (PNP) เป็ นทรานซิ สเตอร์ แบบคู่แมตช์แพร์ ( Match Pair )
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
หรื อทรานซิ สเตอร์ คู่เหมือน (( Transistor Matching ) หรื อใช้เฟตต่างชนิดกัน แต่มีคุณสมบัติ
เหมือนกันทั้งค่าพิกดั และ กระแส แรงดัน มาต่อรวมกันคล้ายกับวงจรขยายแบบพุช – พูล โดยทัว่ ไป
แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือทรานซิสเตอร์และมอสเฟต โดยแต่ละแบบมีการทางานดังนี้
10.5.1 วงจรทรานซิสเตอร์คอมพลีเมนตารี
วงจรทรานซิ สเตอร์ คอมพลีเมนตารี การออกแบบวงจรอาจจะใช้แหล่งจ่ายชุ ดเดียวหรื อ
สองชุดก็ได้ โดยมีหลักการดังรู ปที่ 10.10
+VCC
Q1
Vin

RL

Q2
-VCC
รู ปที่ 10.10 หลักการเบื้องต้นของวงจรทรานซิ สเตอร์ คอมพลีเมนตารี
ทรานซิ สเตอร์ คู่เหมือน ( Transistor Matching ) คือ ทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น( NPN)
และชนิดพีเอ็นพี ( PNP) จะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกัน ซึ่ งเรี ยกว่าคู่เหมือนหรื อแมตช์แพร์
ยกตัวอย่างเบอร์ ที่นิยมใช้ เช่น BD139 ( NPN ) คู่กบั BD140 ( PNP ) MJ2955 ( PNP ) คู่กบั
2N3055 ( NPN ) ซึ่ งตัวอย่างวงจรแสดงดังรู ปที่ 10.11
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
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รู ปที่ 10.11 ตัวอย่างวงจรขยายเสี ยงทรานซิ สเตอร์ แบบคอมพลีเมนตารี
ที่มา(วีระศักดิ์ สุ วรรณเพชร,2557,หน้า 301)
11.5.2 มอสเฟตคอมพลีเมนตารี
การจัดวงจรคอมพลีเมนตารี โดยใช้มอสเฟตต่างชนิ ดกัน กล่าวคือ ตัวแรกเป็ นชนิด
พีแชนแนล มอสเฟต ( P – Channel MOSFET) และชนิดเอ็นแชนแนล มอสเฟต ( N – Channel
MOSFET )โดยที่ MOSFET ทั้งสองมีคุณสมบัติเหมือนกัน หลักการเบื้องต้นของวงจรเฟตแบบ
คอมพลีเมนตารี แสดงดังรู ปที่ 10.12
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
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รู ปที่ 10.12 หลักการเบื้องต้นของวงจรเฟตแบบคอมพลีเมนตารี
ที่มา(วีระศักดิ์ สุ วรรณเพชร,2557,หน้า 302)
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รู ปที่ 10.13 ตัวอย่างวงจรขยายเสี ยงมอสเฟตต่อแบบคอมพลีเมนตารี
ที่มา(วีระศักดิ์ สุ วรรณเพชร,2557,หน้า 302)

