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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 2 เรื่ องซีเนอร์ ไดโอด
วิชา อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005
ข้ อสอบจานวน 10 ข้ อ ( 10 คะแนน )
เวลา 10 นาที
คาสั่ ง จงเลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย (  ) ลงในกระดำษคำตอบ
1. ข้อใดคือโครงสร้ำงของซีเนอร์ไดโอด
ก.

P N P

ข.

ค.

P N P N

ง.

P N
N P N

2. สัญลักษณ์ของซี เนอร์ ไดโอดตรงกับข้อใด

ก.

ข.

ค.

ง.

3. จำกกรำฟคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด ควอแดนต์ที่ 3 เป็ นกำรทำงำนของซีเนอร์ไดโอด
ในสภำวะใด
IF (mA)
ควอแดรนต์ที่1

ER (V)

VZ

ควอแดรนต์ที่ 3

0

0.7 V

IR (mA)

EF (V)
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

ก. ทำงำนในสภำวะอิ่มตัว
ข. ทำงำนในสภำวะคัตออฟ
ค. ทำงำนในสภำวะไบอัสกลับ
ง. ทำงำนในสภำวะไบอัสตรง
จำกกรำฟคุณสมบัติของซี เนอร์ไดโอดควอแดนต์ที่ 1 เป็ นกำรทำงำนในสภำวะใด
ก. กำรทำงำนในสภำวะอิ่มตัว
ข.กำรทำงำนในสภำวะคัตออฟ
ค.กำรทำงำนในสภำวะไบอัสกลับ
ง.กำรทำงำนในสภำวะไบอัสตรง
กำรจ่ำยแรงดันไบอัสในซี เนอร์ ไดโอดที่ถูกต้องควรจ่ำยแรงดันไบอัสตำมข้อใด
ก. จ่ำยแรงดันไบอัสตรงต่ำ ๆ
ข.จ่ำยแรงดันไบอัสตรงสู งมำก ๆ
ค.จ่ำยแรงดันไบอัสกลับต่ำกว่ำค่ำแรงดันเบรกดำวน์
ง.จ่ำยแรงดันไบอัสให้สูงกว่ำค่ำเบรกดำวน์
ข้อใดคือค่ำแรงดันของซี เนอร์ ไดโอด
ก. VDC
ข.VRMS
ค.VZ
ง.VT
จำกคู่มือรำยละเอียดของซี เนอร์ ไดโอในกำรนำไปใช้งำนนอกจำกค่ำแรงดันซี เนอร์ แล้ว ขนำด
ของซีเนอร์ ไดโอดบอกไว้เป็ นค่ำอะไร
ก.แรงดันไบอัสตรงสู งสุ ด
ข.ค่ำแรงดันไบอัสกลับสู งสุ ด
ค.อัตรำทนกำลังงำน
ง.ค่ำทนกระแสสู งสุ ด
ซี เนอร์ ไดโอดนิยมนำไปใช้งำนตรงกับข้อใด
ก.วงจรเรี ยงกระแส
ข.วงจรขยำยสัญญำณ
ค.วงจรกำเนิดควำมถี่
ง.วงจรรักษำระดับแรงดัน
กำรนำซีเนอร์ไดโอดไปใช้งำนเป็ นตัวรักษำระดับแรงดันคงที่ตอ้ งต่อวงจรตำมข้อใด
R

R

DZ

ก.

DZ

ข.
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DZ

DZ

R

ค.

R

ง.

10. ในกำรวัดทดสอบซี เนรอ์ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์ แล้วผลปรำกฏว่ำได้ค่ำต้ำนทำนสู งมำก
( อินฟิ นิ ต้ ี )ทั้งสองครั้งโดยวัดแบบไบอัสตรงและไบอัสกลับ ผลกำรวัดทดสอบสรุ ปว่ำอย่ำงไร
ก. ซีเนอร์ไดโอดปกติดี
ข. ซีเนอร์ไดโอดชำรุ ดขำด
ค. ซีเนอร์ไดโอดชำรุ ดช็อต
ง. ยังระบุไม่ได้ตอ้ งเปิ ดคู่มือจำกเบอร์ ของซี เนอร์ ไดโอด
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หน่วยที่ 2

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด

สอนครั้งที่ 3
เวลา 2 ชัว่ โมง

ข้ อที่
1
2
3
4
5

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
คำตอบ
ข้ อที่
ข
6
ก
7
ค
8
ง
9
ง
10

คำตอบ
ค
ค
ง
ก
ข

ใบความรู้ ที่ 2

หน่วยที่ 2

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
สาระสาคัญ
ซีเนอร์ ไดโอด( Zener Diode)เป็ นอุปกรณ์ที่ทามาจากสารกึ่งตัวนาชนิดพีและชนิ ดเอ็น
ต่อชนกันหนึ่งรอยต่อมี2 ขาคือ ขาแอโนด(A) และขาแคโทด (K) มีรูปร่ างคล้ายไดโอดธรรมดา แต่มี
สัญลักษณ์แตกต่างจากไดโอดธรรมดาตรงขีดทางด้านขาแคโทดซึ่ งมีลกั ษณะเอียงขึ้นบนและลงล่าง
ซี เนอร์ ไดโอดถู กผลิ ตขึ้นมาให้ทางานแตกต่างจากไดโอดธรรมดาในช่ วงสภาวะไบแอสกลับ คือ
จะต้องจ่ายแรงดันไบแอสกลับให้ถึงค่าแรงดันซี เนอร์ เบรกดาวน์ของซี เนอร์ ไดโอดจึงจะนากระแส
และมีแรงดันตกคร่ อมมีค่าคงที่ ซี เนอร์ ไดโอดถูกนาไปใช้งานโดยต่อเป็ นวงจรรักษาระดับแรงดัน
คงที่ วงจรกาเนิดแรงดันอ้างอิง และวงจรตัดสัญญาณ
สาระการเรี ยนรู้
2.1 โครงสร้าง และสัญลักษณ์ของซีเนอร์
2.2 คุณลักษณะทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอด
2.2.1 กราฟคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด
2.2.2 ตารางคุณสมบัติทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอด
2.3 การตรวจสอบซีเนอร์ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์
2.4 การตรวจสอบค่าแรงดันซี เนอร์
2.4.1 การหาแรงดันซีเนอร์ไดโอดจากเบอร์ซีเนอร์ไดโอด
2.4.2 การทดสอบหาแรงดันซีเนอร์
2.4 การนาซี เนอร์ ไดโอดไปต่อใช้งาน
2.5 สรุ ป
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสัญลักษณ์ คุณสมบัติและการ
ทางานของซีเนอร์ไดโอด
2. เพื่อนักเรี ยนมีกิจนิสัยในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
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ใบความรู้ ที่ 2

