87

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 3 เรื่ องทรานซิสเตอร์
วิชา อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005
ข้ อสอบจานวน 15 ข้ อ ( 15 คะแนน )
เวลา 15 นาที
คาสั่ ง จงเลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย (  ) ลงในกระดำษคำตอบ
1. ไบโพลำร์ จงั ชัน่ ของทรำนซิ สเตอร์ ( BJT ) มีกี่ชนิด
ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
2. โครงสร้ำงของทรำนซิสเตอร์คือข้อใด
ก. โครงสร้ำงมี 2 ตอน 1 รอยต่อมี 2 ขำ
ข. โครงสร้ำงมี 3 ตอน 2 รอยต่อมี 3 ขำ
ค. โครงสร้ำงมี 4 ตอน 3 รอยต่อมี 3 ขำ
ง. โครงสร้ำงมี 4 ตอน 3 รอยต่อมี 2 ขำ
3. ข้อใดคือโครงสร้ำงของทรำนซิสเตอร์
ก.
ข.
P N
ค.

P N

P

N

ง.

ค. 4 ชนิด

ง. 5 ชนิด

P N

P N

P N

P

N

4. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของทรำนซิสเตอร์ชนิด NPN
ก.

ข.

ค.

ง.

5. ค่ำ dc ของทรำนซิสเตอร์หมำยถึงข้อใด
ก. อัตรำขยำยกระแส
ข. อัตรำขยำยแรงดัน
ค. แรงดันที่ขำเบส
ง. อัตรำขยำยกำลัง
6. กำรไบอัสเบื้องต้นให้ทรำนซิ สเตอร์ ขอ้ ใดถูกต้อง
ก. ไบอัสกลับให้รอยต่ออิมิเตอร์ กบั เบส และไบอัสตรงรอยต่อคอลเล็กเตอร์ กบั เบส
ข. ไบอัสตรงให้รอยต่ออิมิเตอร์ กบั เบส และไบอัสกลับรอยต่อคอลเล็กเตอร์ กบั เบส
ค. ไบอัสตรงให้รอยต่ออิมิเตอร์ กบั เบสและรอยต่อคอลเล็กเตอร์ กบั เบส
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ง. ไบอัสกลับให้รอยต่ออิมิเตอร์ กบั เบสและรอยต่อคอลเล็กเตอร์ กบั เบส
7. ข้อใดคือลักษณะกำรจัดวงจรไบอัสคงที่
ก. ใช้ตวั ต้ำนทำนค่ำคงที่ต่อรับแรงดันจำกแหล่งจ่ำยไฟตรงป้ อนให้ขำเบส
ข. ใช้ตวั ต้ำนทำนค่ำคงที่ต่อรับแรงดันจำกขำคอลเล็กเตอร์ ขำหนึ่งอีกขำหนึ่งต่อไปจ่ำยให้
ขำเบส
ค. ใช้ตวั ต้ำนทำนสองตัวต่อแบบแบ่งแรงดันควบคุมแรงดันขำเบส
ง. กำรจัดแรงดันไบอัสให้ขำเบสของทรำนซิสเตอร์เป็ นแบบผสม
8. จำกรู ปเป็ นกำรจัดวงจรไบอัสแบบใด
ก. วงจรไบอัสคงที่
RC
IC
ข. วงจรไบอัสตัวเอง
V
CC
ค. วงจรไบอัสกระแสป้อนกลับ
RB IB
ง. วงจรไบอัสแบบผสม
9. จำกรู ปเป็ นกำรจัดวงจรไบอัสแบบใด
RA
VB

RC

IB

IC
VCC

VE

RB

CE

RE

ก. วงจรไบอัสคงที่
ข. วงจรไบอัสตัวเอง
ค. วงจรไบอัสกระแสป้อนกลับ
ง. วงจรไบอัสแบบผสม

10. จำกรู ปเป็ นกำรจัดวงจรไบอัสแบบใด
RC
RA IB
VB
RB

RE

IC
VE

VCC
CE

ก. วงจรไบอัสคงที่
ข. วงจรไบอัสตัวเอง
ค. วงจรไบอัสกระแสป้อนกลับ
ง. วงจรไบอัสแบบผสม

11. วงจรไบอัสแบบใดนิยมใช้งำนมำกที่สุด
ก. ไบอัสแบบป้อนกลับ
ข.ไบอัสตัวเอง
ค. ไบอัสผสม
ง.ไบอัสคงที่
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12. ค่ำ VCEO ที่ระบุในคู่มือทรำนซิ สเตอร์ หมำยถึงของใด
ก. แรงดันระหว่ำงคอลเล็กเตอร์ กบั เบสเมื่ออิตมิเตอร์ปิดวงจร
ข. แรงดันระหว่ำงอิมิเตอร์ กบั เบสเมื่อสวิตช์ปิดวงจร
ค. แรงดันระหว่ำงอิมิเตอร์ กบั เบสเมื่อสวิตช์เปิ ดวงจร
ง. แรงดันระหว่ำงคอลเล็กเตอร์ กบั อิมิตเตอร์เมื่อเบสเปิ ดวงจร
13. จำกกรำฟคุณลักษณะสมบัติของทรำนซิสเตอร์ เมื่อนำทรำนซิสเตอร์ไปใช้งำนเป็ น
สวิตช์จะใช้ยำ่ นใด
ก. ย่ำนแอกทีฟ
ข. ย่ำนอิ่มตัวและย่ำนคัตออฟ
ค. ย่ำนเบรกดำวน์
ง. ย่ำนคัตออฟ
14. จำกกรำฟคุณลักษณะสมบัติของทรำนซิสเตอร์ เมื่อนำทรำนซิสเตอร์ไปใช้งำนเป็ น
วงจรขยำยสัญญำณจะใช้ยำ่ นใด
ก. ย่ำนแอกทีฟ
ข. ย่ำนอิ่มตัวและย่ำนคัตออฟ
ค. ย่ำนเบรกดำวน์
ง. ย่ำนคัตออฟ
15. ในกำรตรวจสอบทรำนซิ สเตอร์ ถำ้ วัดคู่ขำ B-E และคู่ขำ B-C สลับสำยวัดและวัดขึ้นทั้งสองครั้ง
สรุ ปได้วำ่ อย่ำงไร
ก. ทรำนซิสเตอร์ปกติดี
ข.ทรำนซิ สเตอร์ ชำรุ ดในลักษณะคู่ขำ B-E และ B-C ขำด
ค. ทรำนซิ สเตอร์ ชำรุ ดในลักษณะคู่ขำ B-E และ B-C ช็อต
ง. ทรำนซิ สเตอร์ ชำรุ ดในลักษณะคู่ขำ B-E ช็อต และ B-C ขำด

91

หน่วยที่ 3

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 4-5
ชื่อหน่วย ทรานซิสเตอร์
เรื่ อง ทรานซิสเตอร์
เวลา 4 ชัว่ โมง

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
คำตอบ
ข้ อที่
ก
9
ข
10
ค
11
ค
12
ก
13
ข
14
ก
15
ข

คำตอบ
ค
ง
ค
ง
ข
ก
ค

ใบความรู้ ที่ 3
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย ทรานซิ สเตอร์
เรื่ อง ทรานซิสเตอร์

หน่วยที่ 3
สอนครั้งที่ 4-5
เวลา 4 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
ทรานซิ สเตอร์ (Transistor)เป็ นอุปกรณ์ สารกึ่ งตัวนา มี 2 รอยต่อ 3 ตอนมี 3 ขาคือขา
เบส (Base;B) ขาอิมิตเตอร์ (Emitter;E)และขาคอลเลกเตอร์ (Collector;C) แบ่ งตามวิธีการผลิ ตได้
เป็ น 2 ลัก ษณะคื อ ทรานซิ ส เตอร์ โ ครงสร้ า งแบบจุ ด สั ม ผัส (Point Contact Transistor) และ
ทรานซิ สเตอร์ โครงสร้ างเป็ นแบบรอยต่อ (Junction Transistor) ทรานซิ สเตอร์ แบ่ งออกได้เป็ น 2
ชนิ ด คื อ ชนิ ดเอ็นพี เอ็น (NPN)กับ ชนิ ดพี เอ็น พี (PNP) การจ่ ายไบแอสเบื้ องต้น ให้ท รานซิ ส เตอร์
ท างาน ต้องจ่ ายแรงดัน ไบแอสตรงให้ ข าอิ มิ ตเตอร์ (E)และขาเบส (B)เที ย บกัน และจ่า ยแรงดัน
ไบแอสกลับให้ขาคอลเลกเตอร์(C) เทียบกับขาเบส(B)
การจัดวงจรไบแอสทรานซิ สเตอร์ จดั วงจรได้ 4 แบบ ได้แก่ วงจรไบแอสคงที่ วงจร
ไบแอสช่ วย วงจรไบแอสกระแสป้ อนกลับ และวงจรไบแอสแบบผสม ในการนาทรานซิ สเตอร์
ไปใช้งานจะต้องรู ้ ขอ้ มู ลรายละเอียดเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติทางไฟฟ้ าของทรานซิ สเตอร์ เพื่อจะได้จดั
แรงดัน และกระแสได้อ ย่า งเหมาะสมและเกิ ด ความปลอดภัย แก่ ท รานซิ ส เตอร์
ในการ
ตรวจสอบทรานซิ สเตอร์ ดว้ ยโอห์มมิเตอร์ ทาให้สามารถหาขาต่างๆของทรานซิ สเตอร์ ได้และยังทา
ให้ทราบว่าทรานซิ สเตอร์ ดีหรื อเสี ย ทรานซิ สเตอร์ ถูกนาไปใช้ต่อเป็ นวงจรสวิตช์ และวงจรขยาย
สัญญาณแบบต่างๆ
สาระการเรี ยนรู้
3.1 ชนิดของทรานซิสเตอร์
3.2 โครงสร้าง สัญลักษณ์และรู ปร่ างของทรานซิสเตอร์
3.3 คุณลักษณะทางไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์
3.4 การไบแอสทรานซิ สเตอร์ เบื้องต้น
3.5 การจัดวงจรไบแอสทรานซิสเตอร์
3.5.1 วงจรไบแอสคงที่
3.5.2 วงจรไบแอสช่วย
3.5.3 วงจรไบแอสกระแสป้อนกลับ
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ใบความรู้ ที่ 3
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย ทรานซิ สเตอร์
เรื่ อง ทรานซิสเตอร์

3.6
3.7

3.8
3.9

3.5.4 วงจรไบแอสแบบผสม
การอ่านคู่มือทรานซิ สเตอร์ และการแปลความหมาย
การนาทรานซิสเตอร์ไปประยุกต์ใช้งาน
3.7.1 วงจรทรานซิ สเตอร์สวิตช์
3.7.2 วงจรขยายสัญญาณ
การวัดและทดสอบทรานซิสเตอร์ ดว้ ยโอห์มมิเตอร์
สรุ ป