-35V
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
จากรู ปที่ 10.13 แสดงวงจรขยายเสี ยงมอสเฟตต่อแบบคอมพลี เมนตารี ที่ใช้ภาคขยาย
กาลังเป็ น มอสเฟต Q3 เบอร์ IRF530 ( N-Channel MOSFET ) ต่อวงจรคอมพลีเมนตารี กบั มอสเฟต
Q6 เบ อ ร์ IRF9530 ( N-Channel MOSFET ) ส่ วน ท ราน ซิ ส เต อ ร์ Q1 แ ล ะ Q4 ( Differential
Amplifier Circuit ) และทรานซิสเตอร์ Q3 และ Q4 ทาหน้าที่เป็ นภาคขับกาลัง ( Driver )
ข้อดีของวงจรขยายเสี ยงมอสเฟต คือไม่จาเป็ นต้องใช้ภาคขับกาลังหลายภาคเหมือนกับ
วงจรขยายที่ใช้ทรานซิสเตอร์ ทาให้วงจรมีขนาดเล็กกว่า เมื่อเทียบกาลังกับเอาต์พุตที่เท่ากัน
ดังนั้นในปั จจุบนั การออกแบบ วงจรขยายเสี ยงที่มีกาลังสู ง จึงนิยมใช้ภาคขยายกาลังเป็ น
มอสเฟตมากขึ้น
10.6 สรุ ป
วงจรขยายสัญญาณถ้ามีหลายภาคจาเป็ นต้องมีวธิ ี ในการเชื่อมต่อวงจร ( Coupling )
ซึ่ งวิธีการเชื่อมต่อสามารถแบ่งออกได้ 4 แบบ ได้แก่ การเชื่อมต่อโดยตรง(Direct Coupling) การ
เชื่อมต่อด้วยตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ(R-C Coupling )การเชื่อมต่อด้วยอิมพีแดนซ์ ( Impedance
Coupling ) และการเชื่อมต่อด้วยหม้อแปลง (Transformer Coupling) ในการใช้งานจาเป็ นต้องเลือก
ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการส่ งสัญญาณน้อยที่สุด
วงจรขยายคาสเคด ( Case Cade Amplifier ) คือการนาเอาวงจรขยายหลาย วงจรมา
ต่อเรี ยงกันโดยนาเอาต์พุตของวงจรขยายภาคที่ 1 ต่อเข้าอินพุตของวงจรขยาภาคที่ 2 ถ้ามีมากกว่า 2
ภาค ก็ทาในทานองเดียวกันนี้ ไปเรื่ อย ทั้งนี้ เพื่อให้อตั ราการขยายสู งขึ้นตามความต้องการต่อวงจร
แบบเคสเคดสามารถท าได้ 3 แบบ คือวงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่ อมต่อระหว่างภาคแบบตัว
ต้า นทานและตัว เก็ บ ประจุ ( Resistor and Capacitor Coupling ) วงจรขยายแบบคาสเคดโดย
เชื่ อมต่ อระหว่างภาคแบบหม้อแปลง ( Transformer Coupling) และวงจรขยายแบบคาสเคด โดย
เชื่อมต่อระหว่างภาคแบบโดยตรง (Direct Coupling)
วงจรขยายแบบคาสโคด(Casecode Connection) คือการนาเอาวงจรขยายแบบคอมมอน
อิมิตเตอร์ มาเชื่ อมต่อกับวงจรขยายแบบคอมมอนเบส เพื่อทาให้ค่าอินพุตอิมพีแดนซ์สูง
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ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบผสม
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบผสม
เวลา 2 ชัว่ โมง
แต่อตั ราขยายแรงดันต่ากว่าแบบคาสเคด เหมาะนาไปใช้งานในย่านความถี่สูง
การต่อวงจรดาร์ ลิงตันคือการนาทรานซิ สเตอร์ ชนิดเดียวกันสองตัวมาต่อเป็ นวงจรขยาย
แบบอิมิตเตอร์ ตาม( Emitter Follower) โดยการเชื่อมต่อโดยตรง เพื่อให้อตั ราการขยายกระแส
เพิ่มขึ้น
การต่อวงจรคอมพลีเมนตารี เป็ นการนาทรานซิ สเตอร์ ต่างชนิดกันสองตัว หรื อเฟตต่าง