หน่วยที่ 2

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่วย ซีเนอร์ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. เขียนโครงสร้างและสัญลักษณ์ของซีเนอร์ไดโอดได้
2. อธิบายกราฟคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอดได้
3. บอกคุณลักษณะทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอดได้
4. บอกวิธีการจ่ายแรงดันไบแอสให้ซีเนอร์ ไดโอดได้
5. แปลความหมายจากการอ่านคู่มือซี เนอร์ ไดโอดได้
6. บอกการนาซีเนอร์ไดโอดไปประยุกต์ใช้งานได้
7. บอกลักษณะอาการเสี ยของซีเนอร์ไดโอดที่ทาการวัดทดสอบด้วยโอห์มมิเตอร์ได้
8. มีการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ผสู ้ อนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
สนใจใฝ่ รู ้ รักสามัคคี
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หน่วยที่ 2

ใบความรู้ ที่ 2

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
2.1 โครงสร้ าง และสั ญลักษณ์ของซีเนอร์
ซี เนอร์ ไดโอด(Zener Diode) ผลิ ตมาจากสารซิ ลิคอนที่มีปริ มาณความหนาแน่ นของ
สารเจื อปนในส่ วนทั้ง สองของสารกึ่ ง ตัวน าชนิ ดพี และชนิ ดเอ็ น มี ค่ าสู งกว่าปกติ ซึ่ งจะท าให้ มี
คุณสมบัติในการทนค่าแรงดันเบรกดาวน์สูง และค่าแรงดันเบรกดาวน์หรื อแรงดันซี เนอร์ สามารถ
กาหนดได้ดว้ ยการควบคุมความหนาแน่นของสารเจือปนและเมื่อให้แรงดันไบแอสกลับจะสามารถ
ทนกระแสย้อนกลับได้สูงขึ้นโดยซี เนอร์ ไดโอดไม่เสี ยหาย แรงดันที่ตกคร่ อมตัวซี เนอร์ ไดโอดจะ
เป็ นตัวควบคุมและรักษาแรงดันให้คงที่ โครงสร้างและสัญลักษณ์ของซี เนอร์ ไดโอดแสดงดังรู ปที่
2.1
K

K

K

K

A

A

A

N
P
A
(ก) โครงสร้าง

(ข) สัญลักษณ์

(ค) รู ปร่ าง

รู ปที่ 2.1 แสดงโครงสร้างสัญลักษณ์และรู ปร่ างของซี เนอร์ ไดโอด
ที่มา (พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2557.,หน้า 40)
จากรู ป ที่ 2.1 เป็ นโครงสร้ า งสั ญ ลัก ษณ์ แ ละรู ป ร่ า งของซี เนอร์ ไ ดโอดในรู ป (ก)
ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนาชนิ ดพีและชนิ ดเอ็นต่อชนกัน มีขาต่อออกมาใช้งาน 2 ขา คือ ขาแอโนด(
Anode) ใช้ตวั ย่อ A ต่อกับสารพี และขาแคโทด ( Cathode)ใช้ตวั ย่อ K ต่อกับสารเอ็น เช่ นเดี ยวกับ
ไดโอดทัว่ ไป แต่แตกต่างกันตรงขบวนการผลิตและการนาซี เนอร์ ไดโอดไปใช้งาน ไดโอดทัว่ ไป
ใช้งานในช่วงแรงดันไบแอสตรง ส่ วนซี เนอร์
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หน่วยที่ 2

ใบความรู้ ที่ 2

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
ไดโอด ใช้งานในช่ วงแรงดันไบแอสกลับ โดยท างานที่ ค่าซี เนอร์ เบรกดาวน์ (Zener Breakdown)
เป็ นการกาหนดค่าแรงดันตกคร่ อมตัวซี เนอร์ ไดโอดตามค่าแรงดันเบรกดาวน์ ของซี เนอร์ ตวั นั้น
เรี ย กว่า แรงดัน ซี เนอร์ เบรกดาวน์ ((Zener Breakdown Voltage) หรื อ VZ เป็ นค่ าแรงดัน ที่ ซี เนอร์
ไดโอดควบคุ มให้จ่ายออกมาคงที่ ตลอดเวลา ในรู ป(ข) สัญลักษณ์ ของซี เนอร์ ไดโอดจะคล้ายกับ
ไดโอดธรรมดา คือด้านสามเหลี่ยมเป็ นขาแอโนด(A)ด้านขีดเป็ นขาแคโทด(K) เพียงแต่ดา้ นขีดขา
แคโทดมีส่วนตอนปลายของขีดมีรอยหยักเป็ นมุมเอียงอาจเป็ นแนว 45องศาหรื อแนว 90 องศา ใน
รู ป (ค)รู ป ร่ างของซี เนอร์ ไดโอดที่ ส ร้ างขึ้ นมาใช้งานก็ คล้ายกับ ไดโอดธรรมดา การดู จากรู ป ร่ าง
ภายนอกไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็ นไดโอดธรรมดา หรื อเป็ นซี เนอร์ ไดโอด การแยกแยะต้องใช้
การดูเบอร์ หรื อรหัสที่กากับไว้ในตัวไดโอดนั้นๆ ส่ วนขาแคโทดของซี เนอร์ จะมีขีดกากับไว้เหมือน
ไดโอดธรรมดา
การนาซี เนอร์ ไดโอดไปใช้เป็ นตัวก าหนดแรงดันคงที่ ป้ อนออกเป็ นเอาต์พุ ตระดับ
แรงดันที่ป้อนออกมามีค่าเท่าไรนั้นขึ้นอยูก่ บั การเลือกค่าแรงดันซี เนอร์ (VZ) ของซี เนอร์ ไดโอดแต่
ละตัวมาใช้งาน ดังนั้นสามารถเขียนแทนซี เนอร์ ไดโอดได้เหมือนเป็ นแหล่งจ่ายแรงดัน โดยเขียน
ออกมาในรู ปวงจรสมมูล(Equivalent Circuit) วงจรสมมูลแสดงดังรู ปที่ 2.2
K

K

K

+
- VZ

+
- VZ

rZ
A
(ก) สัญลักษณ์

A
(ข) วงจรสมมูล

A
(ค) วงจรโดยประมาณ

รู ปที่ 2.2 แสดงวงจรสมมูลของซีเนอร์ไดโอด
ที่มา (พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2557, หน้า 41)
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วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
จากรู ปที่ 2.2 เป็ นวงจรสมมูลภายในตัวซี เนอร์ ไดโอด เปรี ยบเสมือนซี เนอร์ ไดโอดเป็ นแหล่งจ่าย
ไฟตรงคงที่ มีค่าแรงดันจ่ายออกมาเท่ากับ VZ ต่ออนุกรมกับค่าความต้านทานในตัวซี เนอร์ ไดโอด
เท่ากับ rZ (Zener Resistance )
2.2 คุณลักษณะทางไฟฟ้ าของซีเนอร์ ไดโอด
2.2.1 กราฟคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด
กราฟคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode Characteristics)มีลกั ษณะคล้ายกับกราฟ
IF (mA)
R
คุณสมบัติของไดโอดธรรมดา โดยกราฟในช่วงของการต่
อไบแอสตรงจะทางานเหมือนไดโอดธรรมดา
ส่ วนในช่วงไบแอสกลับ ซี เนอร์ ไดโอดจะยังไม่นากระแสจนกว่าแรงดันที่จ่ายให้กบั ซี เนอร์ ไดโอด
จะถึงค่าซี เนอร์ เบรกดาวน์ซีเนอร์ ไดโอดจึงนากระแส ซึ่ งกราฟคุณสมบัติของซี เนอร์ ไดโอด แสดง
ดังรู ปที่ 2.3
R
E