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรานซิ สเตอร์
2. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. บอกชนิดของทรานซิสเตอร์ ได้
2. เขียนโครงสร้างของทรานซิสเตอร์ได้
3. เขียนสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ได้
4. บอกคุณลักษณะทางไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์ได้
5. บอกลักษณะการไบแอสเบื้องต้นของทรานซิ สเตอร์ ได้
6. บอกลักษณะการจัดวงจรไบแอสคงที่ได้
7. บอกลักษณะการจัดวงจรไบแอสช่วยได้
8. บอกลักษณะการจัดวงจรไบแอสกระแสป้อนกลับได้
9. บอกลักษณะการจัดวงจรไบแอสแบบผสมได้
10. แปลความหมายจากการอ่านคู่มือทรานซิ สเตอร์ ได้
11. บอกลักษณะวงจรทรานซิสเตอร์สวิตช์ได้

หน่วยที่ 3
สอนครั้งที่ 4-5
เวลา 4 ชัว่ โมง
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ใบความรู้ ที่ 3
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย ทรานซิ สเตอร์
เรื่ อง ทรานซิสเตอร์

หน่วยที่ 3
สอนครั้งที่ 4-5
เวลา 4 ชัว่ โมง

12. บอกลักษณะวงจรขยายสัญญาณได้
13. บอกลักษณะอาการเสี ยของทรานซิสเตอร์ที่ทาการวัดและทดสอบด้วยโอห์มมิเตอร์
ได้
14. มีการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ผสู ้ อนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
สนใจใฝ่ รู ้ รักสามัคคี
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หน่วยที่ 3

ใบความรู้ ที่ 3
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย ทรานซิ สเตอร์
เรื่ อง ทรานซิสเตอร์
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3.1 ชนิดของทรานซิสเตอร์
ทรานซิ ส เตอร์ (Transistor) จัดเป็ นอุ ป กรณ์ จาพวกโซลิ ดสเตต (Solid state) ที่ มี ก าร
ผลิ ตมาจากสารกึ่ งตัวนาชนิ ดพีและชนิ ดเอ็น ถู กนามาใช้งานในลักษณะการนามาเป็ นสวิตช์ทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ นามาใช้เป็ นวงจรขยายสัญญาณ วงจรขยายกาลัง ถู กสร้างขึ้นมาใช้งานแทนหลอด
สุ ญญากาศ เนื่ องจากมีขนาดเล็ก ใช้พ้นื ที่ในการติดตั้งน้อย กินกาลังไฟต่า ทนกระแสไฟฟ้าและทน
กาลังไฟฟ้ าได้สูง ทรานซิ สเตอร์ แบ่งตามโครงสร้างได้ 2 ชนิด คือทรานซิ สเตอร์ ชนิ ดพีเอ็นพี (PNP
Transistor) และ ชนิดเอ็นพีเอ็น(NPN Transistor)
3.2 โครงสร้ าง สั ญลักษณ์ และรู ปร่ างของทรานซิสเตอร์
โครงสร้างของทรานซิ สเตอร์ ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนาชนิดพี(P)และชนิดเอ็น(N)ต่อ
ชนกัน 3 ตอน 2 รอยต่อ มี 3 ขาคือ ขาอิมิตเตอร์(Emitter;E) ขาเบส(Base;B) และขาคอลเลกเตอร์
(Collector;C) แบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิดคือ ชนิดพีเอ็นพี(PNP) กับชนิดเอ็นพีเอ็น (NPN) โครงสร้าง
สัญลักษณ์และรู ปร่ างของทรานซิ สเตอร์ แสดงดังรู ปที่ 3.1
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(ก) รู ปแสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี
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(ข) รู ปแสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น

(ค) รู ปแสดงรู ปร่ างของทรานซิ สเตอร์
รู ปที่ 3.1 โครงสร้าง สัญลักษณ์ และรู ปร่ างของทรานซิ สเตอร์
ที่มา (พุทธรักษ์ แสงกิ่ง ,2558,หน้า124)
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จากรู ปที่ 3.1 (ก) ทรานซิ สเตอร์ ชนิ ดพีเอ็นพี(PNP)มีโครงสร้างประกอบด้วยสารกึ่ ง
ตัวนาชนิ ดพีและชนิ ดเอ็นต่อชนกัน 2 รอยต่อ 3 ตอน โดยมีสารชนิ ดพี(P) อยู่ 2 ตอน และสารชนิ ด
เอ็น(N) อยู่ 1ตอน ในส่ วนของสัญลักษณ์ขาอิมิตเตอร์ หวั ลูกศรชี้เข้าด้านใน
จากรู ปที่ 3.1 (ข) ทรานซิ สเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น(NPN) มีโครงสร้างประกอบด้วยสาร
กึ่งตัวนาชนิ ด เอ็นและชนิ ดพีต่อชนกัน 2 รอยต่อ 3 ตอน โดยมีสารชนิดเอ็น(N) อยู่ 2 ตอน และสาร
ชนิดพี (P) อยู่ 1ตอน ในส่ วนของสัญลักษณ์ขาอิมิตเตอร์ หวั ลูกศรชี้ออกด้านนอก
3.3 การจ่ ายไบแอสเบื้องต้ นให้ ทรานซิสเตอร์ ทางาน
การที่ทรานซิ สเตอร์ ทางานได้ สิ่ งที่สาคัญอยูท่ ี่การจ่ายแรงดันไบแอสให้ขาต่างๆ ของ
ทรานซิ สเตอร์ ถูกต้องตามความต้องการของขาต่างๆบนตัวทรานซิ สเตอร์ แต่ละชนิ ด วิธีการจ่าย
แรงดันที่ ถูกต้องให้ทรานซิ สเตอร์ ทางานนากระสได้ทาได้วิธีเดี ยว ทั้งทรานซิ สเตอร์ ชนิ ดพีเอ็นพี
และทรานซิ สเตอร์ ชนิดเอ็นพีเอ็นจะต้องจ่ายแรงดันไบแอสดังนี้
1.จ่ายแรงดันไบแอสตรงให้ขาอิมิตเตอร์ (E) และขาเบส (B)เทียบกัน
2. จ่ายแรงดันไบแอสกลับให้ขาคอลเลกเตอร์ (C) เทียบกับขาอิมิตเตอร์ (E) ขาใดขา
หนึ่งการจ่ายแรงดันไบแอสที่ถูกต้องให้ทรานซิ สเตอร์ แต่ละชนิด แสดงดังรู ปที่ 3.2

N

P

N

(ก) วงจรโครงสร้างทรานซิสเตอร์ชนิด PNP

(ข) วงจรไบแอสทรานซิสเตอร์ชนิด PNP
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P

(ค) วงจรโครงสร้างทรานซิ สเตอร์ ชนิ ด NPN

(ง) วงจรไบแอสทรานซิสเตอร์ชนิด NPN

รู ปที่ 3.2 การไบแอสเบื้องต้นให้กบั ทรานซิ สเตอร์ ชนิ ด NPN และ PNP
ที่มา (พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2548, หน้า 22)
จากรู ปที่ 3.2(ก)และ(ข) แสดงการจ่ายแรงดันไบแอสแบบเบื้ องต้นให้ทรานซิ สเตอร์
NPN ซึ่ งเป็ นแสดงการจ่ายแรงดันไบแอสถูกต้องตามที่ NPN ทรานซิ สเตอร์ตอ้ งการ สามารถอธิบาย
การท างานได้ดงั นี้ คื อ เมื่ อจ่ายแรงดันไบแอสตรง VEB ให้ขา E กับขา B และจ่ายแรงดันไบแอส
กลับ VCB ให้ขา C กับขา B อิเล็กตรอนอิสระในสารชนิด N ขา E ถูกผลักโดยประจุลบ VEB และถูก
ดึงดูดโดยประจุบวก VEBอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่จากสารชนิ ด N ขา E เข้ารวมตัวกับโฮลในสาร
ชนิ ด P ขา B และเคลื่ อนที่ ไปรวมตัวกับโฮลตัวถัดไป ในเวลาเดี ยวกันนี้ อิเล็กตรอนอิสระในสาร
ชนิ ด N ขา C ถูกดึ งดู ดโดยศักย์บวกของแหล่งจ่าย VCB รวมกับแหล่งจ่าย VEB ถูกผลักโดยศักย์ลบ
ของแหล่งจ่าย VEB รวมกับแหล่งจ่าย VCB อิเล็กตรอนอิสระในสารชนิด N ขา C เกิดการเคลื่อนที่เข้า
หาบวกแหล่งจ่าย VCB และเลยไปแหล่งจ่าย VEB วิ่งเข้าแทนที่อิเล็กตรอนอิสระในสารชนิ ด N ขา E
ที่หลุ ดไปรวมตัวกับโฮลในสารชนิ ด P ขา B ส่ วนอิเล็กตรอนอิสระที่วิ่งเข้าขา B ก็วิ่งเลยไปไปเข้า
แทนที่อิเล็กตรอนอิสระในสารชนิด N ขา C ที่หลุ ดไปแหล่งจ่าย VCB เนื่องจากสารชนิ ดP ที่ทาเป็ น
ขาเบสแคบ อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วสู งและถู กผลักโดยศักย์ลบของแหล่งจ่าย VCB
รวมกับแหล่งจ่ายVEB ถูกดึงโดยศักย์บวกที่แหล่งจ่าย VEB รวมกับแหล่งจ่าย VCB อิเล็กตรอนอิสระ
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จึงวิ่งผ่านดีพลีชนั ริ จินตรงรอยต่อPN ขา C และขา B ไปได้เกิดกระแสไหลผ่าน NPN ทรานซิสเตอร์
ครบวงจร ทาให้NPN ทรานซิสเตอร์ทางานและนากระแส
จากรู ปที่ 3.2(ค)และ(ง) แสดงการจ่ายแรงดันไบแอสแบบเบื้องต้นให้ PNP ซึ่งเป็ นแสดง
การจ่ายแรงดันไบแอสถู กต้องให้ PNP ทรานซิ สเตอร์ ทาให้ PNP ทรานซิ สเตอร์ ทางาน เมื่ อจ่าย
แรงดั น ไบแอสตรง VEB ให้ ข า E กั บ ขา B และจ่ า ยแรงดั น ไบแอสกลั บ VCB ให้ ข า B
อิเล็กตรอนอิสระในสารชนิด N ขา B ถูกผลักโดยประจุลบ VEB และถูกดึงดูดโดยประจุบวก VEB
อิเล็กตรอนอิสระเคลื่ อนที่จากสารชนิ ด N ขา B เข้ารวมตัวกับโฮลตัวถัดไป จนเคลื่ อนที่หลุดออก
จากขา E มาแหล่งจ่าย VEB วิง่ เลยไปถึงจุดต่อขา B อิเล็กตรอนอิสระส่ วนมากวิง่ ไปยังแหล่งจ่าย VCB
และอิ เ ล็ ก ตรอนอิ ส ระส่ วน น้ อ ยวิ่ ง เข้ า ขา B เพ ราะแห ล่ ง จ่ า ย VCB มี แรงดั น สู ง ท าให้
อิเล็กตรอนอิสระส่ วนมากวิ่งไปแหล่งจ่าย VCB วิง่ เลยไปขา C เข้ารวมตัวกับโฮลในสารชนิด P และ
วิ่งไปหาโฮลตัวถัดไปเรื่ อย ๆ เนื่ องจากอิเล็กตรอนอิสระเคลื่ อนที่ดว้ ยความเร็ ว สารชนิ ด N ที่เป็ น
เบสแคบ ในเวลาเดียวกันถูกผลักโดยศักย์ลบของแหล่งจ่าย VCB รวมกับแหล่งจ่าย VEB และถูกดูด
โดยศักย์บวกของแหล่งจ่าย VEB รวมกับแหล่งจ่าย VCB อิเล็กตรอนอิสระจะวิง่ ผ่านดีพลีชนั ริ จินตรง
รอยต่อ PN ขา C และขา B ไปได้ เข้าแทนที่ อิเล็กตรอนอิสระในสารชนิ ด N ขา B ที่หลุดออกไป
และวิ่งไปรวมตัวกับโฮลในสารชนิ ด P ขา E เกิ ดกระแสไหลผ่าน PNP ทรานซิ สเตอร์ ครบวงจร
ทรานซิสเตอร์ทางาน
กระแสไหลผ่านตัวทรานซิ สเตอร์มี 3 ค่า คือ กระแสอิมิตเตอร์ (IE) เป็ นกระแสรวมมีค่า
100% กระแสคอลเลกเตอร์ (IC) มีค่ากระแสประมาณ 95-98% และกระแสเบส (IB) มีค่ากระแส
ประมาณ 2-5% กระแสทั้ง 3 ค่า เขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
หรื อ IE =
IC  IB
….. (3-1)
IC =
IE  IB
….. (3-2)
3.4 คุณลักษณะของทรานซิสเตอร์
เมื่อทาการไบอัสทรานซิ สเตอร์ ได้แล้ว เราก็สามารถที่จะนามาต่อวงจรเพื่อหาคุณลักษณะได้ดงั
รู ปที่ 3.3
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+ mA RL

