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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 4 เรื่ องเจเฟต
วิชา อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005
ข้ อสอบจานวน 15 ข้ อ ( 15 คะแนน )
เวลา 15 นาที
คาสั่ ง จงเลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย (  ) ลงในกระดำษคำตอบ
1. เจเฟตมีกี่ชนิด
ก. 3 ชนิด
ข. 2 ชนิด
2. ข้อใดคือโครงสร้ำงของเจเฟต
P

N

P

ค. 4 ชนิด

P
N
P
N

ก.
3. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของเจเฟต

ข.

ก.

ข.

ง. 5 ชนิด

P
N
P

P

ค.

ค.

N

ง.

ง.

4. เจเฟตชนิดพีหรื อชนิดเอ็นแชนแนลสังเกตได้จำกสำรกึ่งตัวนำที่ใช้ผลิตเจเฟตได้อย่ำงไร
ก. ขำเกต
ข. ขำซอร์ส
ค. ขำเดรน
ง. ขำซอร์สและขำเดรน
5. กรำฟแต่ละเส้นบนกรำฟคุณสมบัติของเจเฟตถูกกำหนดค่ำตำมข้อใด
ก. VGS
ข. VDS
ค. ID
ง. IG
6. ข้อใดกล่ำวถึงลักษณะของเจเฟตได้ถูกต้อง
ก. เป็ นกรำฟสดงคุณสมบัติกำรทำงำนขอเจเฟต เมื่อทำกำรจ่ำยแรงดันไบอัสที่ระดับ
แตกต่ำงกัน
ข. เป็ นโครงสร้ำงของเจเฟตที่แสดงคุณสมบัติของสำรกึ่งตัวนำที่นำมำสร้ำง
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
ค. เป็ นโครงส้รำงที่บอกลักษณะของขำอุปกรณ์
ง. เป็ นข้อมูลของเจเฟตที่แสดงว่ำเจเฟตใช้งำนเป็ นสวิตช์ได้
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7. กำรจ่ำยไบแอสเบื้องต้นให้เจเฟตต้องจ่ำยไบแอสตำมข้อใดจึงจะถูกต้อง
ก. ไบแอสกลับให้ขำ S จ่ำยไบแอสตรงให้ขำ D กับขำ G เทียบกับขำ S
ข. ไบแอสตรงให้ขำ S จ่ำยไบแอสกลับให้ขำ D กับขำ G เทียบกับขำ S
ค. ไบแอสกลับให้ขำ S จ่ำยไบแอสกลับให้ขำ D กับขำ G เทียบกับขำ S
ง. ไบแอสตรงให้ขำ S จ่ำยไบแอสตรงให้ขำ D กับขำ G เทียบกับขำ S
8. กำรจัดวงจรไบแอสคงที่ ตรงกับข้อใด
ก. จัดแรงดันไบแอสให้ท้ งั วงจรคงที่
ข. จัดแรงดันไบแอสให้ขำเกตและซอร์สคงที่
ค. จัดให้เกิดกระแสเดรนไหลในวงจรคงที่
ง. จัดแรงดันไบแอสให้ขำเดรนและซอร์สคงที่
9. จำกรู ปเป็ นกำรจัดวงจรไบแอสแบบใด

+ VDD

ID R2
C1

G
R1

Ei

-VGS

+

D
+S

C3

R3

-

ก. วงจรไบแอสคงที่
ข. วงจรไบแอสตัวเอง
ค. วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดัน
EO ง. วงจรไบแอสแบบผสม

C2

+

10. จำกรู ปเป็ นกำรจัดวงจรไบแอสแบบใด
1

ID

R1

C1

G
-

Ei

R2

VGS +

+ VDD

R3
D
S
R4

C3

+C

EO
2

ก. วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดัน
ข. วงจรไบแอสแบบผสม
ค. วงจรไบแอสคงที่
ง. วงจรไบแอสตัวเอง
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11. จำกข้อมูลผูผ้ ลิตเจเฟตเบอร์ 2N5457 ระบุวำ่ VDG เท่ำกับ 25 V หมำยถึงอะไร
ก. แรงดันไฟสู งสุ ดที่เกต – ซอร์ สสู งสุ ดเท่ำกับ 25 V
ข. แรงดันไฟสู งสุ ดที่เดรน – เกตสู งสุ ดเท่ำกับ 25 V
ค. แรงดันไฟสู งสุ ดที่เกตเท่ำกับ 25 V
ง. แรงดันไฟสู งสุ ดที่เดรนเท่ำกับ 25 V
12. กำรนำเจเฟตไปใช้งำนเป็ นสวิตช์จะต้องจัดไบอัสอยูใ่ นย่ำนใดของกรำฟคุณลักษณะสมบัติของ
เจเฟต
ก. ย่ำนแอกทีฟ
ข. ย่ำนอิ่มตัว
ค. ย่ำนคัตออฟ
ง. ย่ำนอิ่มตัวและย่ำนคัตออฟ
13. กำรนำเจเฟตไปใช้งำนเป็ นวงจรขยำยสัญญำณจะต้องจัดไบอัสอยูใ่ นย่ำนใดของกรำฟ
คุณลักษณะสมบัติของเจเฟต
ก. ย่ำนแอกทีฟ
ข. ย่ำนอิ่มตัว
ค. ย่ำนคัตออฟ
ง. ย่ำนอิ่มตัวและย่ำนคัตออฟ
14. กำรวัดทดสอบหำขำของเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ โดยใช้ยำ่ นวัด x10 เมื่อทำกำรวัดระหว่ำงขำ D
กับขำ S ถ้ำเจเฟตดีผลจะเป็ นอย่ำงไร
ก. ควำมต้ำนทำนสู งข้ำงหนึ่ง เมื่อสลับสำยวัดแล้วควำมต้ำนทำนต่ำ
ข. ควำมต้ำนทำนต่ำเท่ำกันทั้งสองข้ำงเมื่อสลับสำยวัด
ค. ควำมต้ำนทำนสู งมำกอ่ำนค่ำไม่ได้ท้ งั สองข้ำงถึงแม้จะสลับสำยแล้วก็ตำม
ง. ควำมต้ำนทำนค่อย ๆ ลดลงเมื่อเวลำผ่ำนไป แต่จะสู งขึ้นเมื่อวัดในครั้งแรก
15. กำรวัดทดสอบหำขำของเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ โดยใช้ยำ่ นวัด x10 เมื่อทำกำรวัดระหว่ำงขำ G
กับขำ S ถ้ำเจเฟตดีผลจะเป็ นอย่ำงไร
ก. ได้ค่ำควำมต้ำนทำน 750Ω ข้ำงหนึ่งเมื่อสลับสำยวัดแล้ว เข็มไม่ตีข้ ึนค่ำควำมต้ำนทำน
สู งมำก
ข. ได้ค่ำควำมต้ำนทำนต่ำทั้งสองข้ำงเมื่อสลับสำยวัดประมำณ 210Ω
ค. ค่ำควำมต้ำนทำนสู งมำกอ่ำนค่ำไม่ได้ท้ งั สองข้ำงถึงแม้จะสลับสำยวัดแล้วก็ตำม
ง. ค่ำควำมต้ำนทำนค่อย ๆ ลดลงเมื่อเวลำผ่ำนไปแต่จะสู งเมื่อวัดในครั้งแรก
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หน่วยที่ 4