R
E

+

แรงดันซีเนอร์ เบรกดาวน์
VZ
ER (V)

IR
-

ไบแอสกลับ

0

0.5
แรงดันคัตอิน

+
EF (V)

IF

DZ

Vo

ไบแอสตรง
ตรง

DZ
Vo

IR (mA)

รู ปที่ 2.3 แสดงกราฟคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด
จากรู ปที่ 2.3 แสดงกราฟคุณสมบัติของซี เนอร์ ไดโอด จากกราฟเราจะเห็ นว่าซี เนอร์
ไดโอดแบ่งการท างานออกเป็ น 2 สภาวะคือ สภาวะไบแอสตรง และสภาวะไบแอสกลับ โดยมี
หลักการทางานดังนี้
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วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
สภาวะไบแอสตรง คื อจ่ายแรงดันไฟบวกให้ ก ับ ขาแอโนด และจ่ ายแรงดันไฟลบ
ให้ก ับ ขาแคโทด ตัวต้านทาน (Resistor : R) ในวงจร ท าหน้าที่ จากัดกระแสที่ จะไหลผ่านตัวซี
เนอร์ ไดโอด ไม่ให้เกินค่ากระแสสู งสุ ดที่ซีเนอร์ ไดโอดทนได้ ในการจ่ายไบแอสตรงครั้งแรกค่า
ต่า ๆ ซี เนอร์ ไดโอดจะยังไม่นากระแสจนกว่าแรงดันไฟที่จ่ายให้จะมีค่าแรงดันถึงค่าแรงดันคัตอิน
(Cutin Voltage) ซึ่ งมี ค่ า ประมาณ 0.5 โวลต์ ขึ้ นไป จึ ง เริ่ ม น ากระแส และซี เนอร์ ไ ดโอดจะ
นากระแสมากขึ้น เมื่ อเพิ่มแรงดันไบแอสมากขึ้ น การทางานในสภาวะไบแอสตรงนี้ จะเหมื อน
ไดโอดธรรมดา
สภาวะไบแอสกลับ เป็ นการกลับขั้วของแรงดันไบแอสแก่ตวั ซี เนอร์ ไดโอด คือ จ่าย
แรงดันไฟบวกให้กบั ขาแคโทด และจ่ายแรงดันไฟลบให้กบั ขาแอโนด ตัวต้านทานต่อไว้ทาหน้าที่
จากัดกระแสที่จะไหลผ่านตัวซี เนอร์ ไดโอดไม่ให้เกินค่ากระแสสู งสุ ดที่ซีเนอร์ ไดโอดทนได้ ในการ
จ่ ายไบแอสกลับ ให้ ก ับ ตัว ซี เนอร์ ไ ดโอดจะยัง ไม่ น ากระแส มี เพี ย งกระแสรั่ วซึ ม ไหลผ่า น ซึ่ ง
ค่ากระแสนี้ ไม่ถือว่าซี เนอร์ ไดโอดนากระแส เมื่อเพิ่มแรงดันไบแอสกลับให้กบั ซี เนอร์ ไดโอดมาก
ขึ้น จนถึงค่าแรงดันซี เนอร์ เบรกดาวน์ (VZ)ซี เนอร์ ไดโอดจึงเริ่ มนากระแส มีกระแสไหลผ่าน ตัวซี
เนอร์ ไดโอด ทาให้เกิดแรงดันตกคร่ อมตัวซี เนอร์ ไดโอดตามค่าแรงดัน ซี เนอร์ เบรกดาวน์ถึงแม้ว่า
จะเพิ่มค่าแรงดันไฟให้ตวั ซี เนอร์ ไดโอดมากขึ้นไปอีก ค่าแรงดันซี เนอร์ เบรกดาวน์ จะเปลี่ยนแปลง
ไปเพียงเล็กน้อย แต่กระแสซี เนอร์ IZ จะไหลเพิ่มขึ้น ถ้ากระแสไหลผ่านตัวซี เนอร์ ไดโอดมากกว่า
ค่ากระแสสู งสุ ดของตัวซีเนอร์ไดโอด (IZM) ซีเนอร์ไดโอดจะชารุ ดเสี ยหาย
2.2.2ตารางคุณสมบัติทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอด
คุณสมบัติทางไฟฟ้ าของซี เนอร์ ไดโอด มีค วามสาคัญต่อการนาซี เนอร์ ไดโอดไปใช้
งาน ดังนั้นก่อนการนาซี เนอร์ ไดโอดไปใช้งาน จาเป็ นต้องศึกษารายละเอียดของตัวซี เนอร์ ไดโอด
เพื่อช่วยให้การจัดวงจรใช้งานถูกต้องเหมาะสมและทางานได้อย่างปลอดภัย ตัวอย่างคุณสมบัติทาง
ไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728 -1N4733 แสดงดังตารางที่ 2.1
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วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
ตารางที่ 2.1 แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728 -1N4733

เบอร์

1N4728
1N4729
1N4730
1N4731
1N4732
1N4733

ค่า กระแส อิมพีแดนซ์ซีเนอร์
แรงดัน ทดสอบ สู งสุ ด
ซีเนอร์ IZT(mA)
VZ (V)
ZZT ที่ ZZK ที่ IZK
IZT (Ω) (mA)
(Ω)
3.3
3.6
3.9
4.3
4.7
5.1

76
69
64
58
53
49

10
10
9
9
8
7

400
400
400
400
500
550

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

กระแสรั่วซึ ม
สู งสุ ด
IR @ VR
IR
VR(V)
(A)
100
100
50
10
10
10

1
1
1
1
1
1

Surge
กระแส
Current ซีเนอร์
At
ไฟตรง
TA=25C สู งสุ ด
IR (mA) IZM(mA)
1380
1260
1190
1070
970
890

276
252
234
217
193
178

จากตารางที่ 2.1 แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของซี เนอร์ ไดโอดเบอร์ 1N4728 -1N4733
ถ้านาคุณสมบัติทางฟ้ าของซี เนอร์ ไดโอดเบอร์ 1N4728 มาเขียนเป็ นกราฟคุณสมบัติจะได้ดงั รู ปที่
2.4 จากตารางที่ 2.1และรู ปที่ 2.4ซี เนอร์ ไดโอดเบอร์ 1N4728 ทาให้ทราบคุณสมบัติที่จาเป็ นในการ
ออกแบบวงจร เช่ น มี ค่ าแรงดัน ซี เนอร์ เบรกดาวน์ (VZ) เท่ ากับ 3.3 โวลต์ กระแสซี เนอร์ ไ ดโอด
ทางาน( IZT) เท่ากับ 76 มิลลิแอมป์ กระแสไหลผ่านซี เนอร์ ไอดที่บริ เวณส่ วนโค้ง( IZK) เท่ากับ 1มิลลิ
แอมป์ กระแสที่ซีเนอร์ไดโอดทนได้สูงสุ ด(IZM) เท่ากับ 276 มิลลิแอมป์ มีค่าอิมพีแดนซ์สูงสุ ด(ZZT)
เท่ากับ 10 โอห์ม
จากตารางค่าความต้านทานของซี เนอร์ ไดโอดเบอร์ 1N4728 ที่ จุดทดสอบเท่ ากับ 10
โอห์ม และต้องควบคุมกระแสไหลผ่านซี เนอร์ ไดโอดใอยูร่ ะหว่าง 1 มิลลิแอมป์ ถึง 275 มิลลิแอมป์
จะทาให้แรงดันตกคร่ อมซี เนอร์ ไดโอดมีค่าคงที่คือ 3.3 โวลต์
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ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
IZ
VZ