ชนิดกันสองตัว แต่มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งค่าทนกระแส และค่าทนแรงดันซึ่ งเรี ยกว่าคู่แมตช์ แพร์ ( Match Pair) มาต่อร่ วมกันโดยสามารถทางานได้เหมือนกันทุกประการ
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แบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 10 เรื่ อง การต่ อวงจรขยายแบบต่ าง ๆ
คาชี้แจง 1. แบบฝึ กหัดจำนวน 12 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 12 คะแนน
2. เวลำที่ใช้ในกำรทำแบบฝึ กหัด 10 นำที
คาสั่ ง จงทำเครื่ องหมำยถูก () ลงในวงเล็บหน้ำข้อที่ถูกและทำเครื่ องหมำยผิด (  ) ลงใน
วงเล็บ หน้ำข้อที่ผดิ
( ) 1. จุดประสงค์ของกำรเชื่อมต่อวงจร (Coupling) คือ ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงปรับอิมพีแดนซ์
เพิ่มอัตรำขยำยและเพิ่มคุณภำพของวงจร
( ) 2. กำรเชื่อมต่อโดยตรง มีขอ้ ดี คือให้กำรตอบสนองควำมถี่ได้ทุกควำมถี่
( ) 3. กำรเชื่อมต่อแบบตัวต้ำนทำนและตัวเก็บประจุเป็ นแบบที่นิยมใช้งำนมำกที่สุด
( ) 4. กำรเชื่อต่อด้วยอิมพีแดนซ์ มีขอ้ ดี คือไม่มีสัญญำณรบกวนจำกสนำมแม่เหลก
( ) 5. วงจรขยำยแบบคลำสเคด คือกำรนำวงจรขยำยแบบคอมมอนอิมิตเตอร์ และคอมมอนเบสมำ
เชื่อมต่อเข้ำด้วยกัน
( ) 6. วงจรขยำยแบบคำสเคดเรี ยกอีกอย่ำงว่ำวงจรขยำยสัญญำณหลำยภำค
( ) 7. วงจรขยำยแบบคำสเคดที่ไม่มีผลต่อค่ำอิมพีแดนซ์และกำรตอบสนองควำมถี่คือ วงจรขยำย
แบบคำสเคด โดยกำรเชื่ อมต่อระหว่ำงภำคแนบตัวต้ำนทำนและต่อเก็บประจุ
( ) 8. กำรต่อวงจรขยำยแบบคำร์ ลิงตันจะใช้ทรำนซิ สเตอร์ ต่ำงชนิดกันมำต่อเข้ำด้วยกัน 2 ตัว
( ) 9. วงจรขยำยแบบคำร์ ลิงตันจะมีอตั รำกำรขยำยกระแสสู งมำกถูกนำมำใช้ในกำรเพิ่มกำลังกำร
ขยำยของวงจรสัญญำณเสี ยง
( ) 10. วงจรคอมพลีเมนตำรี เน้นกำรวัดวงจรขยำยที่ใช้ทรำนซิ สเตอร์ ต่ำงชนิดกัน แต่มีคุณสมบัติทำง
ไฟฟ้ำเหมือนกันมำต่อเข้ำด้วยกัน 2 ตัว
( ) 11. วงจรคอมพลีเมนตำรี ไม่สำมำรถนำมอสเฟตมำต่อวงจรได้
( ) 12. วงจรคอมพลีเมนตำรี ไม่นิยมใช้ในวงจรขยำยเสี ยง
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เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 10 เรื่ อง การต่ อวงจรขยายแบบต่ าง ๆ
คาชี้แจง 1. แบบฝึ กหัดจำนวน 12 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 12 คะแนน
2. เวลำที่ใช้ในกำรทำแบบฝึ กหัด 10 นำที
คาสั่ ง จงทำเครื่ องหมำยถูก () ลงในวงเล็บหน้ำข้อที่ถูกและทำเครื่ องหมำยผิด (  ) ลงใน
วงเล็บ หน้ำข้อที่ผดิ
( ) 1. จุดประสงค์ของกำรเชื่อมต่อวงจร (Coupling) คือ ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงปรับอิมพีแดนซ์
เพิ่มอัตรำขยำยและเพิ่มคุณภำพของวงจร
( ) 2. กำรเชื่ อมต่อโดยตรง มีขอ้ ดี คือให้กำรตอบสนองควำมถี่ได้ทุกควำมถี่