IC

+
+
VCE
-

-

VCC

Output

รู ปที่ 3.3 วงจรการหาคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น
ที่มา(พุทธรักษ์ แสงกิ่ง,2558,หน้า128)
จากวงจรรู ปที่ 3.3 จะต้องไบแอสทรานซิ สเตอร์ ครบทุกขาวงจรจึงจะทางาน โดยถ้า
ปรับแหล่งจ่ายแรงดัน VCC คงที่ ที่ค่า ๆ หนึ่ งแล้วปรับแหล่งจ่ายแรงดัน VBB เพิ่มจากค่าศูนย์ข้ ึนมา
ค่ากระแสเบส( IB )ก็จะเพิ่มตาม
ต่อมาหยุดทาการปรับแหล่งจ่ายแรงดัน VBB แต่ไปปรับแหล่งจ่ายแรงดัน VCC เพิ่มขึ้น
ค่ากระแสคอลเล็กเตอร์( IC ) จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นน้อยมากหรื อแทบจะไม่เพิ่มเลย ณ จุดที่เรี ยกว่า
กระแสคอลเล็กเตอร์ ( IC ) เกิดการอิ่มตัว ( Saturate )
ครั้ นต่ อ มาท าการปรั บ เพิ่ ม ค่ า แหล่ ง จ่ า ยแรงดั น VBB จะท าให้ ก ระแสเบส(IB)
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ปรากฏการณ์ที่ได้คือ ค่ากระแสคอลเล็กเตอร์ IC จะเพิ่มขึ้นตามกระแสเบส( IB )
และเมื่ อ หยุ ด ปรั บ แหล่ ง จ่ า ยแรงดั น VBB ไปท าการเพิ่ ม ค่ า แหล่ ง จ่ า ยแรงดัน VCC ค่ า กระแส
คอลเล็กเตอร์( IC )ก็จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นน้อยมากและเข้าสู่ สภาวะอิ่มตัวอีกครั้งหนึ่ง
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ข้อสังเกต ในขณะเพิ่มค่ากระแสเบส ( IB ) แล้วทาให้คา่ กระแสคอลเล็กเตอร์ ( IC )
เพิ่มตาม ส่ วนค่าแรงดันคอลเล็กเตอร์ -อิมิตเตอร์ ( VCE ) จะลดลง เมื่อกระแสคอลเล็กเตอร์ ( IC ) เพิ่ม
ค่าแรงดันที่ตกคร่ อมRL (VRL )จะเพิ่มตามค่ากระแสคอลเล็กเตอร์( IC )และข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง
ก็คือ ค่าแรงดันเบส-อิมิตเตอร์ ( VBE ) ขณะวงจรทรานซิ สเตอร์ นากระแส จะมีค่าคงที่ อยู่ประมาณ
0.6 V – 0.7 V ( เป็ นค่าแรงดันที่ตกคร่ อม P – N ขณะไบอัสตรงเหมือนไดโอด ) จึงสรุ ปคุณลักษณะ
ของทรานซิ สเตอร์ ได้วา่ ค่าของกระแสคอลเล็กเตอร์ ( IC )ขึ้นอยูก่ บั ค่ากระแสเบส( IB) โดยเขียนเป็ น
สมการความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
IC = IB ………………………………………….. ( 3.3)
เมื่อ
 = อัตราขยายทางกระแสของทรานซิสเตอร์
IC = กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขาคอลเลคเตอร์
IB = กระแสไหลผ่านไฟฟ้าขาเบส
จากรู ปที่ 3.3 เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ดงั กล่าวข้างต้นออกมาเป็ นรู ปกราฟดังรู ปที่ 3.4
IB(A)

0

IC(mA)

0.7 V

VBE(V)

ก ) ความสัมพันธ์อินพุตระหว่าง IB และ VBE

IB5
IB4
IB3
IB2
IB1
0

VCE(V)

ข ) ความสัมพันธ์เอาต์พุตระหว่าง IC และ VCE

รู ปที่ 3.4 ความสัมพันธ์ของทรานซิสเตอร์ ดา้ นอินพุตและเอาต์พุต
ที่มา(พุทธรักษ์ แสงกิ่ง,2558,หน้า129)
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จากรู ปที่ 3.4 ( ก )เป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ดา้ นอินพุตของทรานซิ สเตอร์ ระหว่าง
กระแสอินพุต IB และแรงดันอินพุต VBE เมื่อค่าแรงดันที่แหล่งจ่ายด้านอินพุตเพิ่มขึ้น ค่าของกระแส
อินพุ ต IB ก็จะเพิ่มตาม เส้ นกราฟในแนวแกนตั้งซึ่ งเป็ นแกนของกระแส IB จะสู งขึ้ นดังรู ป แต่จะ
สังเกตเห็ นว่าแรงดันตกคร่ อมที่ขา B – E ซึ่ งเรี ยกว่าค่าแรงดัน VBE จะเริ่ มเปลี่ ยนแปลงน้อยมากจน
แทบคงที่ ซึ่ งในการศึกษาจะมีค่าอยูป่ ระมาณ 0.7 V และไม่วา่ ค่าของกระแสอินพุต IB จะเพิ่มขึ้นอีก
เท่าใดก็ตาม ค่าแรงดันอินพุต VBE ก็จะถือว่ามีค่าคงที่อยูท่ ี่ 0.7 V
จากรู ป ที่ 3.4 ( ข ) เป็ นกราฟแสดงความสั ม พัน ธ์ ด้า นเอาต์พุ ต ของทรานซิ ส เตอร์
ระหว่างกระแสเอาต์พุต IC และแรงดันเอาต์พุต VCE ซึ่ งก็จะสื บเนื่ องมาจากกระแสอินพุต IB นั้นคือ
เมื่ อ เราท าการเพิ่ ม กระแสอิ น พุ ต IB จะเป็ นผลท าให้ ก ระแสเอาต์พุ ต IC เพิ่ ม ตามถ้าท าการลด
ค่ากระแส IB ก็ทาให้กระแสเอาต์พุต IC ลดตาม ดังนั้นค่ากระแสเอาต์พุต IC จะมีค่ามากหรื อน้อยจะ
ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณกระแส IB นั้นเอง แต่ในขณะเดียวกันค่าแรงดันเอาต์พุต VCE กลับมีค่าลดลง
ความสัมพันธ์ดา้ นเอาต์พุต คือ ด้านที่เราจะนามาใช้งาน ซึ่งถ้าพิจารณาความสัมพันธ์
ด้านเอาต์พุตของทรานซิ สเตอร์ อาจพิจารณาอาจพิจารณาความสัมพันธ์ที่ได้ออกเป็ นย่านต่าง ๆ
ดังนี้คือ
1.ย่านแอกทีฟ ( Active region ) เป็ นย่านการทางานของกระแสคอลเล็กเตอร์ ( IC )และ
ค่ า ของแรงดัน VCE ท างานตามค่ าของกระแสเบส( IB) ที่ ป้ อ นให้ ก ับ ขาเบส( B) ถู ก น าไปใช้ใ น
วงจรขยายต่าง ๆ
2.ย่านอิ่มตัว ( Saturation region ) เป็ นย่านที่กระแสคอลเลกเตอร์ (IC )อิ่มตัว
3.ย่านคัตออฟ ( Cut – Off region ) เป็ นย่านที่ทรานซิ สเตอร์ ไม่นากระแสหรื อค่ากระแส
เบส(IB ) มีค่าเป็ นศูนย์
จากรู ปที่ 3.5 จะเห็นว่าย่านอิ่มตัว เป็ นย่านที่ทรานซิ สเตอร์ นากระแสได้สูงที่สุด ส่ วน
ย่านคัตออฟเป็ นย่านที่ทรานซิ สเตอร์ ไม่นากระแส ดังนั้น เราจึงนาย่านทั้งสองดังกล่าวมาใช้งานใน
วงจรการใช้ทรานซิสเตอร์เป็ นสวิตช์ ( Switching )
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IC(mA)

IC(mA)

VCC
RL

Saturation
1
2

Active
3

0

Cut-off
(ก)

IB7
IB6
IB5
IB4
IB3
IB2
IB1

VCC
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Saturat
(ก)

Active

ion
Cut-off
IB =0

VCE(V)

0

VCE(V)

(ข)
รู ปที่ 3.5 ย่านที่ทางานต่าง ๆ ของทรานซิ สเตอร์
ที่มา((พุทธรักษ์ แสงกิ่ง,2558,หน้า129)

3.5 การจัดวงจรไบแอสทรานซิสเตอร์
3.5.1วงจรไบแอสคงที่ (Fixed Bias Circuit)
วงจรไบแอสคงที่ คือการจ่ายแรงดันไฟไบแอสให้กบั ขาเบส ของทรานซิสเตอร์คงที่
ตลอดเวลา โดยใช้ตวั ต้านทานค่าคงที่ทาหน้าที่แบ่งแรงดันจากแหล่งจ่ายและจากัดกระแสป้ อน
ให้กบั ขาเบส ของทรานซิ สเตอร์ ตลอดเวลาวงจรไบแอสคงที่เบื้องต้น แสดงดังรู ปที่ 3.6
RC

RB

VCC

IB
VBE

RC

RB

VCC

IB
VBE

(ก) ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN
(ข) ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP
รู ปที่ 3.6 วงจรไบแอสคงที่เบื้องต้น
ที่มา (พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2553, หน้า 76)

104

ใบความรู้ ที่ 3
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย ทรานซิ สเตอร์
เรื่ อง ทรานซิสเตอร์