100 A = IR

VR

VZ

1mA = IZK
76 mA = IZT
rZ = 10Ω =ZZT

276 mA = IZM

รู ปที่ 2.4 แสดงกราฟคุณสมบัติทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728
2.3 การไบแอสซีเนอร์ ไดโอด
การจ่ายแรงดันไบแอสซี เนอร์ ไดโอด มี 2 ลักษณะ เหมือนกับการจ่ายแรงดันไบแอส
ให้ไดโอดคือ การจ่ายไบแอสตรง ( Forward Bias ) กับการจ่ายไบแอสกลับ( Reverse Bias) เมื่อ
จ่ายแรงดันไบแอสตรงให้กบั ซี เนอร์ ไดโอด ถึงค่าแรงดันคัตอินประมาณ 0.5 โวลต์จะมีกระแสไหล
ผ่านตัวซี เนอร์ ไดโอด เมื่อจ่ายแรงดันไบแอสกลับจนถึงแรงดันค่าๆหนึ่ง ซี เนอร์ ไดโอดจะนา
กระแสและแรงดัน ตกคร่ อมตัวซี เนอร์ ไดโอดจะมี ค่ าคงที่ เรี ย กจุ ดนี้ ว่า ค่ าแรงดี น ซี เนอร์ (Zener
Voltage :VZ ) การจ่ายไบแอสให้ซีเนอร์ ไดโอดแสดงดังรู ปที่ 2.4
R
R
E

IR

DZ VO

E

IF

DZ VO

(ก) การจ่ายแรงดันไบแอสตรงให้ซีเนอร์ ไดโอด (ข) การจ่ายแรงดันไบแอสกลับให้ซีเนอร์ ไดโอด
รู ปที่ 2.4 การจ่ายแรงดันไบแอสให้ซีเนอร์ ไดโอด
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ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
2.4 การอ่านคู่มือซีเนอร์ ไดโอดและการแปลความหมาย
ตารางที่ 2.2 ข้อมูลรายละเอียดของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728 – 1N4761A

ที่มา(https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1538081.pdf )
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วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่วย ซีเนอร์ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
ตารางที่ 2.3 ค่าพิกดั ทางไฟฟ้าของซี เนอร์ ไดโอดเบอร์ ต่างๆ

ที่มา(https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1538081.pdf )
จากตารางที่ 2.3 ซี เนอร์ ไ ดโอดเบอร์ 1N4728 พบว่ า ค่ า แรงดัน ซี เนอร์ ( VZ ) เท่ า กับ 3.3 โวลต์
กระแสที่จุดทดสอบ( IZT ) เท่ากับ 76 มิลลิแอมป์ กระแสไหลผ่านบริ เวณส่ วนโค้งหรื อต่าสุ ด( IZK )
เท่ า กับ 1 มิ ล ลิ แ อมป์ กระแสสู ง สุ ด ผ่ า นซี เนอร์ ไ ดโอด( IZM )เท่ า กับ 275 มิ ล ลิ แ อมป์ ค่ า ความ
ต้านทานของซี เนอร์ ไดโอดที่จุดทดสอบ ( rZ ) เท่ากับ 10 โอห์ม และจะต้องควบคุมกระแสไหลผ่าน
ซี เนอร์ ไดโอดให้อยู่ระหว่าง 1 – 275 มิลลิ แอมป์ จะทาให้แรงดันตกคร่ อมซี เนอร์ ไดโอดมีค่าคงที่
3.3 โวลต์
2.5 การนาซีเนอร์ ไดโอดไปต่ อใช้ งาน
การนาซี เนอร์ ไดโอดไปใช้งานส่ วนใหญ่จะนาไปใช้ในวงจรรักษาระดับแรงดันคงที่ (
Voltage Regulator) วงจรกาเนิ ดแรงดันอ้างอิง( Voltage Reference ) และวงจรตัดสัญญาณ(Clipper
Circuit)ในการต่อซี เนอร์ ไดโอดใช้งาน ตัวซี เนอร์ ไดโอดต้องต่อขนานกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรง
โดยต่อในลักษณะไบแอสกลับและต้องต่อตัวต้านทานอนุกรมกับซี เนอร์ ไดโอดเพื่อแบ่งแรงดันและ

71

หน่วยที่ 2

ใบความรู้ ที่ 2
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ชื่อหน่วย ซีเนอร์ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
จากัด กระแสในวงจร ซึ่ งแรงดัน ที่ ต กคร่ อมตัวซี เนอร์ ไดโอดคื อ แรงดันที่ จ่ายออกเอาต์พุ ตเป็ น
แรงดันใช้งาน ลักษณะการต่อวงจรใช้งานซี เนอร์ ไดโอด แสดงดังรู ปที่ 2.5
5.9V
R
E=15V +
-