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่ อง เจเฟต

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 6-7
ชื่อหน่วย เจเฟต
เวลา 4 ชัว่ โมง

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

คำตอบ
ข
ก
ข
ง
ก
ข
ก

ใบความรู้ ที่ 4
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เจเฟต
เรื่ อง เจเฟต

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6-7
เวลา 4 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
เจเฟต( Junction Field Effect Transistor: JFET ) เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีความ
แตกต่างจากไบโพลาร์ จงั ชันทรานซิ สเตอร์ ( Bipolar Junction Transistor : BJT ) คือกระแสที่ไหล
ระหว่างขาคอลเล็กเตอร์ และขาอิมิตเตอร์ ในไบโพลาร์ จงั ชันทรานซิ สเตอร์ น้ นั จะถูกควบคุมด้วย
กระแสเบส แต่เจเฟตนั้นกระแสที่ไหลระหว่างขาเดรนกับขาซอร์ สของเจเฟต จะถูกควบคุมด้วย
แรงดันระหว่างขาเกตกับขาซอร์ ส
เจเฟต เป็ นอุ ป กรณ์ สารกึ่ งตัวนามี 3 ขา คือขาซอร์ ส ( Source : S) ขาเดรน (Drain :D)
และขาเกต ( Gate : G) แบ่ งตามฃลัก ษณะโครงสร้ างได้ 2 ชนิ ดคือ เจเฟตชนิ ดเอ็นแชนแนล (NChannel ) และเจเฟตชนิ ดพีแชนแนล(P-Channel ) เจเฟตสามารถนาไปใช้ในงานขยายสัญญาณ
และสวิตช์
สาระการเรียนรู้
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ประเภทของเฟตและชนิดของเจเฟต
โครงสร้างและสัญลักษณ์ของเจเฟต
หลักการทางานเบื้องต้นของเจเฟต
คุณลักษณะสมบัติของเจเฟต
การจัดวงจรไบแอสเจเฟต
4.5.1 วงจรไบแอสคงที่
4.5.2 วงจรไบแอสช่วย
4.5.3 วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดัน
4.6 การอ่านคู่มือเจเฟตและแปลความหมาย
4.7 การนาเจเฟตไปประยุกต์ใช้งาน
4.7.1 วงจรเจเฟตสวิตช์
4.7.2 วงจรขยายสัญญาณเจเฟต
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ใบความรู้ ที่ 4
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เจเฟต
เรื่ อง เจเฟต

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6-7
เวลา 4 ชัว่ โมง

4.8 การวัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์
4.9 สรุ ป
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจการทางานของเฟต
2. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
2.จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. บอกชนิดของเจเฟตได้
2. เขียนโครงสร้างของเจเฟตได้
3. เขียนสัญลักษณ์ของเจเฟตได้
4. บอกลักษณะการทางานเบื้องต้นของเจเฟตได้
5. บอกคุณลักษณะสมบัติของเจเฟตได้
6. บอกลักษณะการจัดวงจรไบแอสคงที่ได้
7. บอกลักษณะการจัดวงจรไบแอสช่วยได้
8. บอกลักษณะการจัดวงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดันได้
9. แปลความหมายจากการอ่านคู่มือของเจเฟตได้
10. บอกลักษณะวงจรสวิตช์เจเฟตได้
11. บอกลักษณะวงจรขยายสัญญาณเจเฟตได้
12. บอกลักษณะอาการเสี ยของเจเฟตที่ตรวจสอบด้วยโอห์มมิเตอร์ ได้
13. มีการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผสู ้ อนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
และสนใจใฝ่ รู ้
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หน่วยที่ 4

ใบความรู้ ที่ 4
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เจเฟต
เรื่ อง เจเฟต

สอนครั้งที่ 6-7
เวลา 4 ชัว่ โมง

4.1 ประเภทของเฟตและชนิดของเจเฟต
เฟต ( FET) มาจากคาเต็มว่า ฟิ ลด์เอฟเฟคทรานซิ สเตอร์ (Field Effect Transistor:FET )
หรื อทรานซิ ส เตอร์ ส นามไฟฟ้ า ซึ่ งหมายถึ งทรานซิ สเตอร์ ที่ ใช้ส นามไฟฟ้ าในการเปลี่ ยนแปลง
สภาพของสารกึ่งตัวนาเพื่อให้เกิดการนากระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับการไบแอสที่เหมาะสม
เฟตแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภทใญ่ ๆ คื อ เฟตแบบรอยต่ อ ( Junction Field Effect
Transistor:JFET ) และเฟตแบบมี ฉ นวนซึ่ งเป็ นออกไซด์ ข องโลหะกั้ นเกต ( Metal Oxide
Semiconductor Field Effect Transistor:MOSFET )
เจเฟต(JFET ) หรื อเฟตแบบรอยต่อ เป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนามี 3 ขา คือขาซอร์ส
( Source : S) ขาเดรน (Drain :D)และขาเกต ( Gate : G) แบ่งตามลักษณะโครงสร้ างได้ 2 ชนิ ดคือ
เจเฟตชนิดเอ็นแชนแนล (N-Channel ) และเจเฟตชนิดพีแชนแนล(P-Channel )
4.2 โครงสร้ างและสั ญลักษณ์ของเจเฟต
เจเฟตชนิ ดเอ็นแชนแนล(N-Channel) มีโครงสร้ างเบื้ องต้นประกอบด้วยสารกึ่ งตัวนา
ชนิ ดเอ็น ( N )เป็ นสารตอนใหญ่ และมี ส ารกึ่ งตัวนาชนิ ดพี (P ) ตอนเล็กสองตอน ประกบร่ วม
ด้านข้าง ใช้การเชื่อมกันแบบแพร่ กระจาย( Diffused) โครงสร้างและสัญลักษณ์แสดงดังรู ปที่ 4.2
ขาเดรน D
ขาเดรน D
ขาเกต G