หน่วยที่ 3
สอนครั้งที่ 4-5
เวลา 4 ชัว่ โมง

จากรู ป ที่ 3.6 (ก) แสดงวงจรไบแอสคงที่ เบื้ อ งต้น ของทรานซิ ส เตอร์ ช นิ ด เอ็ น พี เอ็ น
ประกอบด้วย RB เป็ นตัวต้านทานค่าคงที่ทาหน้าที่จากัดกระแส IB ให้ไหลผ่านขาเบสมากหรื อน้อย
ขึ้ น อยู่ก ับ ค่ าความต้านทาน เกิ ด แรงดัน ไฟ VBE ตกคร่ อ มระหว่างขาเบสกับ ขาอิ มิ ต เตอร์ เป็ น
แรงดันไฟไบแอสตรง คือที่ขาเบส ได้รับแรงดันไฟบวก และที่ขาอิมิตเตอร์ ได้รับแรงดันไฟลบ
ส่ ว นขาคอลเลคเตอร์ ไ ด้ รั บ แรงดั น ไฟไบแอสกลั บ จากแหล่ ง จ่ า ย VCC จ่ า ยผ่ า น RC โดยขา
คอลเลคเตอร์ ได้รับ แรงดัน ไฟบวก ซึ่ งขาอิ มิ ต เตอร์ เป็ นขาร่ ว ม และรู ป ที่ 3.6 (ข) แสดงวงจร
ไบแอสคงที่ ทรานซิ สเตอร์ เป็ นชนิ ดพีเอ็นพี ประกอบด้วย RB เป็ นตัวต้านทานค่าคงที่ ทาหน้าที่
จากัดกระแส IB ให้ไหลผ่านขาเบส มากหรื อน้อย ขึ้นอยูก่ บั ค่าความต้านทานเกิดแรงดันไฟ VBE
ตกคร่ อ มระหว่างขาเบส กับ ขาอิ มิ ต เตอร์ เป็ นแรงดัน ไฟไบแอสตรงเช่ น กัน คื อ ที่ ข าเบสได้รับ
แรงดัน ไฟลบ และที่ ข าอิ มิ ต เตอร์ ได้รับแรงดัน ไฟบวก ส่ วนขาคอลเลคเตอร์ ได้รับ แรงดัน ไฟ
ไบแอสกลับ จากแหล่ ง จ่ า ย VCC จ่ า ยผ่า น RC โดยขาคอลเลคเตอร์ ไ ด้รั บ แรงดัน ไฟลบซึ่ งขา
อิมิตเตอร์ เป็ นขาร่ วม
การทางานของวงจร เมื่อจ่ายไฟให้กบั วงจรจะมี กระแส IB ไหล ทาให้ทรานซิ สเตอร์
ทางานนากระแส มีกระแส IC ไหล ทรานซิ สเตอร์ เมื่อนากระแสแล้ว จะเกิดความร้อนขึ้นในตัว
มีผลทาให้ค่าความต้านทานระหว่างรอยต่อขาคอลเลคเตอร์ กับขาอิมิตเตอร์ ของตัวทรานซิ สเตอร์
ลดลงส่ งผลให้กระแส IC ไหลเพิ่มขึ้ น ถ้ายังคงจ่ายแรงดัน VBE ให้เท่าเดิ ม ทาให้กระแส IB ไหล
มากขึ้ น ส่ งผลให้กระแส IC ยิ่งไหลมากขึ้ นไปอีก ซึ่ งหมายถึ งการจ่ายไบแอสให้กบั ขาเบสของ
ทรานซิ ส เตอร์ ม ากเกิ นไปเพราะไบแอสที่ ข าเบส เป็ นแบบคงที่ เมื่ อกระแส IC ยิ่งไหลมากขึ้ น
ทรานซิ สเตอร์ ก็จะมีความร้ อนสะสมเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง จนทาให้ทรานซิ สเตอร์ ชารุ ดเสี ยหาย
ซึ่ งวงจรไบแอสคงที่น้ ีมีขอ้ ดีและข้อเสี ยดังนี้
ข้อดีของวงจรไบแอสคงที่ คือใช้อุปกรณ์นอ้ ยชิ้น ประกอบวงจรง่าย
ข้อเสี ยของวงจรไบแอสคงที่ คือทางานไม่คงที่ต่ออุณหภูมิ อัตราขยายของวงจรไม่คงที่
นาไปใช้งานกับวงจรที่ทางานต่อเนื่ องนาน ๆ จะทาให้ชารุ ดเสี ยหาย
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3.5.2 วงจรไบแอสช่วย (Self Bias Circuit)
วงจรไบแอสช่ วย เป็ นการจัดวงจรไบแอสเพื่ อแก้ไขข้อเสี ยของวงจรไบแอสคงที่
ที่ทางานไม่คงที่ต่ออุณหภูมิเมื่อทางานต่อเนื่ อง ซึ่ งวงจรไบแอสช่วยสามารถทาให้ทรานซิ สเตอร์
ทางานคงที่ต่ออุณหภูมิเมื่อทางานต่อเนื่ องได้ ในการจัดวงจรทาการย้ายขาของ RB ด้านที่ต่อกับ
แหล่งจ่ายแรงดัน VCC ไปต่อที่ขาคอลเลคเตอร์ ของทรานซิ สเตอร์ แทนส่ วน RB และขาที่ต่อกับ
ขาเบส ของทรานซิ สเตอร์ ต่อคงเดิมไว้ การต่อวงจรไบแอสแบบนี้ แรงดันไฟไบแอสที่จ่ายให้ขาเบส
สามารถเปลี่ ย นค่าได้ตามค่าแรงดันตกคร่ อมขาคอลเลคเตอร์ ของทรานซิ ส เตอร์ ลัก ษณะวงจร
ไบแอสช่วย แสดงดังรู ปที่ 3.7
RC

RC
RB

VC

IB

VCC

RB

VC

IB

VCE

VCE
VBE

VCC

VBE

(ก) ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN

(ข) ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP

รู ปที่ 3.7 วงจรไบแอสช่วย
ที่มา (พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2553, หน้า 77)
จากรู ปที่ 3.7 แสดงวงจรไบแอสช่วย ประกอบด้วย RB เป็ นตัวต้านทานค่าคงที่ทาหน้าที่
จากัดกระแส IB ให้ไหลผ่านขาเบส มากหรื อน้อย ขึ้นอยู่กบั ค่าความต้านทาน ขาบนของ RB ต่อรับ
แรงดันไฟจากขาคอลเลคเตอร์ ของทรานซิ สเตอร์ ขาล่ างของ RB ต่อเข้าขาเบส เกิ ดแรงดันไฟ VBE
ตกคร่ อมระหว่างขาเบส กับขาอิมิตเตอร์ เป็ นแรงดันไฟไบแอสตรง คือที่ขาเบส ได้รับแรงดันไฟบวก
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และที่ขาอิมิตเตอร์ ได้รับแรงดันไฟลบ ส่ วนขาคอลเลคเตอร์ ได้รับแรงดันไฟไบแอสกลับจากแหล่งจ่าย
VCC จ่ายผ่าน RC โดยคอลเลคเตอร์ ได้รับแรงดันไฟบวกและขาอิมิตเตอร์ เป็ นขาร่ วม
การทางานของวงจรไบแอสช่วยมีหลักการทางานดังนี้ เมื่อมีกระแส IB ไหลจะทาให้
ทรานซิ สเตอร์ ทางานนากระแส มีกระแส IC ไหล ทรานซิ ส เตอร์ เมื่ อนากระแสแล้วจะเกิ ด
ความร้อนขึ้นมีผลทาให้ค่าความต้านทานระหว่างรอยต่อขาคอลเลคเตอร์ กับขาอิมิตเตอร์ ของตัว
ทรานซิ สเตอร์ ลดลง ส่ งผลให้กระแส IC ไหลเพิ่มขึ้น เมื่อความต้านทานของทรานซิ สเตอร์ ลดลง
แรงดันที่ จุด VC ก็ล ดลงตามไปด้วย ส่ งผลให้แรงดันที่ จ่ายให้ขาเบส ก็ ลดลง ท าให้แรงดัน VBE
ลดลงตาม เมื่อ VBE ลดลงกระแส IB ก็ลดลงตาม VBE ทรานซิ สเตอร์ ทางานน้อยลง สภาวะการจ่าย
ไบแอสที่ขาเบสไม่คงที่ สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตามค่าแรงดัน VC ที่ป้อนให้ ผลการเปลี่ยนแปลง
ดัง กล่ าวจะช่ วยในการปรั บ สภาวะการท างานของทรานซิ ส เตอร์ ให้ ค งที่ ต่ อ อุ ณ หภู มิ ม ากขึ้ น
โดยวงจรไบแอสช่วยมีขอ้ ดีและข้อเสี ยดังนี้
ข้อดีของวงจรไบแอสช่วย คือมีความคงที่ต่ออุณหภูมิดี สัญญาณที่ขยายออกเอาต์พุต
มีความผิดเพี้ยนต่า
ข้อเสี ยของวงจรไบแอสช่วย คือมีอตั ราขยายสัญญาณต่า เพราะสัญญาณที่ส่งออก
เอาต์พุต สัญญาณบางส่ วนถูกป้ อนกลับแบบลบ (Negative Feedback) ป้อนสัญญาณกลับมาเข้าที่
ขาเบสของทรานซิสเตอร์
4.3 วงจรไบแอสกระแสป้ อนกลับ (Current Feedback Bias Circuit)
ไบแอสกระแสป้ อนกลับ มี ชื่ อเรี ยกอี กอย่างหนึ่ ง คื อวงจรไบแอสปรั บ ช่ วยให้คงที่
(Stabilize Bias) ซึ่ งทาให้ทรานซิ สเตอร์ ทางานคงที่ ต่ออุณหภูมิเช่ นเดี ยวกับวงจรไบแอสช่ วย
แต่วงจรไบแอสกระแสป้ อนกลับมีขอ้ ดี กว่า คือสามารถให้อตั ราการขยายสัญญาณสู งกว่า การจัด
วงจรจ่ายแรงดันไฟไบแอสให้ขาเบส ของทรานซิ สเตอร์ จะกาหนดแรงดันโดยวงจรแบ่งแรงดัน
ซึ่ งจะจ่ายแรงดันออกมาคงที่ตลอดเวลา การควบคุมแรงดันไบแอส VBE ให้ทรานซิสเตอร์คงที่
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โดยใช้ตวั ต้านทานค่ าคงที่ ต่อให้ ก ับ ขาอิ มิ ตเตอร์ ช่ วยในการปรั บ ค่ าแรงดัน VBE ให้คงที่ และ
ควบคุ มให้ทรานซิ สเตอร์ ทางานคงที่ ต่ออุณหภูมิตลอดเวลา ตัวต้านทานที่ขาอิมิตเตอร์ เรี ยกว่า
ตัวต้านทานปรับช่ วยให้คงที่ (Stabilize Resistor) ลักษณะวงจรไบแอสกระแสป้ อนกลับ แสดงดัง
รู ปที่ 3.8
RC
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(ก) ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN
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(ข) ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP

รู ปที่ 3.8 วงจรไบแอสกระแสป้อนกลับ
ที่มา (พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2553, หน้า 78)
จากรู ปที่ 3.8 แสดงวงจรไบแอสกระแสป้ อนกลับ ประกอบด้วยตัวต้านทาน RA และ RB
เป็ นวงจรแบ่งแรงดันป้ อนให้กบั ขาเบสของทรานซิ สเตอร์ โดย RA ทาหน้าที่จากัดกระแสที่ไหลผ่าน
ในวงจรแบ่งแรงดัน เพื่อกาหนดแรงดันตกคร่ อม RB มากหรื อน้อย ส่ วนตัวต้านทาน RB เป็ นตัว
จ่ายแรงดัน ไบแอสตรงให้ ข าเบส ของทรานซิ ส เตอร์ จะได้แรงดัน ตกคร่ อมขาเบส คื อ VB และ
ตัวต้านทาน RE เป็ นตัวต้านทานปรั บช่ วยควบคุ มแรงดัน VBE ที่ จ่ายให้ขาเบส กับขาอิ มิตเตอร์
ให้ ค งที่ ส่ วนตัวเก็ บ ประจุ CE ท าหน้าที่ ก าจัด สั ญ ญาณไฟฟ้ ากระแสสลับ ที่ ถู ก จ่ า ยออกมาที่ ข า
อิมิตเตอร์ ลงกราวด์ เพื่อทาให้ค่าแรงดัน VE ที่ขาอิมิตเตอร์ ของทรานซิ สเตอร์ มีเฉพาะแรงดันไฟฟ้ า
กระแสตรงเท่านั้นและขาคอลเลคเตอร์ ได้รับแรงดันไบแอสกลับจากแหล่งจ่าย VCC จ่ายผ่าน RC
มาเข้าขาคอลเลคเตอร์ของทรานซิสเตอร์
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การทางานของวงจรไบแอสกระแสป้ อนกลับมีหลักการทางานดังนี้ เมื่อจ่ายไฟ VCC
ให้กบั วงจร กระแสไหลผ่าน RA และ RB มีแรงดัน VBE จ่ายให้วงจร ทาให้กระแส IB ไหลส่ งผลให้
กระแส IC ไหลตามไปด้วย ค่าความต้านทานระหว่างขาคอลเลคเตอร์ กับขาอิมิตเตอร์ ลดลง ทาให้
ทรานซิ สเตอร์ เกิ ดความร้ อนขึ้น กระแส IC จะไหลเพิ่มมากขึ้น มี กระแสไหลผ่าน RE มากขึ้ น
เกิดศักย์ตกคร่ อม RE มากขึ้น คือ VE มีศกั ย์สูงขึ้น เช่น ทรานซิ สเตอร์ ชนิดพีเอ็นพีมีศกั ย์บวกมากขึ้น
ทรานซิ สเตอร์ ชนิ ดเอ็นพีเอ็นมีศกั ย์ลบมากขึ้น ส่ วนที่ ขาเบส มี แรงดัน VB คงที่เพราะ RA และ RB
ถูกจัดไบแอสเป็ นแบบไบแอสคงที่ ทาให้ VB และ VE จะหักล้างกันเหลือเป็ นแรงดัน VBE ซึ่งแรงดัน
VBE จะลดลงทาให้กระแส IB ไหลลดลงตามไปด้วย ทรานซิ สเตอร์ ทางานน้อยลง กระแส IC
ไหลน้อยลงทาให้ทรานซิ สเตอร์ ทางานเข้าสู่ ภาวะปกติ ซึ่ งวงจรไบแอสกระแสป้ อนกลับมีขอ้ ดีและ
ข้อเสี ยดังนี้
ข้อดีของวงจรไบแอสกระแสป้ อนกลับ คือ มีความคงที่ต่ออุณหภูมิดีมาก ตัวต้านทาน
RE ที่ เพิ่มเข้ามาในวงจรช่ วยควบคุ มให้กระแส IC ไหลคงที่ ถึ งแม้ว่าความต้านทาน RA และ RB
จะเปลี่ยนแปลงค่าไปก็ตาม หรื อมีค่าคลาดเคลื่อนไปบ้าง และวงจรมีอตั ราขยายสู ง
ข้อเสี ยของวงจรไบแอสกระแสป้ อนกลับ คือ ใช้ส่วนประกอบในการต่อวงจรมาก
3.5.4 วงจรไบแอสแบบผสม (Mixed Bias Circuit)
วงจรไบแอสผสม เป็ นการจัดแรงดันไบแอสให้ขาเบส ของทรานซิสเตอร์แบบผสม
ระหว่างวงจรไบแอสช่วยกับวงจรไบแอสกระแสป้ อนกลับ ทาให้การทางานของวงจรทรานซิ สเตอร์
แบบนี้มีความคงที่ต่ออุณหภูมิมากที่สุด ลักษณะวงจรไบแอสแบบผสม แสดงดังรู ปที่ 3.9
จากรู ปที่ 3.9 แสดงวงจรไบแอสแบบผสม ประกอบด้วยตัวต้านทาน RA และ RB
เป็ นวงจรแบ่งแรงดันป้ อนให้กบั ขาเบสของทรานซิ สเตอร์ โดย RA ทาหน้าที่จากัดกระแสที่ไหลผ่าน
ในวงจรแบ่งแรงดัน เพื่อกาหนดแรงดันตกคร่ อม RB มากหรื อน้อย ส่ วนตัวต้านทาน RB เป็ นตัว
จ่ายแรงดันไบแอสตรงให้ขาเบสของทรานซิ สเตอร์ จะได้แรงดันตกคร่ อมขาเบส คือ VB ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงค่ากระแสที่ไหลผ่าน RA ขึ้นอยูก่ บั ค่าแรงดันที่ตกคร่ อมขาคอลเลคเตอร์ หรื อ VC ของ
ทรานซิ สเตอร์ ซึ่ งจัดวงจรเป็ นวงจรไบแอสช่วย ตัวต้านทาน RE เป็ นตัวต้านทานปรับเสถียรภาพ
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รู ปที่ 3.9 วงจรไบแอสแบบผสม
ที่มา (พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2553, หน้า 79)
ของวงจร ช่วยควบคุมแรงดัน VBE ที่จ่ายให้ขาเบสกับขาอิมิตเตอร์ ให้คงที่ ส่ วนตัวเก็บ
ประจุ C ทาหน้าที่กาจัดสัญญาณไฟฟ้ ากระแสสลับที่ถูกจ่ายออกมาที่ขาอิมิตเตอร์ ทิ้งลงกราวด์ เพื่อ
ทาให้ค่าแรงดัน VE ที่ขาอิมิตเตอร์ ของทรานซิ สเตอร์ มีเฉพาะแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงเท่านั้น และ
ขาคอลเลคเตอร์ ได้รับแรงดันไบแอสกลับจากแหล่ งจ่าย VCC จ่ายผ่าน RC มาเข้าขาคอลเลคเตอร์
ของทรานซิสเตอร์
การทางานของวงจรไบแอสแบบผสมมีหลักการทางานดังนี้ เมื่อจ่ายไฟ VCC ให้กบั วงจร
และมี แ รงดัน VBE จ่ า ยให้ วงจรท าให้ ก ระแส IB ไหล ส่ ง ผลให้ ก ระแส IC ไหลตามไปด้ว ย
ค่าความต้านทานระหว่างขาคอลเลคเตอร์ กับขาอิ มิตเตอร์ ลดลงทรานซิ สเตอร์ เกิ ดความร้ อนขึ้ น
กระแส IC จะไหลเพิ่มมากขึ้น มีกระแสไหลผ่าน RE มากขึ้น เกิดศักย์ตกคร่ อม RE มากขึ้น คือ
VE มีศกั ย์สูงขึ้นเมื่อค่าความต้านทานระหว่างรอยต่อขาคอลเลคเตอร์ กับขาอิมิตเตอร์ ลดลง ส่ งผล
ให้แรงดัน VC ลดลงด้วย ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นคือ VC ลดลง VE เพิ่มขึ้น เป็ นผลให้แรงดัน VB เกิดการ
ควบคุมให้มีศกั ย์เปลี่ยนแปลงค่า VC ซึ่งเป็ นผลทาให้แรงดัน VBE เปลี่ยนค่าลดลง แรงดันไบแอส
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ที่จ่ายให้ขาเบส ของทรานซิ สเตอร์ ลดลง กระแส IB ไหลลดลง ควบคุมให้กระแส IC ไหลลดลง
ตามไปด้วย ทรานซิ สเตอร์ ทางานเข้าสู่ ภาวะปกติ วงจรไบแอสแบบผสมมีขอ้ ดีและข้อเสี ยดังนี้
ข้อดีของวงจรไบแอสแบบผสม คือ วงจรทางานมีความคงที่ต่ออุณหภูมิสูงที่สุด และ
มีความผิดเพี้ยนในการขยายสัญญาณต่า
ข้อเสี ยของวงจรไบแอสแบบผสม คือ มีอตั ราขยายของสัญญาณต่า เพราะมีการ
ป้ อนกลับแบบลบของสัญญาณเอาต์พุตไปเข้าอินพุต และใช้ส่วนประกอบในการต่อวงจรมาก
3.6 การอ่ านคู่มือทรานซิสเตอร์ และการแปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟ้ า
3.6.1 เบอร์ทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ที่ผลิตออกมาใช้งานมีหลายบริ ษทั หลายยีห่ อ้
การกาหนดเบอร์ จากบริ ษทั ผูผ้ ลิตแต่ละบริ ษทั ต้องมีมาตรฐานเดียวกัน เบอร์ของทรานซิสเตอร์ที่ใช้
งานบ่อยๆมีดงั นี้
1.ประเภทใช้งานทัว่ ไป (General Purpose) ทรานซิ สเตอร์ ที่ใช้ในงานทัว่ ไป ได้แก่
- 2SA Series ชนิด PNP ใช้งานในย่านความถี่สูง เช่น 2SA 1015
- 2SB Series ชนิด PNP ใช้งานในย่านความถี่ต่า เช่น 2SB 772
- 2SC Series ชนิด NPN ใช้งานในย่านความถี่สูง เช่น 2SC 1815 และ
2SC2774
- 2SD Series ชนิด NPN ใช้งานในย่านความถี่ต่า เช่น 2SD 400 และ
2SD1496
- 2N Series เช่น 2N3904 และ 2N3055
- BC Series เช่น BC337 และ BC458
- BD Series เช่น BD136 BD139 และ BD140
2. ประเภททรานซิ สเตอร์ กาลัง ( Power Transistor )
ทรานซิ สเตอร์ ที่ใช้งานโดยทัว่ ไปมีดว้ ยกันหลายเบอร์ ที่นิยมใช้งานบ่อยใน
วงจรขยายกาลัง คือทรานซิ สเตอร์ เบอร์ 2N3055 ชนิด NPN และ MJ2955 ชนิด PNP ซึ่ งทั้งสอง
เบอร์ ต่างชนิ ดกันแต่มีคุณสมบัติเหมือนกัน
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รู ปที่ 3.10 แสดงทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N3055 และ MJ2955
ที่มา (http://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3055-D.PDF)
จากรู ปที่ 3.10 ทรานซิ สเตอร์ ท้ งั สองเบอร์ มีรูปร่ างและตัวถังแบบเดียวกันคือ Case 1-07
TO-204AA(TO-3) เป็ นซิลิคอนทรานซิ สเตอร์ ใช้ในวงจรขยายกาลัง ทนกระแสคอลเลกเตอร์ สูงสุ ด
15 แอมป์ แรงดันระหว่างขาคอลเลกเตอร์ -อิมิตเตอร์สูงสุ ด 60 โวลต์ กาลังงานสู ญเสี ยเท่ากับ 115
วัตต์
ตารางที่ 3.1 ค่าพิกดั สู งสุ ดของทรานซิ สเตอร์ เบอร์ 2N3055 และMJ2955 MAXIMUM RATINGS
Rating
Collector - Emitter Voltage
Collector - Emitter Voltage
Collector - Base Voltage
Emitter - Base Voltage
Collector Current – Continuous
Base Current
Total Power Dissipation @ TC = 25C
Derate Above 25C
Operating and Storage Junction Temperature Range