DZ

VO=9.1V

IZ
9.1V

10V
VO=

รู ปที่ 2.5 แสดงการต่อวงจรใช้งานซี เนอร์ ไดโอด
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553,หน้า 49)
จากรู ปที่ 2.5 แสดงการต่อวงจรใช้งานซี เนอร์ ไดโอด โดยการจ่ายแรงดันไฟตรงให้แก่
ซี เนอร์ ไดโอดทางาน ซึ่ งต้องจ่ายแรงดันเป็ นแบบไบแอสกลับเสมอ โดยต้องจ่ายแรงดันจากแหล่ง
ให้มีค่ามากกว่าค่าแรงดันซี เนอร์ เบรกดาวน์ (VZ) ของตัวซี เนอร์ ไดโอดที่นามาใช้งาน เช่ น ในรู ปที่
3.6 ตัวซี เนอร์ ไดโอดที่ ใช้งานมี ค่าแรงดันซี เนอร์ เบรกดาวน์เท่ากับ 9.1 โวลต์ ดังนั้นค่าแรงดันไฟ
ตรงที่ แหล่ งจ่ายต้องมากกว่า 9.1 โวลต์ ตามรู ปที่ 3.6 จ่ายแรงดันไฟตรงให้วงจร 15 โวลต์ ซี เนอร์
ไดโอดสามารถทางานได้ ซึ่ งได้แรงดันไฟตรงคงที่ ออกเอาต์พุ ต 9.1โวลต์ แต่ ถ้าหากว่าเราจ่าย
แรงดัน ไฟตรงเข้า มาในวงจรน้อยกว่าค่ าแรงดัน ซี เนอร์ เบรกดาวน์ (VZ) แรงดัน ไฟตรงที่ ออก
เอาต์พุตจะมีค่าเท่ากับแรงดันไฟตรงที่จ่ายเข้ามาในวงจร คือถ้าจ่ายเข้ามาน้อยก็จะจ่ายออกเอาต์พุต
น้อย หรื อถ้าจ่ายเข้าวงจรมากกว่าแรงดันซี เนอร์ เบรกดาวน์ ก็จะจ่ายออกเอาต์พุตเท่ากับแรงดันซี
เนอร์ เบรกดาวน์ ซี เนอร์ ไดโอดสามารถนาไปประยุกต์ต่อวงจรใช้งานต่างๆได้หลายวงจร เช่น วงจร
จ่ายแรงดัน อ้างอิ งออกเอาต์พุ ตหลายระดับ วงจรตัดสั ญ ญาณ และวงจรจ่ ายแรงดัน ไฟตรงคงที่
แบบ 3 ขั้ว เป็ นต้นวงจรประยุกต์ใช้งานซี เนอร์ ไดโอดแสดงดังรู ปที่ 2.6
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ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
5V
R
+

IZ

E=20V
E=20V -

DZ1

DZ1
7.5V

VO2=15V

DZ2
VO1=7.5V

(ก) วงจรจ่ายแรงดันอ้างอิงออกเอาต์พุตหลายระดับ
V
+22V

R

i

5 kΩ DZ1
20 V
Vi

0
-22V

Vo

t

DZ2
20 V

Vo

+20V
0
-20V

t

(ข) วงจรตัดสัญญาณ
รู ปที่ 2.6 แสดงการนาซี เนอร์ ไดโอดไปต่อวงจรใช้งาน
จากรู ป ที่ 2.6 แสดงการน าซี เนอร์ ไดโอดไปต่ อวงจรใช้งาน รู ป ที่ 2.6(ก) เป็ นวงจรจ่า ย
แรงดันอ้างอิงเอาต์พุตหลายระดับ ใช้ซีเนอร์ ไดโอดมีค่าแรงดันซี เนอร์ เบรกดาวน์ (VZ)ที่ 7.5 โวลต์
ต่ออนุ กรมกัน2ตัวแต่ละตัวมีข้ วั ต่อแรงดันไฟตรงออกไปใช้งาน แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงที่ป้อนเข้า
มาในวงจร 20 โวลต์ ถูกซี เนอร์ ไดโอดDZ1,DZ2 กาหนดแรงดันไฟตรงส่ งออก 15 โวลต์ และซี เนอร์
ไดโอด DZ2กาหนดแรงดันไฟตรงส่ งออก7.5 โวลต์ ส่ วนในรู ปที่ 2.6 (ข)เป็ นวงจรตัดสัญญาณที่ใช้
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วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
ซี เนอร์ ไดโอดเป็ นตัวตัดสัญญาณมีสัญญาณอินพุตป้ อนเข้าวงจรขนาด  22โวลต์ โดยใช้ซีเนอร์
ไดโอด DZ1,DZ2 ต่ออนุ กรมกันแบบหันขาแคโทดเข้าหากัน ซี เนอร์ ไดโอด DZ1 กาหนดสัญญาณไซน์
ซี กลบระดับแรงดัน 20 โวลต์ ตามค่าแรงดันซี เนอร์ เบรกดาวน์ของ DZ1 ส่ งออกเอาต์พุตและซี เนอร์
ไดโอด DZ2 กาหนดสัญญาณไซน์ซีกบวกระดับแรงดัน 20 โวลต์ ตามค่าแรงดันซี เนอร์ เบรกดาวน์
ของ DZ2
2.6 การวัดและทดสอบซีเนอร์ ไดโอดด้ วยโอห์ มมิเตอร์
2.6.1 การวัดและทดสอบซีเนอร์ไดโอดดีหรื อเสี ย
ในการวัดตรวจสอบซี เนอร์ ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์ จะสามารถวัดได้เช่นเดียวกับการ
วัดทดสอบไดโอดธรรมดา โดยให้ใช้มลั ติมิเตอร์ ปรับย่านวัดไว้ที่ R ×1 หรื อ R ×10 แล้วนาปลาย
สายทั้งสองมาแตะกันแล้วให้ทาการปรับปุ่ มADJให้เข็มของมิเตอร์ ช้ ีที่ศูนย์โอห์ม (0Ω) จากนั้นให้นา
ปลายสายของมิเตอร์ ท้ งั สองไปวัดที่ขาของซี เนอร์ ไดโอด โดยผูท้ าการวัดสามารถใช้มือจับปลาย
สายของมิเตอร์ กบั ขาอุปกรณ์ได้ เพียงด้านเดียวในการตรวจวัดในสภาวะปกติของซีเนอร์ไดโอดเข็ม
ของมิเตอร์ จะตีข้ ึนเมื่อทาการวัดสภาวะไบแอสตรงการวัดในลักษณะไบแอสตรงให้ใช้สายสี ดาซึ่ ง
จ่ายไฟบวกต่อที่ขาแอโนด และสายสี แดงซึ่ งจ่ายไฟลบต่อที่ขาแคโทด โดยให้สังเกตที่ตวั ของซีเนอร์
ไดโอดด้านที่มีขีดสี ดาจะต่อกับขาแคโทด(K) ด้านตรงข้ามจะเป็ นขาแอโนด(A) ผลของการวัดเมื่อ
ซี เนอร์ ไดโอดได้รับ ไบแอสตรง สังเกตที่ เข็มของมัลติ มิ เตอร์ จะตี ข้ ึ น อ่ านค่ าความต้านทานได้
ประมาณ 50 – 70 Ω ในกรณี ทาการวัดไบแอสกลับให้กลับขาของซี เนอร์ ไดโอดโดยให้ขาแคโทด
ต่อกับสายสี ดาซึ่ งจ่ายไฟบวก และขาแอโนดต่อกับสายสี แดงซึ่ งจ่ายไฟลบ ผลการวัดเข็มมัลติมิเตอร์
จะไม่ตีข้ ึนค่าความต้านทานสู งมากเป็ นอินฟิ นิต้ ี ()แสดงว่าซี เนอร์ ไดโอดดี แต่ถา้ ทาการสลับสาย
วัดสองครั้งหรื อกลับขาซี เนอร์ ไดโอดวัดสองครั้งแล้วเข็มมิเตอร์ ไม่ข้ ึน ชี้ ที่อินฟิ นิ ต้ ี()ทั้งสองครั้ง
สรุ ปได้วา่ ซี เนอร์ ไดโอดเสี ยในลักษณะขาด แต่ถา้ เข็มมิเตอร์ ช้ ี ที่ศูนย์โอห์ม (0Ω) ทั้งสองครั้งสรุ ป
ได้วา่ ซี เนอร์ ไดโอดเสี ยในลักษณะลัดวงจรผลการทดสอบซี เนอร์ ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์ แสดงดัง
รู ปที่ 2.7
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(ก)การวัดซีเนอร์ไดโอดในลักษณะไบแอสตรง
เข็มมิเตอร์ไม่ตีขึ้น