P N P

ขาซอร์ส S
(ก) โครงสร้าง

ขาเกต G

ขาซอร์ส S
(ข) สัญลักษณ์

รู ปที่ 4.1 แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์เจเฟตชนิด N-Channel
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ,2553,หน้า 95)
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จากรู ป ที่ 4.1 แสดงโครงสร้ างและสัญลัก ษณ์ เจเฟตชนิ ด N-Channel ในรู ปที่ 4.1(ก)
เป็ นโครงสร้ างของเจเฟตชนิ ด N-Channel ประกอบด้วยสารกึ่ งตัวนาตอนใหญ่ ชนิ ดเอ็น มี ขาต่อ
ออกมาใช้งาน 2 ขาคือขาเดรน ( Drain) และขาซอร์ ส (Source) แชนแนลของเจเฟตดู ที่ ขาเดรน
และขาซอร์ สซึ่ ง เป็ นสารกึ่ งตัวนาชนิ ดเอ็น จึงเป็ นชนิ ดN-Channel และมี สารกึ่ งตัวนาตอนย่อย 2
ตอนชนิดพีต่อชนด้านซ้ายด้านขวามีสายต่อเชื่อมถึงกันต่อขาออกมาเป็ นขาเกต ( Gate )
จากรู ป ที่ 4.1(ข ) เป็ นสัญลักษณ์ ของเจเฟตชนิ ด N-Channel ที่ ขาเกตมี หัวลู กศรชี้ เข้า
แสดงชนิ ดของสารกึ่ งตัวนาที่ ใช้ท าขาเกตเป็ นสารชนิ ดพี ส่ วนขาเดรนและขาซอร์ ส เป็ นสารกึ่ ง
ตัวนาชนิดตรงข้าม คือสารกึ่งตัวนาชนิดเอ็น
เจเฟตชนิดพีแชนแนล (P-Channel) เบื้องต้นประกอบด้วยสารกึ่งตัวนาชนิดพี(P)เป็ น
สารกึ่งตัวนาตอนใหญ่ และมีสารกึ่งตัวนาชนิ ดเอ็น (N )ตอนเล็กสองตอน ประกบร่ วมด้านข้าง ใช้
การเชื่อมต่อกันแบบแพร่ กระจายโครงสร้างและสัญลักษณ์แสดงดังรู ปที่ 4.2
ขาเดรน
D

ขาเกต G

P N

ขาเดรน
D
P

S
ขาซอร์ส
(ก)โครงสร้าง

ขาเกต G

S
ขาซอร์ส
(ข) สัญลักษณ์

รู ปที่ 4.2 แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์เจเฟตชนิด P-Channel
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ,2553,หน้า 97)
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จากรู ปที่ 4.2 แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์เจเฟตชนิด P-Channelในรู ปที่รูปที่ 4.2(ก)
เป็ นโครงสร้างของเจเฟตชนิด P-Channel ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนาตอนใหญ่ชนิดพีมีขาต่อออกมา
ใ ช้งาน 2 ขา คือขาเดรน และขาซอร์ส เป็ นขาที่บอกถึงแชนแนลของเจเฟตว่าเป็ นชนิดพีแชนแนล
เพราะขาเดรน และขาซอร์สเป็ นสารกึ่งตัวนาชนิดพี และมีสารกึ่งตัวนาตอนย่อย 2 ตอน ชนิดเอ็น
ต่อชนกันด้านซ้ายด้านขวา มีสายต่อเชื่อมถึงกันต่อขาออกมาเป็ นขาเกต
ในรู ปที่ 4.2 (ข) เป็ นสัญลักษณ์ ของเจเฟตชนิ ด P-Channel ที่ขาเกต มีหัวลู กศรชี้ ออก
เพราะว่าสารกึ่ งตัวนาที่ใช้ทาขาเกตว่าเป็ นสารชนิ ดเอ็น ส่ วนขาเดรนและขาซอร์ สเป็ นสารกึ่งตัวนา
ชนิดตรงข้าม คือ
4.3 หลักการทางานของเจเฟต
4.3.1 การจ่ายแรงดันไบแอสให้เจเฟตชนิด N-Channel
โครงสร้างของเจเฟตแตกต่างไปจากทรานซิ สเตอร์ จึงทาให้การจ่ายแรงดันไบแอสและ
การทางานของเจเฟต มีความแตกต่างไปด้วย การจ่ายแรงดันไบแอสให้เจเฟตทางานต้องจ่ายแรงดัน
ไบแอสถู กต้องตามที่เจเฟตชนิ ด N-Channe ต้องการดังนี้ จ่ายแรงดันไบแอสตรงให้ขาซอร์ ส จ่าย
แรงดันไบแอสกลับให้กบั ขาเดรนกับ ขาเกต เที ยบกับ ขาซอร์ ส การจ่ายไบแอสให้เจเฟตชนิ ด NChanne เแสดงดังรู ปที่ 4.3
D
D
ID
ID
G
+ VDD
+ VDD
G
P N P
I
G
IG
VGG VGG +
S
+
S
รู ปที่ 4.3 แสดงการจ่ายไบแอสเบื้องต้นให้เจเฟตชนิ ด N-Channe
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ,2553,หน้า 96)
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จากรู ป ที่ รู ป ที่ 4.3 แสดงการจ่ า ยไบแอสเบื้ อ งต้น ให้ เจเฟตชนิ ด N-Channe แรงดัน
ไบแอสที่ จ่ายให้ เพื่ อให้ เจเฟตชนิ ด N-Channe น ากระแสและควบคุ ม การน ากระแสได้ต้อ งจ่ า ย
แรงดันไบแอสดังนี้ จ่ายแรงดันVDD ขั้วบวกให้ขาเดรน เป็ นไบแอสกลับและขั้วลบให้ขาซอร์ ส เป็ น
ไบแอสตรง ส่ วนแรงดัน VGG จ่ายขั้วลบให้ขาเกต เป็ นไบแอสกลับเทียบกับขาซอร์ ส
การทางานของวงจรอธิ บายได้ดงั นี้ ขณะที่จ่ายแรงดันไบแอสให้เฉพาะขาเดรน กับขา
ซอร์ ส ด้วยแหล่งจ่ายแรงดันVDDส่ วนขาเกตเปิ ดลอยไว้จะมีกระแสเดรน (ID)ไหลผ่านระหว่าขาเดรน
กับขาซอร์ ส สู งมากค่าหนึ่ ง และไหลคงที่ตลอดเวลา การจากัดค่ากระแสเดรน(ID)ทาได้โดยต่อตัว
ต้านทานอันดับกับวงจร ถ้าต้องการควบคุ มการไหลของกระแสเดรน (ID)ต้องจ่ายแรงดันไบแอส
กลับเป็ นลบด้วยแหล่งจ่ายแรงดัน VGGให้กบั ขาเกตเทียบกับขาซอร์ ส ทาให้เกิดค่าดี พลี ชนั ริ จินขึ้น
ระหว่า งรอยต่ อ พี เอ็ น ดี พ ลี ชัน ริ จิน นี้ ท าให้ ส ารชนิ ด เอ็ น บริ เวณรอยต่ อ พี เอ็น แคบลง เกิ ด การ
ขัดขวางการไหลของกระแสเดรน (ID) จากขาเดรนไปขาซอร์ ส ให้ไ หลผ่านได้น้อยลง ถ้า จ่า ย
ไบแอสกลับ ให้ ข าเกตมากขึ้ น ดี พ ลี ชัน ริ จิ น ระหว่างรอยต่ อ พี เอ็ น จะยิ่ ง กว้า งขึ้ น ท าให้ เกิ ด แรง
ต้านทานการไหลของกระแสเดรน (ID)มากขึ้น กระแสเดรน (ID)จะไหลได้นอ้ ยลงอีก นัน่ คือเกิดค่า
ความต้านทานระหว่างขาเดรน กับขาซอร์ สเพิ่มมากขึ้น ค่าความต้านทานนี้ เปลี่ยนแปลงไปได้ตาม
ค่าแรงดันไบแอสกลับที่ขาเกตกับขาซอร์ ส มีผลต่อกระแสเดรน(ID) ไหลเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
กระแสเดรน (ID)ที่ไหลเปลี่ ยนแปลงนี้ สามารถควบคุมได้โดยการเปลี่ ยนแปลงค่าแรงดันVGG ที่จ่าย
ให้
4.3.2 การจ่ายแรงดันไบแอสให้เจเฟตชนิด P-Channel
การจ่ายไบแอสให้เจเฟตชนิด P-Channel ทางาน ต้องจ่ายแรงดันไบแอสถูกต้องตามที่
เจเฟตชนิด P-Channel ต้องการดังนี้ คือจ่ายไบแอสตรงให้ขาซอร์ สจ่ายไบแอสกลับให้ขาเดรน และ
ขาเกตเทียบกับขาซอร์ ส การจ่ายไบแอสให้เจเฟตชนิด P-Channel แสดงดังรู ปที่ 4.4
จากรู ปที่ 4.4 แสดงการจ่ายไบแอสเบื้องต้นให้เจเฟตชนิ ด P-Channel แรงดันไบแอส
ที่ จ่ายให้ เพื่ อให้ เจเฟตชนิ ด P-Channel น ากระแสและควบคุ ม การน ากระแสได้ ต้องจ่ ายแรงดัน
ไบแอสดังนี้ จ่ายแรงดัน VDD ขั้วลบให้ขาเดรนเป็ นไบแอสกลับและขั้วบวกให้ขาซอร์ ส เป็ นไบแอส
ตรง ส่ วนแรงดัน VGG จ่ายขั้วบวกให้ขาเกตเป็ นไบแอสกลับเทียบขาซอร์ ส
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G
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+
-
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N P N
S