Symbol

Value

Unit

VCEO
VCER
VCB
VEB
IC
IB
PD

60
70
100
7
15
7
115
0.657

Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Adc
Adc
Watts
W/C

TJ,Tstg

- 65 to +200

C
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จากตารางที่ 3.1 พารามิเตอร์ ต่างๆแสดงค่าพิกดั สู งสุ ด( Maximum Rating) ดังนี้
VCEO คือค่าแรงดันระหว่างคอลเลกเตอร –อิมิตเตอร์ สูงสุ ด เมื่อเบสเปิ ดวงจรเท่ากับ60 V
VCER คือแรงดันไบแอสกลับระหว่างคอลเลกเตอร์ – อิมิตเตอร์ สูงสุ ดเมื่อเบสเปิ ดวงจร
เท่ากับ 70 V
VCB คือแรงดันระหว่าคอลเลกเตอร์ – เบสสู งสุ ด เมื่ออิมิตเตอร์ เปิ ดวงจรเท่ากับ 100 V
VEB คือ แรงดันระหว่าอิมิตเตอร์ เตอร์ – เบสสู งสุ ด เมื่อคอลเลกเตอร์ เปิ ดวงจรเท่ากับ 7 V
IC คือ กระแสคอลเลกเตอร์ สูงสุ ดเท่ากับ 15 A
IB คือกระแสเบสสู งสุ ดเท่ากับ 7 A
PDคือ กาลังงานสู ญเสี ยเท่ากับ 115 Watt
TJ,Tstg คือ อุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่รอยต่อขณะการใช้งาน เท่ากับ -65 ถึง 200 องศาเซลเซียส
3.7 การนาทรานซิสเตอร์ ไปประยุกต์ ใช้ งาน
ทรานซิ สเตอร์ นาไปใช้งานโดยทัว่ ไปมี 2 ลักษณะคือ ทาหน้าที่เป็ นสวิตช์เปิ ด-ปิ ดวงจร
และเป็ นตัวขยายสัญญาณ( Amplifier ) โดยมีหลักการทางานเบื้องต้นดังนี้
3.7.1 ทรานซิสเตอร์สวิตช์
การใช้ทรานซิ สเตอร์ เป็ นสวิตช์ จะถูกออกแบบให้ทางานในย่านอิ่มตัวและย่าน
คัตออฟ การใช้ทรานซิ สเตอร์ เป็ นเป็ นสวิตช์ในย่านคัตออฟ แสดงดังรู ปที่ 3.11
จากรู ปที่ 3.11 จะเห็นว่าทรานซิ สเตอร์ สวิตช์จะทางานในย่านคัตออฟได้น้ นั คือ
1.ไม่มีสัญญาณด้านอินพุตหรื ออินพุตเป็ นศูนย์
2. แรงดันที่จ่ายระหว่างรอยต่อเบส-อิมิตเตอร์ VBE 0.7 V หรื อได้รับไบแอสกลับ
3. รอยต่อเบส-คอลเล็กเตอร์ได้รับไบแอสกลับ
4. ทรานซิสเตอร์เป็ นสวิตช์เปิ ดวงจร (Open Circuit)
5. กระแสคอลเล็กเตอร์ มีค่าเท่ากับศูนย์
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VCC

RL
C
Vin

Rin

RL
Switch

Vout

B

VCC

VCC

Vout

Switch
“Open”

VCC

VCC

E

รู ปที่ 3.11 แสดงทรานซิ สเตอร์ สวิตช์ในย่านคัตออฟ
ที่มา(วีระศักดิ์ สุ วรรณเพชร, 2557, หน้า 120 )
VCC
VCC
VCC

RL
C
Vin

Rin

B

RL
Vout

Vout

VCC

VCC

Switch
“Closed”

E

รู ปที่ 3.12 แสดงทรานซิ สเตอร์ สวิตช์ในย่านอิ่มตัว
ที่มา(วีระศักดิ์ สุ วรรณเพชร, 2557, หน้า 121)
จากรู ปที่ 3.12 จะเห็นว่าทรานซิ สเตอร์ สวิตช์จะทางานในย่านอิ่มตัวได้น้ นั คือ
1. แรงดันที่จ่ายระหว่างรอยต่อเบส-อิมิตเตอร์ VBE 0.7 V หรื อได้รับไบแอสตรง
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2. รอยต่อเบส-คอลเลกเตอร์ได้รับไบแอสตรง
3. ทรานซิสเตอร์ทางานเต็มที่เป็ นสวิตช์ปิดวงจร (Close Circuit)
V
4. กระแสคอลเลกเตอร์ มีค่าสู งสุ ด Ic = Rcc
L

5. แรงดันคอลเลกเตอร์ - อิมิตเตอร์ มีค่าเท่ากับศูนย์โวลต์ฃ
3.7.2 ทรานซิสเตอร์สาหรับวงจรขยายสัญญาณ
การใช้ทรานซิ สเตอร์ สาหรับวงจรขยายสัญญาณมีลกั ษณะการต่อวงจรดังรู ปที่
3.13

DC Biasing
Point(Q)
C1

VCC
RL

R1

IC

VRL
Vout

IB

Vin

Amplified
Output Signal
VCC
DC Biasing
Voltage
Q
0V

IE
R2

VB

RE

C2 V
RE

0V
รู ปที่ 3.13 ทรานซิสเตอร์สาหรับวงจรขยายสัญญาณ
ที่มา(วีระศักดิ์ สุ วรรณเพชร, 2557, หน้า 122)
จากรู ปที่ 3.13 การนาทรานซิสเตอร์ไปขยายสัญญาณ จะต้องจัดไบแอสให้เหมาะสม
และเลือกจุดทางานต้องอยูใ่ นย่านแอกตีฟ( Active Region ) เพื่อให้ทรานซิสเตอร์ทาหน้าที่ขยาย
สัญญาณตามที่ตอ้ งการ
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3.8 การวัดและทดสอบทรานซิสเตอร์ ด้วยโอห์ มมิเตอร์
ทรานซิ ส เตอร์ ดูจากโครงสร้ างภายนอกจะแบ่ งออกได้ 2 แบบคื อ แบบตัวถังที่ เป็ น
อีพ็อกซี สีดา และแบบตัวถังที่เป็ นโลหะ ในการวัดหาขาเบส( B ) จะใช้หลักการแบบเดี ยวกัน ใน
การวัดหรื อตรวจสอบ ทรานซิ เตอร์ ในที่ น้ ี ใช้ม ลั ติ มิ เตอร์ แบบอะนาลอก ยี่ห้ อ SANWAรุ่ น YX361TR ซึ่ งในย่านวัดโอห์มมิเตอร์ จะจ่ายแรงดันออกมาจากมิเตอร์ ดังนี้ คือขั้วบวก(+) สายสี แดงจะ
จ่ายแรงดันไฟลบ ส่ วนขั้วลบ(-)สายสี ดาจะจ่ายแรงดันไฟบวกออกมาโดยมีข้ นั ตอนดังนี้ (ในที่น้ ีใช้
ทรานซิสเตอร์ เบอร์ BC546)
3.8.1การวัดหาขาเบส( B )ของทรานซิสเตอร์
ลาดับขั้นตอนที่ 1ตั้งย่านวัดโอห์ มปรั บไปที่ ย่าน10 นาปลายสายของมิ เตอร์ แตะกัน
แล้วปรับปุ่ ม 0ΩADJ. ให้เข็มบ่ายเบนชี้ที่ศูนย์โอห์ม (0Ω)
ล าดั บ ขั้ นตอนที่ 2 น าทรานซิ สเตอร์ ม าเพื่ อ วัด หาขาและชนิ ด โดยก าหนดขา
ทรานซิ สเตอร์ เบื้องต้นให้เป็ นขาที่ 1 ขาที่ 2 และขาที่ 3 แสดงดังรู ปที่ 3.14
เข็มมิเตอร์

ตั้งย่านวัด10
BC546

ไฟบวก

ไฟลบ
(ก) การตั้งย่านวัดโอห์มมิเตอร์

1

2

3

(ข)การกาหนดขาทรานซิ สเตอร์

รู ปที่ 3.14 แสดงการตั้งย่านวัดโอห์มมิเตอร์ และกาหนดขาทรานซิ สเตอร์
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ลาดับขั้นตอนที่ 3 ใช้ขา1เป็ นขาหลักนาสายมิเตอร์สีดา(ไฟบวก)วัดที่ขา1 และนาสาย
มิเตอร์สีแดง(ไฟลบ)วัดที่ขา 2 และขา 3 ดังรู ปที่ 3.15

BC546

BC546

1 2 3

1 2 3

รู ปที่ 3.15 แสดงการวัดหาขาเบสโดยใช้ขา 1เป็ นขาหลัก(ไฟบวก)
ลาดับขั้นตอน4. เปลี่ยนเป็ นใช้ขา 2 เป็ นขาหลักนาสายสี ดา(ไฟบวก)ไปวัดที่ขา2 แล้วนา
สายสี แดง(ไฟลบ)วัดเทียบขา1 และขา3 ดังรู ปที่ 3.16

BC546

1

2

BC546

3

1

2

3

รู ปที่ 3.16 แสดงการวัดหาขาเบสโดยใช้ขา 2 เป็ นขาหลัก(ไฟบวก)
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ลาดับขั้นตอน5. เปลี่ยนเป็ นใช้ขา 3 เป็ นขาหลักนาสายสี ดา(ไฟบวก)ไปวัดที่ขา3 แล้วนา
สายสี แดง(ไฟลบ)วัดเทียบขา1 และขา2 ดังรู ปที่ 3.17