ตั้งย่านวัด×10

K
ไฟบวก

A

ไฟลบ

(ข)การวัดซีเนอร์ไดโอดในลักษณะไบแอสกลับ
รู ปที่ 2.7 แสดงการวัดซีเนอร์ ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์ ในสภาวะปกติ
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การวัดรั่ว(Leakage) และเสื่ อมของซี เนอร์ ไดโอด จะตั้งย่านวัดมัลติมิเตอร์ ไว้ที่ยา่ น R ×10k วัดซี
เนอร์ ไดโอดในลักษณะการจ่ายไบแอสกลับ คือใช้ไฟลบ(สายสี แดง)วัดที่ขาแอโนด(A) ใช้ไฟบวก
(สายสี ดา)วัดที่ขาแคโทด(K) ผลการวัดเข็มของมิเตอร์ ข้ ึนศูนย์โอห์ม(0Ω) แสดงว่าซี เนอร์ ไดโอด
เสื่ อมหรื อเสี ย แต่ถา้ เข็มมิเตอร์ ช้ ีประมาณกลางสเกล ถึงแม้จะเป็ นซี เนอร์ ตวั ใหม่ก็วดั ขึ้นเช่นเดียวกัน
ผลการวัดครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าซี เนอร์ ไดโอด เสี ยแต่อย่างใดซี เนอร์ ไดโอดตัวนี้ ยงั ใช้งานได้
ตามปกติ สาเหตุ ม ามาจากขบวนการผลิ ต ที่ ต้องเติ มสารเจื อ ปนมากและน้อยกว่าปกติ และจาก
คุณสมบัติที่ตอ้ งใช้ในการกาหนดค่าแรงดันให้คงที่ ดังนั้นเมื่อตั้งย่านวัดมัลติมิเตอร์ ยา่ น R ×10k วัด
ในลักษณะการจ่ายไบแอสกลับให้ตวั ซี เนอร์ ไดโอดแล้ว ซี เนอร์ ไดโอดบางเบอร์ จึงวัดขึ้นประมาณ
กลางสเกล
2.6.2 การวัดตรวจสอบค่าแรงดันซี เนอร์
แรงดันซี เนอร์ คื อ ค่าแรงดันที่ ตวั ซี เนอร์ ไดโอด กาหนดให้คงที่ ป้อนออกเอาต์พุต
โดยใช้ค่าเบรกดาวน์ของซี เนอร์ ไดโอดแต่ละตัวเป็ นตัวกาหนดแรงดันซี เนอร์ จะมีค่าตั้งแต่ 2.4 โวลต์
ถึ ง 200โวลต์ และมี ค่าทนกาลังไฟฟ้ า ตั้งแต่ 0.5 วัตต์ ถึ ง 50วัตต์ การตรวจสอบค่าแรงดันซี เนอร์
สามารถท าได้ 2 วิธี คื อ วิธี แ รกเปิ ดคู่ มื อเที ย บเบอร์ ห าแรงดัน ซี เนอร์ ไ ดโอด โดยหาจากตาราง
คุณสมบัติของซี เนอร์ ไดโอด หรื อจากคู่มือECG วิธีที่สองทาได้โดยการทดสอบหาแรงดันซีเนอร์
1. การหาแรงดันซี เนอร์ ไดโอดจากเบอร์ ซีเนอร์ ไดโอด เบอร์ ของซี เนอร์ ไดโอดขึ้นอยู่
กับบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งบางเบอร์ ของซี เนอร์ ไดโอดสามารถทราบค่าแรงดันได้จากเบอร์
ของซี เนอร์ ไดโอดเลย ดังแสดงในตัวอย่าง
ตัวอย่าง
เบอร์ BZX83C10 เท่ากับ BZX83C เป็ นรหัสซีเนอร์ไดโอด 10 คือ แรงดันซี เนอร์ มีค่า
10 โวลต์
เบอร์ BZX85C6V2เท่ากับ BZX85C เป็ นรหัสซีเนอร์ไดโอด 6V2คือ แรงดันซีเนอร์มี
ค่า 6.2 โวลต์
เบอร์ BZY83D4V7เท่ากับ BZY83D4V7 เป็ นรหัสซีเนอร์ไดโอด 4V7คือ แรงดันซี
เนอร์ มีค่า 4.7 โวลต์
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เบอร์ BZY94C75เท่ากับ BZY94C เป็ นรหัสซีเนอร์ไดโอด 75 คือ แรงดันซี เนอร์ มีค่า 75
โวลต์
เบอร์ ซีเนอร์ ไดโอดบางแบบ ไม่สามารถบอกค่าแรงดันได้จะต้องเทียบตามตาราง
คุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด หรื อเทียบจากคู่มือECG
ตัวอย่าง
เบอร์ 1N4728 เท่ากับ จากการเปิ ดตารางคุณสมบัติ จะมีแรงดันซีเนอร์ 3.3 โวลต์
เบอร์ 1N4746 เท่ากับ จากการเปิ ดตารางคุณสมบัติ จะมีแรงดันซีเนอร์ 18 โวลต์
เบอร์ 1N4750 เท่ากับ จากการเปิ ดตารางคุณสมบัติ จะมีแรงดันซีเนอร์ 27 โวลต์
เบอร์ 1N4760 เท่ากับ จากการเปิ ดตารางคุณสมบัติ จะมีแรงดันซีเนอร์ 68 โวลต์
2. การทดสอบหาแรงดันซี เนอร์ ทาได้โดยใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงปรับค่า
ได้จาก 0 โวลต์ ถึง 50 โวลต์ จ่ายแรงดันไบแอสกลับให้ซีเนอร์ ไดโอด ที่ต่ออนุ กรมกับตัวต้านทาน
10 กิ โลโอห์ ม ทนก าลังไฟฟ้ าได้ 0.5 วัตต์ และใช้ดีซี โวลต์มิ เตอร์ วัดคร่ อมขนานกับ ตัวซี เนอร์
ไดโอด โดยให้ข้ วั บวกของดีซีโวลต์มิเตอร์ วดั ขาแคโทด (K) ของซี เนอร์ ไดโอด และขั้วลบของดี ซี
โวลต์มิเตอร์วดั ขาแอโนด (A) ของซีเนอร์ไดโอด ดังแสดงในรู ปที่3.6
R 10kΩ

E= 0-50 V
V

รู ปที่ 2.8 แสดงการต่อวงจรเพื่อทดสอบค่าแรงดันซี เนอร์
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ใบความรู้ ที่ 2