D

ID
- VDD G
+
I
VGG + G
-

ID
+

VDD

S

รู ปที่ 4.4 แสดงการจ่ายไบแอสเบื้องต้นให้เจเฟตชนิ ด P-Channel
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ,2553,หน้า 97)
การทางานของวงจรอธิ บายได้ดงั นี้ ขณะที่จ่ายแรงดันไบแอสให้เฉพาะขาเดรน กับขา
ซอร์ ส ด้วยแหล่ งจ่ายแรงดันVDD ส่ วนขาเกตเปิ ดลอยไว้ จะมีกระแสเดรน (ID)ไหลผ่านระหว่าขา
ซอร์ สกับขาเดรน สู งมากค่าหนึ่ ง และไหลคงที่ตลอดเวลา การจากัดค่ากระแสเดรน(ID)ทาได้โดยต่อ
ตัวต้านทานอันดับกับวงจร ถ้าต้องการควบคุมการไหลของกระแสเดรน (ID)ต้องจ่ายแรงดันไบแอส
กลับเป็ นบวกด้วยแหล่งจ่ายแรงดัน VGGให้กบั ขาเกตเทียบกับขาซอร์ ส ทาให้เกิดค่าดี พลี ชนั ริ จิน
ขึ้ น ระหว่างรอยต่ อพี เอ็ น ดี พ ลี ชัน ริ จิ น นี้ ท าให้ ส ารชนิ ดพี บริ เวณรอยต่ อพี เอ็ น แคบลงเกิ ด การ
ขัด ขวางการไหลของกระแสเดรน (ID)จากขาซอร์ ส ไปขาเดรน ให้ ไ หลผ่า นได้น้อ ยลง ถ้าจ่ า ย
ไบแอสกลับ ให้ ข าเกตมากขึ้ น ดี พ ลี ชัน ริ จิ น ระหว่างรอยต่ อ พี เอ็ น จะยิ่ ง กว้า งขึ้ น ท าให้ เกิ ด แรง
ต้านทานการไหลของกระแสเดรน (ID) มากขึ้น กระแสเดรน (ID)จะไหลได้นอ้ ยลงอีก นัน่ คือเกิดค่า
ความต้านทานระหว่างขาเดรน กับขาซอร์ สเพิ่มมากขึ้น ค่าความต้านทานนี้ เปลี่ยนแปลงไปได้ตาม
ค่าแรงดันไบแอสกลับที่ขาเกตกับขาซอร์ ส มีผลต่อกระแสเดรน(ID) ไหลเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
กระแสเดรน (ID)ที่ไหลเปลี่ ยนแปลงนี้ สามารถควบคุมได้โดยการเปลี่ ยนแปลงค่าแรงดันVGG ที่จ่าย
ให้
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4.4 คุณลักษณะสมบัติของเจเฟต
คุณลักษณะสมบัติของเจเฟต เป็ นกราฟแสดงคุณสมบัติการทางานของเจเฟต เมื่อทา
การจ่ายแรงดันไบแอสให้กบั เจเฟตที่ระดับแตกต่างกัน แสดงดังรู ปที่ 4.5 ทาให้มีกระแสไหลผ่าน
เจเฟตและแรงดันตกคร่ อมเปลี่ยนแปลงในวงจร โดยกราฟคุณสมบัติของเจเฟต จะแสดงค่ากระแส
เดรน (ID) และแรงดันตกคร่ อมขาเดรน และขาซอร์ ส คือ VDS เมื่อทาการเปลี่ยนค่าแรงดันตกคร่ อม
ที่ขาเกตเทียบกับขาซอร์ ส หรื อ VGS จะทาให้มีกระแสเดรน (ID) ไหลเปลี่ยนแปลงไปด้วย
ID(mA)
ID
Ohmic
Region Saturation Region V = 0V
RD IDSS 8
GS
D
7
RG G
6
VDS
5
VGS= -1V
4
V
DD
S
3
VGS
VGS= -2V
VGG
2
1
VGS= -3V
VDS(V)
0
5 10 15 20 25 VGS= -4V
VP (for VGS = 0V)
(ก) วงจรทดลองหากราฟคุณสมบัติ
(ข) กราฟคุณสมบัติ
รู ปที่ 4.5 แสดงการหากราฟคุณสมบัติของเจเฟตชนิด N-Channel
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,มปป.,หน้า 127 )
จากรู ปที่ 4.5 (ก) แสดงวงจรทดลองหากราฟคุณสมบัติของเจเฟตชนิ ด N-Channel และ
รู ปที่ 4.5 (ข) แสดงกราฟคุ ณ สมบัติ จากการวัดค่ ากระแสเดรน ( ID )แรงดันตกคร่ อม VDS และ
แรงดัน VGSกราฟคุณสมบัติของเจเฟตเกิดจากการกาหนดให้แรงดัน VGS มีค่าคงที่ระดับหนึ่ ง จากนั้น
ปรับแรงดันแหล่ งจ่าย VDDให้ค่าแรงดันตกคร่ อม VDS เปลี่ ยนระดับแรงดันจากน้อยไปหามากทาให้
กระแสเดรน (ID)ไหลเปลี่ยนแปลงทาการวัดและบันทึกค่าแรงดัน VDSและกระแสเดรน(ID)ไว้
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ใบความรู้ ที่ 4
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เจเฟต