BC546

1

2

BC546

3

1

2

3

รู ปที่ 3.17 แสดงการวัดหาขาเบสโดยใช้ขา 3เป็ นขาหลัก(ไฟบวก)
จากการวัดจะเห็นว่าเมื่อเราใช้ขา2เป็ นขาหลักนาสายสี ดาซึ่งเป็ นไฟบวกไปวัด แล้วนา
สายสี แดงซึ่งเป็ นไฟลบไปวัดเทียบขา1และขา2 เข็มของมิเตอร์ ช้ ีบ่ายเบนมีค่าเท่ากันประมาณ 50-70
โอห์ม แสดงว่าขาเบสคือขา2 และเป็ นทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น (NPN) ส่ วนขา1 และขา 3 ยังไม่
ทราบว่าขาใดเป็ นขาคอลเลคเตอร์ และขาอิมิตเตอร์
ในกรณี ที่ทรานซิ สเตอร์ เป็ นชนิดพีเอ็นพี(PNP) การหาขาเบส(B )ให้ใช้สายสี แดง(ไฟลบ)
วัดที่ขาใดขาหนึ่ งเป็ นหลักและใช้สายสี ดา(ไฟลบ) วัดเทียบกับสองขาที่ เหลื อ โดยทาการวัดทาใน
ลักษณะแบบเดี ยวกันการวัดทรานซิ สเตอร์ ชนิดเอ็นพีเอ็น( NPN) ตามลาดับขั้นตอนที่ 2-5 จะพบว่า
เข็มของมิเตอร์ ช้ ีบ่ายเบนขึ้นมาสองครั้งค่าเท่ากันแสดงว่าขาที่สายสี แดง (ไฟลบ)วัดอยูค่ ือขาเบสและ
เป็ นทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี (PNP)
3.8.2 การวัดหาขาคอลเลกเตอร์ และขาอิมิตเตอร์ ในกรณี ที่ตวั ถังเป็ นอีพ็อกซี (พลาสติก สี
ดา)
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ลาดับ ขั้นตอนที่ 1 ตั้งย่านวัดของโอห์ ม มิ เตอร์ ไว้ที่ ย่าน × 10 k ท าการปรั บศู นย์โอห์ ม
(Zero Ohm ) โดยนาปลายสายทั้งสองข้างมาแตะกัน ปรับปุ่ ม ADJ ให้เข็มบ่ายเบนไปที่ตาแหน่งศูนย์
โอห์ม
ลาดับที่ 2 นาสายสี ดาที่เคยจับขาเบส มาจับขาที่ 1 ส่ วนสายสี แดงแตะขาที่ 3สังเกตว่าเข็ม
ของโอห์มมิเตอร์ จะไม่ตีข้ ึนจากนั้นนามือที่จบั สายสี ดามาแตะระหว่างขาที่ 1 กับขาที่ 2 โดยไม่ให้ขา
ของทรานซิ ส เตอร์ ช็ อตกัน แต่ จะให้ก ระแสไฟฟ้ าไหลผ่านนิ้ วมื อซึ่ งเป็ นเสมื อนตัวต้านทานไป
ไบแอสที่ขาเบสแทน แสดงดังรู ปที่ 3.18 จะสังเกตว่าเข็มของโอห์ มมิ เตอร์ จะตี ข้ ึ นตามแรงนิ้ วกด
เกื อ บสุ ดสเกล แสดงว่ า ขาที่ 1 เป็ นขาคอลเลคเตอร์ ส่ วนขาที่ 3 เป็ นขาอิ มิ ต เตอร์ เพราะ
ทรานซิ สเตอร์ จะทางานได้น้ ัน ระหว่าง ขาเบสกับขาอิ มิตเตอร์ ได้รับแรงดันไบแอสตรง ส่ วนขา
คอลเลคเตอร์ กับ ขาอิ มิ ต เตอร์ ได้รั บ แรงดัน ไบแอสกลับ หรื อ อาจสรุ ป ได้ ว่ า ขาเบส กับ ขา
คอลเลคเตอร์ ใช้ไฟขั้วเหมือนกัน

ใช้นิ้วมือแตะ

BC546

C B E
1 2 3

(ข) การวัดเพื่อหาขาCและขา E
รู ปที่ 3.18 แสดงการวัดเพื่อหาขาCและ
ขา Eที่มา (ทีมงานสมาร์ ทเลิร์นนิ่ง, 2553, หน้า 52)

ตั้งย่านวัด1k
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หน่วยที่ 3

ใบความรู้ ที่ 3
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย ทรานซิ สเตอร์
เรื่ อง ทรานซิสเตอร์

สอนครั้งที่ 4-5
เวลา 4 ชัว่ โมง

3.8.3การวัดหาขาคอลเลกเตอร์ และขาอิ มิตเตอร์ ในกรณี ที่ ตวั ถังเป็ นโลหะ(ในที่ น้ ี ใช้
ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2SC1061) เมื่อทาการวัดหาขาเบส(B)ได้แล้วคือขา1 ให้ทาการวัดหขา 2 กับขา 3
เพื่อหา ขาคอลเลกเตอร์ ( C ) และขาอิมิตเตอร์ ( E )ที่เหลือ โดยใช้ยา่ นวัดเดิมคือ10 ทาการวัด โดย
นาปลายสายของโอห์มมิเตอร์ มิเตอร์ ขา้ งใดข้างหนึ่ งวัดที่ตวั ถังส่ วนที่เป็ นโลหะ แล้วนาปลายสายอีก
ข้างที่เหลือไปวัดกับขาของทรานซิ สเตอร์ ที่เหลือทั้งสองขาคือขา 2 กับขา 3 ดังรู ปที่
เข็มมิเตอร์ ไม่ข้ ึน

เข็มมิเตอร์ ช้ ีศูนย์โอห์ม

1 2 3

(ก)วัดตัวถังเทียบกับขา 2 เข็มมิเตอร์ ช้ ีบ่ายเบน
ศูนย์โอห์ม(0Ω)

1 2 3

(ข) วัดตัวถังเทียบกับขา 3 เข็มมิเตอร์ ไม่
ขึ้น()

รู ปที่ 3.19 แสดงการวัดหาขาคอลเลกเตอร์ โดยวัดเทียบกับตัวถังที่เป็ นโลหะ
จากรู ปที่ 3.19 (ก) เมื่อเราใช้โอห์มมิเตอร์ วดั ตัวถังเทียบกับขา2ของทรานซิสเตอร์ เข็ม
ของมิเตอร์ ช้ ีบ่ายเบนที่ศูนย์โอห์ม แสดงว่าตัวถังกับขา2 ต่อถึงกันดังนั้นขา 2 คือขาคอลเลกเตอร์( )
ส่ วนขา 3คือขาอิมิตเตอร์ เพราะทรานซิ สเตอร์ ที่ตวั ถังเป็ นโลหะขาคอลเลกเตอร์ จะต่อถึงตัวถัง สรุ ป
ได้วา่ ขา1 ขาเบส ขา2 ขาคอลเลกเตอร์ และขา3 ขาอิมิตเตอร์
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ใบความรู้ ที่ 3
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย ทรานซิ สเตอร์
เรื่ อง ทรานซิสเตอร์