( ) 3. กำรเชื่ อมต่อแบบตัวต้ำนทำนและตัวเก็บประจุเป็ นแบบที่นิยมใช้งำนมำกที่สุด
(  ) 4. กำรเชื่อต่อด้วยอิมพีแดนซ์ มีขอ้ ดี คือไม่มีสัญญำณรบกวนจำกสนำมแม่เหลก
( ) 5. วงจรขยำยแบบคลำสเคด คือกำรนำวงจรขยำยแบบคอมมอนอิมิตเตอร์ และคอมมอนเบสมำ
เชื่อมต่อเข้ำด้วยกัน
( ) 6. วงจรขยำยแบบคำสเคดเรี ยกอีกอย่ำงว่ำวงจรขยำยสัญญำณหลำยภำค
(  ) 7. วงจรขยำยแบบคำสเคดที่ไม่มีผลต่อค่ำอิมพีแดนซ์และกำรตอบสนองควำมถี่คือ วงจรขยำย
แบบคำสเคด โดยกำรเชื่ อมต่อระหว่ำงภำคแนบตัวต้ำนทำนและต่อเก็บประจุ
(  ) 8. กำรต่อวงจรขยำยแบบคำร์ ลิงตันจะใช้ทรำนซิ สเตอร์ ต่ำงชนิดกันมำต่อเข้ำด้วยกัน 2 ตัว
( ) 9. วงจรขยำยแบบคำร์ ลิงตันจะมีอตั รำกำรขยำยกระแสสู งมำกถูกนำมำใช้ในกำรเพิ่มกำลังกำร
ขยำยของวงจรสัญญำณเสี ยง
( ) 10. วงจรคอมพลีเมนตำรี เน้นกำรวัดวงจรขยำยที่ใช้ทรำนซิ สเตอร์ ต่ำงชนิดกัน แต่มีคุณสมบัติทำง
ไฟฟ้ำเหมือนกันมำต่อเข้ำด้วยกัน 2 ตัว
(  ) 11. วงจรคอมพลีเมนตำรี ไม่สำมำรถนำมอสเฟตมำต่อวงจรได้
(  ) 12. วงจรคอมพลีเมนตำรี ไม่นิยมใช้ในวงจรขยำยเสี ยง
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แบบทดสอบหลังเรียนหน่ วยที่ 10 เรื่ อง การต่ อวงจรขยายแบบต่ างๆ
วิชาอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005
ข้ อสอบจานวน 12 ข้ อ (12 คะแนน)
เวลา 10 นาที
คาสั่ ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่ องหมำยกำกบำท () ลงในกระดำษคำตอบ
1. ลักษณะกำรเชื่อมต่อ (Coupling) โดยกำรนำสัญญำณเอำต์พุตจำกวงจรขยำยภำคที่ 1 จำก
ขำคอลเล็กเตอร์ ต่อไปยังขำเบสของวงจรขยำยภำคที่ 2 เป็ นกำรเชื่ อมต่อแบบใด
ก. แบบ Direct Coupling
ข. แบบ Transformer Coupling
ค. แบบ Impedance Coupling
ง. แบบ RC Coupling
2. กำรเชื่อมต่อแบบ Transformer Coupling คือข้อใด
ก. ใช้ตวั ต้ำนทำนและตัวเก็บประจุในกำรเชื่อมต่อวงจร
ข. ใช้ขดลวดโช้กในกำรเชื่อมต่อวงจร
ง. ใช้ตวั ต้ำนทำน ตัวเก็บประจุ และหม้อแปลงในกำรเชื่อมต่อวงจร
ง. ใช้หม้อแปลงในกำรเชื่ อมต่อวงจร
3. กำรเชื่อมต่อแบบ RC Coupling คือข้อใด
ก. ใช้ขดลวดโช้กในกำรเชื่อมต่อวงจร
ข. ใช้ตวั ต้ำนทำนและตัวเก็บประจุในกำรเชื่อมต่อวงจร
ค. ใช้หม้อแปลงในกำรเชื่อมต่อวงจร
ง. ใช้หม้อแปลง และตัวเก็บประจุ ในกำรเชื่อมต่อวงจร
4. กำรเชื่อมต่อแบบ Impedance Coupling คือข้อใด
ก. ใช้ตวั ต้ำนทำนและตัวเก็บประจุในกำรเชื่อมต่อวงจร
ข. ใช้หม้อแปลงในกำรเชื่อมต่อวงจร
ค. ใช้ขดลวดโช้กในกำรเชื่อมต่อวงจร
ง. ใช้หม้อแปลง ตัวต้ำนทำน และตัวเก็บประจุ ในกำรเชื่ อมต่อวงจร
5. กำรนำเอำวงจรขยำยมำต่อร่ วมกันหลำยภำคเพื่อให้มีอตั รำขยำยสู งขึ้นตำมควำมต้องกำร คือวงจร
ในข้อใด
ก. วงจรขยำยแบบคำสโคด
ข. วงจรขยำยคัปปลิ้ง
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ค. วงจรขยำยแบบพุช-พูล