สอนครั้งที่ 6-7

เรื่ อง เจเฟต

เวลา 4 ชัว่ โมง

เมื่อเปลี่ยนค่าแรงดัน VGS ไปอีกระดับหนึ่ ง จะส่ งผลในการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดัน VDS และกระแส
เดรน (ID) จากนั้นนาค่าแรงดัน VDS และกระแสเดรน (ID) ไปเขียนกราฟคุณสมบัติได้ดงั รู ปที่ 4.6 (ข)
และเมื่ อทาการปรับค่าแรงดัน VGG ถึ งค่าหนึ่ งที่ ทาให้เกิ ดสนามไฟฟ้ าที่ ช่อง (Channel) มี ค่าความนา
ไฟฟ้ าระหว่างขาเดรน กับขาซอร์ ส ลดลงจนกระแสเดรน (ID) ไม่ไหลหรื อกระแสเดรน ( ID) เท่ ากับ
ศูนย์พอดี ค่าแรงดันไบแอสกลับนี้ เรี ยกว่า “Pinch Off Voltage” (VP) หรื อ VGS (Off) และถ้าให้แรงดัน
ที่ขาเกต และขาซอร์ ส ของเจเฟตมีค่าเป็ น 0 โวลต์ (VGS = 0 V) จะมีกระแสไหลผ่านเจเฟตคงที่ค่าหนึ่ ง
เรี ยกว่า กระแส IDSS แสดงดังรู ปที่ 4.7
ID

D
Saturation Level

IDSS

Pinch off

Increasing resistance due
G
To narrowing channel
P
P
+
N
n-channel resistance
VGS = 0 V
0

VDS

VP
(ก) การเขียนกราฟเมื่อ VGS = 0 V

+
-

VDD

VDS =VP

-S
(ข) สภาวะเมื่อ ID มีค่าเท่ากับศูนย์พอดี

รู ปที่ 4.7 แสดงสภาวะการทางานของเจเฟต
ที่มา (Robert Boylested and Louis Nashelsky, 1992, หน้า 211)
จากรู ปที่ 4.7 แสดงสภาวะการทางานของเจเฟต โดยสามารถเขียนเป็ นกราฟคุณสมบัติได้
เมื่ อ VGS = 0 และการเกิ ดดี พ ลี ชันริ จินจนท าให้ กระแส ID ไม่ ไหลหรื อ Pinch Off ในส่ วนกราฟ
คุณสมบัติของเจเฟตชนิด P-Channel จะมีลกั ษณะเหมือนกับเจเฟตชนิ ด N-Channel แต่จะมี
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ใบความรู้ ที่ 4
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เจเฟต
เรื่ อง เจเฟต

สอนครั้งที่ 6-7
เวลา 4 ชัว่ โมง

ความแตกต่างในส่ วนขั้วแรงดันไบแอสที่ จ่ายให้กบั วงจรซึ่ งวงจรการทดลอง และกราฟคุ ณสมบัติ
แสดงดังรู ปที่ 4.8
ID(mA)
Ohmic
ID
RD IDSS 8 Region Saturation Region VGS= 0V
D
7
RG G
6
VDS
5
VGS= +1V
4
VDD 3
S
VGS= +2V
VGS
VGG
2
VGS= +3V
1
VDS (V)
0
5 10 15 20 25
VP (for VGS = 0V) VGS= +4V
(ก) วงจรทดลองหากราฟคุณสมบัติ

(ข) กราฟคุณสมบัติ

รู ปที่ 4.8 แสดงการหากราฟคุณสมบัติของเจเฟตชนิด P-Channel
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,มปป.,หน้า 128 )
จากรู ปที่ 4.8 แสดงวงจรทดลองหากราฟคุณสมบัติของเจเฟตชนิด P-Channel และ
กราฟคุณสมบัติจากการทดลองและการวัดค่าต่าง ๆ เช่นเดียวกับการทดลองเจเฟตชนิ ด N-Channel
จากนั้นนาค่าแรงดัน VDS และกระแส ID ไปเขียนกราฟคุณสมบัติได้ดงั รู ปที่ 4.8 (ข) ค่ากระแส IDSS
ในกราฟคุณสมบัติคือค่ากระแสอิ่มตัว (Saturation Current) ที่ไหลผ่านระหว่างขาเดรนและขาซอร์ส
เมื่อค่าแรงดัน VGS มีค่าเท่ากับศูนย์โวลต์ (VGS = 0 V)
4.5 การจัดวงจรไบแอสของเจเฟต
การจัดวงจรไบแอสให้เจเฟต เป็ นการจัดวงจรจ่ายแรงดันไบแอสที่ ถูกต้องให้เจเฟต
เพื่อให้เจเฟตสามารถทางานนากระแสได้ ลักษณะและแบบวงจรไบแอสของเจเฟตแบ่งออกได้เป็ น
3 ชนิดด้วยกันคือ

144

หน่วยที่ 4

ใบความรู้ ที่ 4
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เจเฟต

สอนครั้งที่ 6-7

เรื่ อง เจเฟต

เวลา 4 ชัว่ โมง
1. ไบแอสคงที่ (Fixed Bias)
2. ไบแอสตัวเอง (Self Bias)
3. ไบแอสแบบแบ่งแรงดัน (Voltage Divider Bias)