หน่วยที่ 3
สอนครั้งที่ 4-5
เวลา 4 ชัว่ โมง

3.8.4 การวัดตรวจสอบทรานซิสเตอร์ดีหรื อเสี ย
ในการวัด ตรวจสอบทรานซิ ส เตอร์ ดีห รื อเสี ย นั้น ใช้ย่านวัดโอห์ ม มิ เตอร์ 1 หรื อ
10 ทาการวัดในลักษณะไบแอสตรงและไบแอสกลับตามชนิ ดของทรานซิ สเตอร์ โดยวัดเป็ นคู่คือ
เบส-อิมิตเตอร์ (B-E )เบส-คอลเลกเตอร์ (B-C) และคอลเลกเตอร์ -อิมิตเตอร์ (C-E )วัดคู่ละสองครั้ง
โดยการสลับสายของมิเตอร์ ทรานซิ สเตอร์ ดี คู่เบส-อิมิตเตอร์ (B-E )เบส-คอลเลกเตอร์ (B-C)ของ
เข็มของมิเตอร์ จะวัดขึ้นครั้งหนึ่ งไม่ข้ ึนครั้งหนึ่ ง ถ้าเข็มมิเตอร์ ข้ ึนทั้งสองครั้งแสดงว่าทรานซิ สเตอร์
เสี ยในลักษณะลัดวงจร ถ้าเข็มมิเตอร์ ไม่ข้ ึนทั้งสองครั้งแสดงว่าเสี ยในลักษณะขาด ในส่ วนของคู่คอ
ลเลกเตอร์ -อิมิตเตอร์ (C-E ) ถ้าวัดแล้วเข็มมิ เตอร์ ไม่ข้ ึนแสดงว่าดี ถ้าเข็มมิเตอร์ ข้ ึนแสดงว่าเสี ยใน
ลักษณะลัดวงจร
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แบบฝึ กหัดหน่ วยที่3 เรื่ องทรานซิสเตอร์
คาชี้แจง 1. แบบฝึ กหัดเป็ นแบบถูกหรื อผิดจำนวน 15 ข้อๆละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 15 คะแนน
2. เวลำที่ใช้ในกำรทำแบบฝึ กหัด 15 นำที
คาสั่ ง จงทำเครื่ องหมำยถูก() ลงในวงเล็บหน้ำข้อที่ถูกและทำเครื่ องหมำยผิด(  )ลงในวงเล็บ
หน้ำข้อที่ผิด
( ) 1. ทรำนซิ สเตอร์ มีโครงสร้ำงประกอบด้วยสำรกึ่งตัวนำ3ตอนมี3ขำคือ ขำเบส
ขำคอลเล็กเตอร์ และขำอิมิตเตอร์
( ) 2. ทรำนซิสเตอร์มี 2 ชนิดคือ NPN กับ PNP
( ) 3. ทรำนซิสเตอร์ชนิด NPN ที่ขำอิมิตเตอร์ จะมีหวั ลูกศรชี้เข้ำ
( ) 4. กำรจ่ำยไบแอสเบื้องต้นให้ทรำนซิ สเตอร์ ตวั จ่ำยไบแอสตรงให้ขำ E-B และจ่ำยไบแอส
กลับให้ขำ C-B
( ) 5. กระแสไฟฟ้ำที่ไหลในตัวทรำนซิสเตอร์ ใช้กระแสเบสเป็ นกระแสควบคุมกำรทำงำน
( ) 6. วิธีกำรจัดวงจรจ่สยไบแอสให้ตวั ทรำนซิ สเตอร์ ทำงำนแบ่งออกได้ 4 แบบ
( ) 7. กำรไบแอสแบบคงที่ คือกำรจัดแรงดันไบแอสให้ขำเบส(B) ของทรำนซิสเตอร์คงที่ตลอด
เวลำ
( ) 8. กำรจัดวงจรไบแอสแบบคงที่มีขอ้ ดีคือใช้อุปรกณ์นอ้ ยขึ้น
( ) 9. วงจรไบแอสแบบป้ อนกลับจะทำงำนมีควำมคงที่ต่ออุณหภูมิดีมำกให้อตั รำขยำย
สัญญำณสู ง
( ) 10. วงจรไบแอสตัวเอง เป็ นกำรจัดแรงดันไบแอสเพื่อแก้ไขข้องบกพร่ องของวงจรไบแอส
คงที่
( ) 11. วงจรไบแอสตัวเองมีขอ้ เสี ยคือ มีอตั รำกำรขยำยสัญญำณสู งเกินไป
( ) 12.วงจรไบแอสผสมเป็ นวงจรจัดแรงดันไบแอสที่ดีที่สุด
( ) 13. ในข้อมูลรำยละเอียดของตัวทรำนซิสเตอร์ บริ ษทั ผูผ้ ลิตจะข้อดีขอ้ เสี ยของทรำน
ซิ สเตอร์ แต่ละเบอร์
( ) 14. ในข้อมูลรำยละเอียดของตัวทรำนซิ สเตอร์ บริ ษทั ผูผ้ ลิตจะไม่บอกรู ปร่ ำงและตำ
แหน่งขำของทรำนซิ สเตอร์
( ) 15. ในกำรวัดหำขำทรำนซิสเตอร์ดว้ ยโอห์มมิเตอร์ จะต้องวัดหำขำเบส(B)ก่อนเสมอ
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เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่3 เรื่ องทรานซิสเตอร์
คาชี้แจง 1. แบบฝึ กหัดเป็ นแบบถูกหรื อผิดจำนวน 15 ข้อๆละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 15 คะแนน
2. เวลำที่ใช้ในกำรทำแบบฝึ กหัด 15 นำที
คาสั่ ง จงทำเครื่ องหมำยถูก() ลงในวงเล็บหน้ำข้อที่ถูกและทำเครื่ องหมำยผิด(  )ลงในวงเล็บ
หน้ำข้อที่ผิด
( ) 1. ทรำนซิ สเตอร์ มีโครงสร้ำงประกอบด้วยสำรกึ่งตัวนำ3ตอนมี3ขำคือ ขำเบส
ขำคอลเล็กเตอร์ และขำอิมิตเตอร์
(  ) 2. ทรำนซิสเตอร์มี 2 ชนิดคือ NPN กับ PNP
(  ) 3. ทรำนซิสเตอร์ชนิด NPN ที่ขำอิมิตเตอร์ จะมีหวั ลูกศรชี้เข้ำ
( ) 4. กำรจ่ำยไบแอสเบื้องต้นให้ทรำนซิ สเตอร์ ตวั จ่ำยไบแอสตรงให้ขำ E-B และจ่ำยไบแอส
กลับให้ขำ C-B
( ) 5. กระแสไฟฟ้ำที่ไหลในตัวทรำนซิสเตอร์ ใช้กระแสเบสเป็ นกระแสควบคุมกำรทำงำน
( ) 6. วิธีกำรจัดวงจรจ่สยไบแอสให้ตวั ทรำนซิ สเตอร์ ทำงำนแบ่งออกได้ 4 แบบ
( ) 7. กำรไบแอสแบบคงที่ คือกำรจัดแรงดันไบแอสให้ขำเบส(B) ของทรำนซิสเตอร์คงที่ตลอด
เวลำ
( ) 8. กำรจัดวงจรไบแอสแบบคงที่มีขอ้ ดีคือใช้อุปรกณ์นอ้ ยขึ้น
( ) 9. วงจรไบแอสแบบป้ อนกลับจะทำงำนมีควำมคงที่ต่ออุณหภูมิดีมำกให้อตั รำขยำย
สัญญำณสู ง
( ) 10. วงจรไบแอสตัวเอง เป็ นกำรจัดแรงดันไบแอสเพื่อแก้ไขข้องบกพร่ องของวงจรไบแอส
คงที่
( ) 11. วงจรไบแอสตัวเองมีขอ้ เสี ยคือ มีอตั รำกำรขยำยสัญญำณสู งเกินไป
( ) 12.วงจรไบแอสผสมเป็ นวงจรจัดแรงดันไบแอสที่ดีที่สุด
(  ) 13. ในข้อมูลรำยละเอียดของตัวทรำนซิสเตอร์ บริ ษทั ผูผ้ ลิตจะข้อดีขอ้ เสี ยของทรำน
ซิ สเตอร์ แต่ละเบอร์
(  ) 14. ในข้อมูลรำยละเอียดของตัวทรำนซิ สเตอร์ บริ ษทั ผูผ้ ลิตจะไม่บอกรู ปร่ ำงและตำ
แหน่งขำของทรำนซิ สเตอร์
( ) 15. ในกำรวัดหำขำทรำนซิสเตอร์ดว้ ยโอห์มมิเตอร์ จะต้องวัดหำขำเบส(B)ก่อนเสมอ
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แบบทดสอบหลังเรียนหน่ วยที่ 3 เรื่ องทรานซิสเตอร์
วิชา อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005
ข้ อสอบจานวน 15 ข้ อ ( 15 คะแนน )
เวลา 15 นาที
คาสั่ ง จงเลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย (  ) ลงในกระดำษคำตอบ
1. ไบโพลำร์ จงั ชัน่ ของทรำนซิ สเตอร์ ( BJT ) มีกี่ชนิด
ก. 2 ชนิด
ข. 5 ชนิด
2. โครงสร้ำงของทรำนซิสเตอร์คือข้อใด
ก. โครงสร้ำงมี 2 ตอน 1 รอยต่อมี 2 ขำ
ข. โครงสร้ำงมี 4 ตอน 3 รอยต่อมี 3 ขำ
ค. โครงสร้ำงมี 4 ตอน 3 รอยต่อ มี 2 ขำ
ง. โครงสร้ำงมี 3 ตอน 2 รอยต่อมี 3 ขำ
3. ข้อใดคือโครงสร้ำงของทรำนซิสเตอร์
ก.
ข.
P N
ค.

P N

P N

ง.

ค. 4 ชนิด

N

ง. 3 ชนิด

P N

P N P N

4. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของทรำนซิสเตอร์ชนิด NPN
ก.

ข.

ค.

ง.

5. ค่ำ dc ของทรำนซิสเตอร์หมำยถึงข้อใด
ก. แรงดันที่ขำเบส
ข. อัตรำขยำยแรงดัน
ค. อัตรำขยำยกระแส
ง. อัตรำขยำยกำลัง
6. กำรไบอัสเบื้องต้นให้ทรำนซิ สเตอร์ ขอ้ ใดถูกต้อง
ก. ไบอัสกลับให้รอยต่ออิมิเตอร์ กบั เบส และไบอัสตรงรอยต่อคอลเล็กเตอร์ กบั เบส
ข. ไบอัสตรงให้รอยต่ออิมิเตอร์ กบั เบสและรอยต่อคอลเล็กเตอร์ กบั เบส
ค. ไบอัสตรงให้รอยต่ออิมิเตอร์ กบั เบส และไบอัสกลับรอยต่อคอลเล็กเตอร์ กบั เบส
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ง. ไบอัสกลับให้รอยต่ออิมิเตอร์ กบั เบสและรอยต่อคอลเล็กเตอร์ กบั เบส
7. ข้อใดคือลักษณะกำรจัดวงจรไบอัสคงที่
ก. ใช้ตวั ต้ำนทำนค่ำคงที่ต่อรับแรงดันจำกขำคอลเล็กเตอร์ ขำหนึ่งอีกขำหนึ่งต่อไปจ่ำยให้
ขำเบส
ข. ใช้ตวั ต้ำนทำนค่ำคงที่ต่อรับแรงดันจำกแหล่งจ่ำยไฟตรงป้ อนให้ขำเบส
ค. ใช้ตวั ต้ำนทำนสองตัวต่อแบบแบ่งแรงดันควบคุมแรงดันขำเบส
ง. กำรจัดแรงดันไบอัสให้ขำเบสของทรำนซิสเตอร์เป็ นแบบผสม
8. จำกรู ปเป็ นกำรจัดวงจรไบอัสแบบใด
ก. วงจรไบอัสตัวเอง
RC
IC
ข. วงจรไบอัสคงที่
V
CC
ค. วงจรไบอัสกระแสป้อนกลับ
RB IB
ง. วงจรไบอัสแบบผสม
9. จำกรู ปเป็ นกำรจัดวงจรไบอัสแบบใด
RA
VB

RC

IB

IC
VCC

VE

RB

CE

RE

ก. วงจรไบอัสคงที่
ข. วงจรไบอัสตัวเอง
ค. วงจรไบอัสแบบผสม
ง. วงจรไบอัสกระแสป้อนกลับ

10. จำกรู ปเป็ นกำรจัดวงจรไบอัสแบบใด
RC
RA IB
VB
RB

RE

IC
VE

VCC
CE

ก. วงจรไบอัสแบบผสม
ข. วงจรไบอัสตัวเอง
ค. วงจรไบอัสกระแสป้อนกลับ
ง. วงจรไบอัสคงที่

11. วงจรไบอัสแบบใดนิยมใช้งำนมำกที่สุด
ก. ไบอัสแบบป้อนกลับ
ข.ไบอัสตัวเอง
ค. ไบอัสคงที่
ง. ไบอัสผสม
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12. ค่ำ VCEO ที่ระบุในคู่มือทรำนซิ สเตอร์ หมำยถึงของใด
ก. แรงดันระหว่ำงคอลเล็กเตอร์ กบั เบสเมื่ออิมิเตอร์ ปิดวงจร
ข. แรงดันระหว่ำงคอลเล็กเตอร์ กบั อิมิเตอร์ เมื่อเบสเปิ ดวงจร
ค. แรงดันระหว่ำงอิมิเตอร์ กบั เบสเมื่อสวิตช์เปิ ดวงจร
ง. แรงดันระหว่ำงอิมิเตอร์ กบั เบสเมื่อสวิตช์ปิดวงจร
13. จำกกรำฟคุณลักษณะสมบัติของทรำนซิสเตอร์ เมื่อนำทรำนซิสเตอร์ไปใช้งำนเป็ น
สวิตช์จะใช้ยำ่ นใด
ก. ย่ำนอิ่มตัวและย่ำนคัตออฟ
ข. ย่ำนแอกทีฟ
ค. ย่ำนเบรกดำวน์
ง. ย่ำนคัตออฟ
14. จำกกรำฟคุณลักษณะสมบัติของทรำนซิสเตอร์ เมื่อนำทรำนซิสเตอร์ไปใช้งำนเป็ น
วงจรขยำยสัญญำณจะใช้ยำ่ นใด
ก. ย่ำนเบรกดำวน์
ข. ย่ำนอิ่มตัวและย่ำนคัตออฟ
ค. ย่ำนแอกทีฟ
ง. ย่ำนคัตออฟ
15. ในกำรตรวจสอบทรำนซิ สเตอร์ ถำ้ วัดคู่ขำ B-E และคู่ขำ B-C สลับสำยวัดและวัดขึ้นทั้งสองครั้ง
สรุ ปได้วำ่ อย่ำงไร
ก. ทรำนซิ สเตอร์ ชำรุ ดในลักษณะคู่ขำ B-E และ B-C ช็อต
ข. ทรำนซิ สเตอร์ ชำรุ ดในลักษณะคู่ขำ B-E และ B-C ขำด
ค. ทรำนซิสเตอร์ปกติดี
ง. ทรำนซิ สเตอร์ ชำรุ ดในลักษณะคู่ขำ B-E ช็อต และ B-C ขำด
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หน่วยที่ 3

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 4-5
ชื่อหน่วย ทรานซิสเตอร์
เรื่ อง ทรานซิสเตอร์
เวลา 4 ชัว่ โมง

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
คำตอบ
ข้ อที่
ง
9
ง
10
ข
11
ก
12
ค
13
ค
14
ข
15
ก

คำตอบ
ง
ก
ง
ข
ก
ค
ก
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แบบเก็บคะแนนทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 3 เรื่ อง ทรานซิสเตอร์
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