ง. วงจรขยำยแบบคำสเคด

6. จำกรู ปคือวงจรอะไร
R4
R1

T1

Q1

Ei C1
R
C2 3
R2

C3
C4

Q2
R5

Q3

R6

T2
R7

Vcc
EO

C5

ก. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ R-C Coupling
ข. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ Direct Coupling
ค. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ Transformer Coupling
ง. วงจรขยำยแบบคำสโคด
7. จำกรู ปคือวงจรอะไร
VCC
R5
C5
R2
C
3

C2
C1

Q1

Ei
R1

EO
R4
R3

C4

Q2
R5 C6

ก. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ Transformer Coupling
ข. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ R-C Coupling
ค. วงจรขยำยแบบคำสโคด
ง. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ Direct Coupling
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8. จำกรู ปคือวงจรอะไร
VCC
R1

R3

Q2

R1

Q1

Ei
R1

R1

EO

R1

R1

R1

R2

R4

R1

R1

C1
R1

R5
R1

R6
C2

R1

R1

ก. วงจรขยำยแบบคำสโคด
ข. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ Transformer Coupling
ค. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ R-C Coupling
ง. วงจรขยำยแบบคำสเคดโดยเชื่อมต่อระหว่ำงภำคแบบ Direct Coupling
9. กำรต่อวงจรโดยกำรนำวงจรขยำยแบบคอมมอนอิมิตเตอร์ เชื่ อมต่อกับวงจรขยำยแบบคอมมอนเบส
คือวงจรในข้อใด
ก. วงจรคอมพลีเมนตำรี
ข. วงจรขยำยแบบคำสโคด
ค. วงจรขยำยแบบคำสเคด
ง. วงจรขยำยแบบดำร์ลิงตัน
10. กำรต่อวงจรโดยกำรใช้ทรำนซิ สเตอร์ 2 ตัว นำขำคอลเล็กเตอร์ แต่ละตัวต่อเข้ำด้วยกัน และใช้ขำ
อิมิตเตอร์ ของทรำนซิ สเตอร์ ตวั แรกต่อไปเข้ำขำเบสของทรำนซิ สเตอร์ ตวั ที่ 2 คือวงจรอะไร
ก. วงจรขยำยแบบคำสเคด
ข. วงจรขยำยแบบคำสโคด
ค. วงจรคอมพลีเมนตำรี
ง. วงจรขยำยแบบดำร์ลิงตัน
11. กำรต่อวงจรขยำยภำคเอำต์พุตที่ใช้ทรำนซิ สเตอร์ แบบคู่แมตช์ - แพร์ (Match Pair) ชนิด NPN คู่กบั
PNP คือวงจรอะไร
ก. วงจรขยำยแบบคำสเคด
ข. วงจรคอมพลีเมนตำรี
ค. วงจรขยำยแบบดำร์ลิงตัน
ง. วงจรขยำยแบบคำสโคด
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12. กำรต่อวงจรขยำยภำคเอำต์พุตที่ใช้เฟตต่ำงชนิด 2 ตัว มีคุณสมบัติเหมือนกัน คือวงจรอะไร
ก. วงจรขยำยแบบคำสโคด
ข. วงจรขยำยแบบคำสเคด
ค. วงจรขยำยแบบดำร์ลิงตัน
ง. วงจรคอมพลีเมนตำรี
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หน่วยที่ 10

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย การต่อวงจรขยายแบบต่างๆ
เรื่ อง การต่อวงจรขยายแบบต่างๆ

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
คำตอบ
ข้ อที่
ก
7
ง
8
ข
9
ค
10
ง
11
ค
12

คำตอบ
ง
ก
ข
ง
ข
ง

สอนครั้งที่ 17
เวลา 2 ชัว่ โมง
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แบบเก็บคะแนนทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 10 เรื่ อง การต่ อวงจรขยายแบบต่ างๆ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่ อ – สกุล

ผลคะแนน
Pre-Test
Post-Test