4.5.1วงจรไบแอสคงที่ของเจเฟต
วงจรไบแอสคงที่ของเจเฟตทั้งชนิ ด N-Channel และ P-Channel ต้องจัดแรงดันไบแอส
ให้เหมือนกัน คือต้องจ่ายแรงดันไบแอสตรงให้ขาซอร์ ส จ่ายแรงดันไบแอสกลับให้ขาเดรน และขา
เกตเทียบกับขาซอร์ สตลอดเวลา เจเฟตจึงสามารถทางานได้ การจัดวงจรไบแอสคงที่เบื้องต้นของ
เจเฟตแสดงดังรู ปที่ 4.9
ID

V

+ DD

ID

R2 C
2

C1
-

VGS
+

VGG

VDD
R2 C
2

C1
R1

Ei

-

+

(ก) ชนิด N-Channel

EO

Ei

R1
VGG

+ VGS

-

EO

+
-

(ข) ชนิด P-Channel

รู ปที่ 4.9 วงจรไบแอสคงที่แบบเบื้องต้นของเจเฟต
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ,2553,หน้า 122)
จากรู ปที่ 4.9 แสดงวงจรไบแอสคงที่แบบเบื้องต้นของเจเฟต ทั้งชนิ ด N-Channel และ
ชนิด P-Channel มีแรงดัน VGG ค่าคงที่จ่ายเป็ นไบแอสกลับให้ขาเกตโดยผ่าน R1 ทาหน้าที่จากัด
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ใบความรู้ ที่ 4
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เจเฟต

สอนครั้งที่ 6-7

เรื่ อง เจเฟต

เวลา 4 ชัว่ โมง

กระแสที่ ไ หลผ่านขาเกต ค่ าแรงดัน VGG ค่ าคงที่ เป็ นตัวก าหนดให้มี ก ระแส ID ไหลผ่านวงจรที่
ค่าคงที่ ค่ าหนึ่ งตลอดเวลา เมื่ อมี สั ญ ญาณไฟกระแสสลับ ป้ อนเข้ามาที่ อินพุ ตขาเกต สั ญญาณไฟ
กระแสสลับนี้ จะไปทาให้ระดับแรงดัน VGS เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลง ส่ งผลต่อกระแส ID ไหล
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามไปด้วย เกิดศักย์ตกคร่ อม R2 เป็ นสัญญาณไฟกระแสสลับส่ งออก
เอาต์พุต การจ่ายไบแอสแบบคงที่น้ ี ไม่ค่อยเป็ นที่นิยมใช้งานเพราะต้องมีแหล่งจ่ายแรงดันถึ ง 2 ชุ ด
เกิดความไม่สะดวกต่อการจัดวงจรทางาน
4.5.2วงจรไบแอสตัวเองของเจเฟต
วงจรไบแอสตัวเองของเจเฟตทั้งชนิด N-Channel เและชนิด P-Channel ต้องจ่าย
แรงดันไบแอสให้เหมือนกันคืVอDDต้องจ่ายแรงดันไบแอสตรงให้ขาซอร์ ส จ่ายแรงดันไบแอสกลับให้
ขาเดรน และขาเกตเทียบกับขาซอร์ สตลอดเวลา สามารถจัดแหล่งจ่ายแรงดันไบแอสให้วงจรเพียง
ชุดเดียว โดยมีการวงจรแตกต่างจากแบบไบแอสตัวเอง ลักษณะวงจรไบแอสตัวเองแบบเบื้องต้น
ของเจเฟต แสดงดังรู ปที่ 4.10
+

ID
C1
Ei

VDD
R2

-

ID

C2

D

G
R1 VGS

C1

S
+

R3

(ก) ชนิด N-Channel

C3

EO

G
+

Ei

R1 VGS -

VDD
R2
D
S
R3

(ข) ชนิด P-Channel

รู ปที่ 4.10 วงจรไบแอสตัวเองแบบเบื้องต้นของเจเฟต
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ,2553,หน้า 125)

C2

C3

EO
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ชื่อหน่วย เจเฟต
เรื่ อง เจเฟต

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6-7
เวลา 4 ชัว่ โมง

จากรู ปที่ 4.10 แสดงวงจรไบแอสตัวเองแบบเบื้ องต้นของเจเฟต ทั้งชนิ ด N-Channel
และชนิด P-Channel การจ่ายแรงดันไบแอสให้วงจรใช้แหล่งจ่ายแรงดัน VDD เพียงชุดเดียว ใช้ตวั
ต้านทาน R1มีค่าความต้านทานสู งต่อกับขาเกตและกราวด์ เพื่อกาหนดแรงดันไบแอสที่จ่ายให้ขา
เกตมีค่าน้อยกว่าขาซอร์ สเพราะมีกระแสไหลผ่าน R1 น้อยย่อมมีศกั ย์ตกคร่ อมน้อย ส่ วนขาซอร์ สมี
ตัวต้านทาน R3 ต่อระหว่างขาซอร์ สกับกราวด์มีค่าความต้านทานต่า ทาให้มีกระแสไหลผ่านมาก
เกิดศักย์ตกคร่ อม R3 มาก เทียบศักย์ตกคร่ อมระหว่างขาเกตกับขาซอร์ สได้แรงดัน VGS จ่ายให้ขาเกต
เป็ นไบแอสกลับ คือ แรงดัน VGS ของเจเฟตชนิ ดเอ็นแชนแนลจ่ายให้ขาเกตเป็ นลบ ส่ วนแรงดัน
VGS ของเจเฟตชนิดพีแชนแนลจ่ายให้ขาเกตเป็ นบวก มีค่าคงที่ค่าหนึ่ งตลอดเวลา เกิดกระแส ID ไหล
ผ่านขาเดรนและขาซอร์ สคงที่ค่าหนึ่งตลอดเวลาเช่นกัน
เมื่ อมี สั ญ ญาณไฟกระแสสลับ ป้ อนเข้ามาที่ อิน พุ ตขาเกต ท าให้ระดับ แรงดัน VGS
เปลี่ยนแปลงควบคุมให้กระแส ID ไหลเปลี่ยนแปลง เกิดศักย์ตกคร่ อม R2 เป็ นสัญญาณออกเอาต์พุต
ขณะที่กระแส ID ไหลผ่านเจเฟตเปลี่ยนแปลง ทาให้ศกั ย์ตกคร่ อม R3 เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยจึงใส่
ตัวเก็บประจุ C3 เพื่อกาจัดสัญญาณไฟสลับทิ้งไป เหลือเฉพาะระดับแรงดันไฟกระแสตรงตกคร่ อม
R3 ช่วยทาให้อตั ราการขยายสัญญาณของวงจรเพิ่มขึ้น เกิดความคงที่ในการขยายสัญญาณ
4.5.3วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดันของเจเฟต
วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดันของเจเฟตทั้งชนิ ดN-Channel และชนิ ดP-Channel ต้อง
จ่ายแรงดันไบแอสให้เหมือนกัน ต้องจ่ายแรงดันไบแอสตรงให้ขาซอร์ ส จ่ายแรงดันไบแอสกลับ
ให้ขาเดรน และขาเกตเที ยบกับขาซอร์ สตลอดเวลา สามารถจัดแหล่งจ่ายแรงดันไบแอสให้วงจร
เพียงชุดเดียว โดยมีการจัดวงจรแตกต่างไปจากวงจรไบแอสตัวเอง ทาให้วงจรมีการทางานคงที่มาก
ขึ้นและมีอตั ราขยายสัญญาณในวงจรเพิ่มมากขึ้น การจัดวงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดันเบื้องต้นของ
เจเฟต แสดงดังรู ปที่ 4.11
จากรู ป ที่ 4.11 แสดงวงจรไบแอสแบบแบ่ งแรงดันเบื้ องต้นของเจเฟต ทั้งชนิ ดNChannel และชนิ ดP-Channel มีตวั ต้านทาน R1และ R2 จัดเป็ นวงจรแบ่งแรงดัน ตัวต้านทาน R1 ทา
หน้าที่จ่ายแรงดันไบแอสกลับให้ขาเกต ส่ วนR2 ทาหน้าที่จากัดกระแสที่ไหลผ่านวงจร ทาให้เกิด
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วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เจเฟต
เรื่ อง เจเฟต