หน่วยที่ 2

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
2.7 สรุ ป
ซี เนอร์ ไดโอดเป็ นอุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนามีลกั ษณะคล้ายกับไดโอด ผลิตมาจาก
สารกึ่งตัวนาชนิ ดพีและชนิดเอ็นต่อชนกันหนึ่งรอยต่อ และมีขาต่อออกมาใช้งาน 2 ขาคือขาแอโนด
(A) กับขาแคโทด( K) แต่ซีเนอร์ ไดโอดมีความแตกต่างจากไดโอดธรรมดา ตรงการเติมสารเจือปน
มากกว่าปกติ เพราะเนื่องจากต้องการให้ซีเนอร์ ไดโอดทางานในสภาวะไบแอสกลับ
ซี เนอร์ ไดโอดมีรูปโครงสร้าง สัญลักษณ์ และรู ปร่ างคล้ายไดโอดธรรมดา โครงสร้าง
ทามาจากการนาสารกึ่ งตัวนาชนิ ดพีและชนิ ดเอ็นต่อชนกันหนึ่ งรอยต่อ มีสัญลักษณ์ คือด้านที่เป็ น
หัวลูกศรจะเป็ นขาแอโนด ส่ วนด้านที่เป็ นขีดจะเป็ นขาแคโทด แต่ขีดของซี เนอร์ ไดโอดจะมีลกั ษณะ
ส่ วนตอนปลายจะเอียงขึ้นบนและลงล่างเป็ นมุม 45องศา หรื อเป็ นมุม 90 องศา ในส่ วนของรู ปร่ างมี
ลักษณะคล้ายกับไดโอดธรรมดาคือด้านที่มีแถบจะเป็ นขาแคโทด และด้านตรงข้ามจะเป็ นขาแอโนด
กราฟคุ ณสมบัติของซี เนอร์ ไดโอด เป็ นการแสดงการท างานของซี เนอรไดโอด ใน
สภาวะไบแอสตรงจะมี ลกั ษณะคล้ายการท างานของไดโอดธรรมดา แต่ในช่ วงไบแอสกลับจะมี
ความแตกต่างจากไดโอดธรรมดาคื อไดโอดเมื่ อจ่ายไบแอสกลับต้องระวังอย่าให้แรงดันไบแอส
กลับถึ งจุ ดแรงดันเบรกดาวน์เพราะจะทาให้ไดโอดชารุ ดเสี ยหาย แต่ซีเนอร์ ไดโอดถ้าจ่ายแรงดัน
ไบแอสกลับ ถึ งค่าแรงดันซี เนอร์ เบรกดาวน์ ซี เนอร์ ไดโอดจะนากระแส ค่าแรงดันซี เนอร์ เบรก
ดาวน์ ส ามารถดู ได้จากเบอร์ ข องซี เนอร์ ไ ดโอด หรื อคู่ มื อ ECG หรื อหาโดยการทดสอบการจ่า ย
แรงดันไบแอสกลับ
การตรวจสอบซี เนอร์ ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์ โดยใช้ย่านวัด R×1 หรื อ R×10ทาการ
วัดแบบจ่ายแรงดันไบแอสตรง และแบบจ่ายแรงดันไบแอสกลับ ซี เนอร์ ไดโอดดีเข็มของมิตอร์ จะ
วัดขึ้นเพียงครั้งเดี ยว ถ้าเข็มมิเตอร์ ข้ ึนสองครั้งชี้ ที่ศูนย์โอห์ม(0 Ω)แสดงว่าซี เนอร์ ไดโอดลัดวงจร
หรื อเสี ย และถ้าเข็ ม มิ เตอร์ ไ ม่ ข้ ึ น ทั้งสองครั้ ง( Ω )ซี เนอร์ ไ ดโอดเสี ยในลัก ษณะขาด ในการ
ตรวจสอบซี เนอร์ ไดโอดรั่วหรื อเสื่ อมทาได้โดยใช้ยา่ นวัด R×10k วัดแบบจ่ายแรงดันไบแอสกลับผล
การวัดเข็มของมิเตอร์ ข้ ึนศูนย์โอห์ม(0Ω) แสดงว่าซี เนอร์ ไดโอดเสื่ อมหรื อเสี ย
การน าซี เนอร์ ไ ดโอดไปต่ อ ใช้ ง านจะต่ อ ในลัก ษณะขนานกับ แหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า
กระแสตรง และจ่ายแรงดันไบแอสกลับ มีตวั ต้านทานต่ออนุกรมเพื่อจากัดกระแสในวงจร แรงดัน
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ใบความรู้ ที่ 2