เวลา 4 ชัว่ โมง
ID

R1
C1
Ei

สอนครั้งที่ 6-7

R2

-

V

+ DD

R3

G

D

VGS

S
+

R1

C2

R4

ID

C1
+

C3

EO

(ก) ชนิด N-Channel

Ei

R2

R3

C2

D

G
VGS

V

- DD

R3

S

+

-

R4

-

EO
C3

(ข) ชนิด P-Channel

รู ปที่ 4.11 วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดันเบื้องต้นของเจเฟต
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ,2553,หน้า 127)
แรงดันตกคร่ อมขาเกตเทียบกับกราวด์คือแรงดัน VG เจเฟตชนิ ดเอ็นแชนแนลค่าแรงดัน VG เป็ นบวก
เจเฟตชนิ ดพีแชนแนลค่าแรงดันVGเป็ นลบ เมื่อเจเฟตนากระแสมีกระแส ID ไหลผ่าน R4 เกิดแรงดัน
ตกคร่ อม R4 เทียบกราวด์คือแรงดัน VS ถ้าเป็ นชนิดเอ็นแชนแนลแรงดัน VS มีค่าเป็ นบวก มีศกั ย์บวก
สู งกว่าศักย์บวกของแรงดัน VG เกิ ดเป็ นแรงดัน VGS ที่ขาเกตเป็ นบวก ที่ขาซอร์ สเป็ นลบ แรงดัน
VGS ที่ ได้จ่ายแรงดันเป็ นไบแอสกลับให้ขาเกตของเจเฟต มีสัญญาณตกคร่ อมตัวต้านทาน R3 เป็ น
สัญญาณส่ งออกเอาต์พุต ส่ วนตัวเก็บประจุ C3 ทาหน้าที่ควบคุมแรงดันที่ขาซอร์ส (VS )ให้คงที่ เพื่อ
ควบคุมอัตราขยายสัญญาณของวงจรเจเฟตให้ทางานคงที่
4.6 การอ่ านคู่มือและแปลความหมายของเจเฟต
เนื่องจากเจเฟตมีมากมายหลายเบอร์ ในที่น้ ีขอยกตัวอย่างเบอร์ 2N5457 , 2N5458 ,
2N5459 ซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นมีดงั นี้
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ข้อมูลทัว่ ไปของเจเฟต คือ เจเฟตชนิด N-Channel ที่นาไปใช้ในวงจรขยายทัว่ ๆ ไป มี
ตัวถัง 2 แบบ คือ TO-92 และ SOT-23 ส่ วนการวางตาแน่งขา แสดงดังรู ปที่ 4.9

รู ปที่ 4.12 ตัวถังและการจัดตาแหน่งขา
ที่มา(http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50039/FAIRCHILD/2N5457)
ตารางที่ 4.1 ค่าพิกดั สู งสุ ดของเจเฟต เบอร์ 2N5457

ที่มา( https://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/pdf )
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จากตารางที่ 4.1 เป็ นข้อมูลรายละเอียดของเจเฟตเบอร์ 2N5457 พบว่า ค่าแรงดันไฟฟ้า
สู งสุ ดที่ เดรน – เกตสู งสุ ด( VDS ) เท่ากับ 25 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าสู งสุ ดที่ เกต–ซอร์ส
สู งสุ ด ( VGS ) เท่ากับ – 25โวลต์ กระแสไบแอสตรงที่เกตสู งสุ ด ( IGF ) เท่ากับ 10 มิลลิแอมป์ และ
อุณหภูมิที่รอยต่อขณะใช้งาน อยูใ่ นช่วง -55 ถึง + 150 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 4.2 ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเจเฟต เบอร์ 2N5457

ที่มา( https://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/pdf )
จากตารางที่ 4.2 พบว่าค่าพิกดั กระแสไบแอสกลับที่เกต( IGSS )เท่ากับ –1 นาโนแอมป์
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยสและเพิ่มขึ้น- 200 นาโนแอมป์ ทุกๆ 100 องศาเซลเซี ยส ค่าพิกดั แรงดัน
เกต –ซอร์สคัตออฟ (VGS( off ) ) ผูผ้ ลิตจะบอก 2 ค่ามาให้คือ ค่าต่าสุ ดคือ – 0.5 โวลต์ และค่าสู งสุ ดคือ
-6.0 โวลต์
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ทรานส์คอนดัคแตนซ์ (Transconductance :gm ) คือความสามารถในการนากระแสที่
เอาต์พุต ค่าgm หาได้จากการเปลี่ยนแปลงกระแสเดรนต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเกต – ซอร์ส(
Gate source voltage ) มีหน่ วยเป็ น ซี เมนส์ ( Semens : S ) ค่าทรานส์ คอนดัคแตนซ์ บางครั้งเรี ยกว่า
ฟอร์ เวิด ทรานส์ เฟอร์ แอดมิ ตแตนซ์ ( Forward Transfer Admittance : yfs ) จากตารางที่ 4.2 เบอร์
2N5457 อ่านค่าได้ต่าสุ ด 1,000 ไมโครโมห์ (mhos) และค่าได้สูงสุ ด 5,000 ไมโครโมห์ (mhos)
ค่าความจุ(Ciss ) ที่เกิดขึ้นที่เดรนกับซอร์ ส เมื่อจัดวงจรเป็ นคอมมอนซอร์ ส คือ 4.5 พิ
โกฟารัด( Type ) และ 7 พิโกฟารัด( Max ) ซึ่ งค่าเหล่านี้จะมีผลเมื่อนาเฟตไปใช้งานที่ความถี่สูงและ
ในวงจรสวิตชิ่ง
4.7 การนาเจเฟตไปประยุกต์ ใช้ งาน
4.7.1 วงจรเจเฟตสวิตช์
+VDD
ID
RL
R1