หน่วยที่ 2

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด
เวลา 2 ชัว่ โมง
ตกคร่ อมตัวซี เนอร์ ไดโอดคือแรงดันเอาต์พุตที่ เรานาไปใช้งาน ซี เนอร์ ไดโอดถูกนาไปใช้ในวงจร
ต่างๆเช่นวงจรรักษาระดับแรงดันคงที่ วงจร กาเนิดแรงดันอ้างอิง และวงจรตัดสัญญาณ เป็ นต้น
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แบบฝึ กหัดหน่ วยที่2 เรื่ องซีเนอร์ ไดโอด
คำชี้แจง 1. แบบฝึ กหัดเป็ นแบบถูกหรื อผิดจำนวน 10 ข้อๆละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. เวลำที่ใช้ในกำรทำแบบฝึ กหัด 15 นำที
คำสั่ ง จงทำเครื่ องหมำยถูก() ลงในวงเล็บหน้ำข้อที่ถูกและทำเครื่ องหมำยผิด(  )ลงในวงเล็บ
หน้ำข้อที่ผิด
( ) 1. ซีเนอร์ไดโอดมีขำ 2 ขำคล้ำยไดโอดคือขำแอโนด กับขำแคโทด
( ) 2. วงจรสมมูลของซี เนอร์ ไดโอดเปรี ยบเสมือนแหล่งจ่ำยแรงดันไฟตรงคงที่ต่ออนุกรมกับต่อ
ควำมต้ำนทำน
( ) 3. ซี เนอร์ ไดโอดจะมีสัญลักษณ์แตกต่ำงจำกไดโอด
( ) 4. ซี เนอร์ ไดโอดจะทำงำนในย่ำนไบแอสกลับได้
( ) 5. ถ้ำจ่ำยแรงดันไบแอสกลับให้ซีเนอร์ ไดโอดถึงค่ำ VZ จะทำให้ซีเนอร์ไดโอดชำรุ ดเสี ยหำย
( ) 6. กำรจ่ำยแรงดันไบแอสกลับต่ำกว่ำแรงดันซี เนอร์ ( VZ) จะทำให้ซีเนอร์ไดโอดทำงำน
( ) 7. กำรต่อซี เนอร์ ไดโอดใช้งำนตัวซี เนอร์ ไดโอดต้องต่อขนำนกับแหล่งจ่ำยแรงดันไฟตรง
( ) 8. ซี เนอร์ ไดโอดถูกผลิตขึ้นมำเพื่อใช้จำกัดแรงดันคงที่ออกเอำต์พุต
( ) 9. ในกำรวัดทดสอบซีเนอร์ไดโอดจะใช้วธิ ีวดั แบบเดียวกับกำรวัดไดโอด
( ) 10. ในกำรเลือกใช้งำนซีเนอร์ไดโอดจะต้องคำนึงถึงค่ำทนกำลังไฟฟ้ำ
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เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่2 เรื่ องซีเนอร์ ไดโอด
คำชี้แจง 1. แบบฝึ กหัดเป็ นแบบถูกหรื อผิดจำนวน 10 ข้อๆละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. เวลำที่ใช้ในกำรทำแบบฝึ กหัด 15 นำที
คำสั่ ง จงทำเครื่ องหมำยถูก() ลงในวงเล็บหน้ำข้อที่ถูกและทำเครื่ องหมำยผิด(  )ลงในวงเล็บ
หน้ำข้อที่ผิด
( ) 1. ซีเนอร์ไดโอดมีขำ 2 ขำคล้ำยไดโอดคือขำแอโนด กับขำแคโทด
( ) 2. วงจรสมมูลของซี เนอร์ ไดโอดเปรี ยบเสมือนแหล่งจ่ำยแรงดันไฟตรงคงที่ต่ออนุกรมกับต่อ
ควำมต้ำนทำน
( ) 3. ซี เนอร์ ไดโอดจะมีสัญลักษณ์แตกต่ำงจำกไดโอด
() 4. ซี เนอร์ ไดโอดจะทำงำนในย่ำนไบแอสกลับได้
( ) 5. ถ้ำจ่ำยแรงดันไบแอสกลับให้ซีเนอร์ ไดโอดถึงค่ำ VZ จะทำให้ซีเนอร์ไดโอดชำรุ ดเสี ยหำย
( ) 6. กำรจ่ำยแรงดันไบแอสกลับต่ำกว่ำแรงดันซี เนอร์ ( VZ) จะทำให้ซีเนอร์ไดโอดทำงำน
( ) 7. กำรต่อซี เนอร์ ไดโอดใช้งำนตัวซี เนอร์ ไดโอดต้องต่อขนำนกับแหล่งจ่ำยแรงดันไฟตรง
( ) 8. ซี เนอร์ ไดโอดถูกผลิตขึ้นมำเพื่อใช้จำกัดแรงดันคงที่ออกเอำต์พุต
( ) 9. ในกำรวัดทดสอบซีเนอร์ไดโอดจะใช้วธิ ีวดั แบบเดียวกับกำรวัดไดโอด
( ) 10. ในกำรเลือกใช้งำนซีเนอร์ไดโอดจะต้องคำนึงถึงค่ำทนกำลังไฟฟ้ำ
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แบบทดสอบหลังเรียนหน่ วยที่ 2 เรื่ องซีเนอร์ ไดโอด
วิชา อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005
ข้ อสอบจานวน 10 ข้ อ ( 10 คะแนน )
เวลา 10 นาที
คาสั่ ง จงเลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย (  ) ลงในกระดำษคำตอบ
1. ข้อใดคือโครงสร้ำงของซีเนอร์ไดโอด
ก.

ค.

P N P

P N

ข.

P N P N

ง.

N P N

2. สัญลักษณ์ของซี เนอร์ ไดโอดตรงกับข้อใด

ก.

ข.

ค.

ง.

3. จำกกรำฟคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด ควอแดนต์ที่ 3 เป็ นกำรทำงำนของซีเนอร์ไดโอด
ในสภำวะใด
IF (mA)
ควอแดรนต์ที่1

ER (V)

VZ

ควอแดรนต์ที่ 3

0

0.7 V

IR (mA)

EF (V)
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

ก. ทำงำนในสภำวะไบแอสตรง
ข. ทำงำนในสภำวะไบแอสกลับ
ค. ทำงำนในสภำวะคัตออฟ
ง. ทำงำนในสภำวะอิ่มตัว
จำกกรำฟคุณสมบัติของซี เนอร์ไดโอดควอแดนต์ที่ 1 เป็ นกำรทำงำนในสภำวะใด
ก. กำรทำงำนในสภำวะอิ่มตัว
ข. กำรทำงำนในสภำวะคัตออฟ
ค. กำรทำงำนในสภำวะไบแอสกลับ
ง. กำรทำงำนในสภำวะไบแอสตรง
กำรจ่ำยแรงดันไบแอสในซีเนอร์ ไดโอดที่ถูกต้องควรจ่ำยแรงดันไบแอสตำมข้อใด
ก. จ่ำยแรงดันไบแอสตรงต่ำ ๆ
ข. จ่ำยแรงดันไบแอสตรงสู งมำก ๆ
ค. จ่ำยแรงดันไบแอสให้สูงกว่ำค่ำเบรกดำวน์
ง. จ่ำยแรงดันไบแอสกลับต่ำกว่ำค่ำแรงดันเบรกดำวน์
ข้อใดคือค่ำแรงดันของซี เนอร์ ไดโอด
ก. VZ
ข. VRMS
ค. VDC
ง. VT
จำกคู่มือรำยละเอียดของซี เนอร์ ไดโอในกำรนำไปใช้งำนนอกจำกค่ำแรงดันซี เนอร์ แล้ว ขนำด
ของซีเนอร์ ไดโอดบอกไว้เป็ นค่ำอะไร
ก. แรงดันไบอัสตรงสู งสุ ด
ข. ค่ำแรงดันไบอัสกลับสู งสุ ด
ค. ค่ำทนกระแสสู งสุ ด
ง. อัตรำทนกำลังงำน
ซี เนอร์ ไดโอดนิยมนำไปใช้งำนตรงกับข้อใด
ก. วงจรรักษำระดับแรงดัน
ข. วงจรขยำยสัญญำณ
ค. วงจรกำเนิดควำมถี่
ง. วงจรเรี ยงกระแส
กำรนำซีเนอร์ไดโอดไปใช้งำนเป็ นตัวรักษำระดับแรงดันคงที่ตอ้ งต่อวงจรตำมข้อใด
R

R

DZ

DZ

ก.

ข.
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DZ

DZ

R

ค.

R

ง.

10. ในกำรวัดทดสอบซีเนอร์ ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์ แล้วผลปรำกฏว่ำได้ค่ำต้ำนทำนสู งมำก
()ทั้งสองครั้งโดยวัดแบบไบอัสตรงและไบอัสกลับ ผลกำรวัดทดสอบสรุ ปว่ำอย่ำงไร
ก. ซีเนอร์ไดโอดชำรุ ดช็อต
ข. ซีเนอร์ไดโอดปกติดี
ค. ซีเนอร์ไดโอดชำรุ ดขำด
ง. ยังระบุไม่ได้ตอ้ งเปิ ดคู่มือจำกเบอร์ ของซี เนอร์ ไดโอด

85

หน่วยที่ 2

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย ซี เนอร์ ไดโอด
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด

สอนครั้งที่ 3
เวลา 2 ชัว่ โมง

ข้ อที่
1
2
3
4
5

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
คำตอบ
ข้ อที่
ค
6
ข
7
ข
8
ง
9
ค
10

คำตอบ
ก
ง
ก
ข
ค
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แบบเก็บคะแนนทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 2 เรื่ อง ซีเนอร์ ไดโอด
ลำดับ
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