Ei

D

G

Eo
S

Ei 0
-

t

Ei 0
-

Eo
+

Eo

0
(ก) วงจร

t0

t1

t2

(ข) สัญญาณ

รู ปที่ 4.13 สวิตช์เจเฟตชนิด N-Channel
ที่มา(พันศักดิ์ พุฒิมานิ ตพงศ์ ,2548,หน้า 83)

t3

t4

t
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จากรู ปที่ 4.13 การทางานของวงจรเจเฟตสวิตช์อฺธิบายได้ดงั นี้ ในช่วงเวลา t0- t1 ไม่มี
สัญญาณพัลส์เข้ามาที่อินพุต Ei ทาให้ขา G ไม่มีไบแอสจ่ายให้ เจเฟตชนิด N-Channel นากระแสมี
กระแส ID ไหลผ่านค่าสู ง เจเฟตทางานถึงจุดอิ่มตัวเป็ นสวิตช์ในสภาวะต่อวงจร (ON)
ในช่วงเวลา t1- t2 มีสัญญาณพัลส์ลบป้อนเข้ามาที่อินพุต Ei ทาให้ขา G ได้รับไบแอส
กลับที่รอยต่อขา G กับขา S ( VDS ) รอยต่อเกิดค่าความต้านทานสู งต้านการไหลของกระแส ID
ไม่ให้ไหล เจเฟตทางานที่จุดคัตออฟเป็ นสวิตช์ในสภาวะตัดวงจร( OFF ) การทางานของเจเฟต
สวิตช์ ชนิด N-Channel วัดสัญญาณออกเอาต์พุต EO ได้ตามรู ปที่ 4.13 (ข)
4.7.2 วงจรขยายสัญญาณเจเฟต
+ VDD
ID
RL

Ei

C2
D

C1

EO

G
S

R1

R2

C3

รู ปที่ 4.14 วงจรขยายสัญญาณที่ใช้เจเฟตชนิด N-Channel
ที่มา(พันศักดิ์ พุฒิมานิ ตพงศ์ ,2553,หน้า 283)
จากรู ปที่ 4.14 เป็ นวงจรขยายสัญญาณที่ใช้เจเฟตชนิด N-Channel ) จัดวงจรแบบ
คอมมอนซอร์ ส สัญญาณอินพุ ตป้ อนเข้าที่ขา G เที ยบกับ ขา S เอาต์พุตออกที่ ขา D เที ยบกับขา S
อินพุตอิมพีแดนซ์(Zi ) สู งมาก เอาต์พุตอิมพีแดนซ์( ZO )มีค่าสู ง แต่ต่ากว่าอินพุตอิมพีแดนซ์ เฟส
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ของสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตต่างกัน 180 องศา ใช้เป็ นวงจรขยายสัญญาณทัว่ ไป ให้คุณภาพดี
ด้านการขยายแรงดันและขยายกาลัง
4.8 การวัดและทดสอบเจเฟตด้ วยโอห์ มมิเตอร์
การตรวจสอบว่าเจเฟตดีหรื อเสี ย(กรณี ทราบขาต่างๆของเจเฟต)
เมื่ อทราบตาแหน่ งขาของเจเฟต ให้ต้ งั ย่านวัดโอห์ มมิ เตอร์ ไว้ที่ 10 จากนั้นท าการ
ปรั บ ศู น ย์โอห์ ม โดยน าปลายสายแตะกัน ปรั บ ปุ่ ม Zero Adj.ให้ เข็ ม มิ เตอร์ ช้ ี ที่ ศู น ย์โอห์ ม จาก
โครงสร้างของเจเฟตขาG กับขา S และขาG กับขา D เป็ นรอยต่อพีเอ็นเหมือนไดโอด ดังนั้นถ้าทา
การวัดค่าความต้านทานระหว่างขาG กับขา S หรื อขาG กับขา D จะได้ค่าความต้านทานสู ง และทา
การสลับข้างจะได้ค่าความต้านทานต่าข้างหนึ่ง จากนั้นทาการวัดความต้านทานระหว่างขา D กับ
ขา S สลับข้างแล้วจะได้ค่าความต้านทานเท่ากัน แสดงว่าเจเฟตดี การวัดทดสอบเจเฟต มีข้ นั ตอน
การวัดดังรู ปที่ 4.15

2N3819

ปรับ Zero Adj.
ตั้งย่านวัด10
G S D

(ก)ตั้งย่านวัด10 และปรับศูนย์โอห์ม

(ข) ตาแหน่งขาเจเฟต
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2N3819

2N3819

G S D

G S D

(ค)วัดคู่ขา G-S ได้ค่าความต้านทาน 750โอห์มหนึ่งข้างสลับสายแล้ววัดจะไม่ข้ ึนหนึ่งข้าง

2N3819

2N3819

G S D

G S D

(ง) วัดค่าความต้านทานคู่ขา D-S ได้ค่าความต้านทานเท่ากันทั้งสองครั้งคือ 210 โอห์ม
รู ปที่ 4.15 การวัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์
ที่มา(ทีมงานสมาร์ ทเลิร์นนิ่ง,2553,หน้า 56)

154

หน่วยที่ 4

ใบความรู้ ที่ 4
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เจเฟต
เรื่ อง เจเฟต

สอนครั้งที่ 6-7
เวลา 4 ชัว่ โมง

จากรู ปที่ 4.15 แสดงการวัดและทดสอบเจเฟตเบอร์ 2N3819 เป็ นเจเฟตชนิด NChannel สรุ ปผลการวัดได้ดงั ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 การวัดและทดสอบเจเฟตเบอร์ 2N3819 ชนิด N-Channel ด้วยโอห์มมิเตอร์
ขาที่ต่อสายวัดสี แดง(ไฟลบ)
ขา G
ขา S
ขา G
ขา D
ขา S
ขา D

ขาที่ต่อสายสี ดา(ไฟบวก)
ขา S
ขา G
ขา D
ขา G
ขา D
ขา S

ผลการวัดที่ได้จากมิเตอร์
เข็มไม่ข้ ึน
750 โอห์ม
เข็มไม่ข้ ึน
750 โอห์ม
210 โอห์ม
210 โอห์ม

การตรวจสอบเจเฟต(กรณี ไม่ทราบขา) มีลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ให้ต้ งั ย่านวัดโอห์มมิเตอร์ ไว้ที่ 10 จากนั้นทาการปรับศูนย์โอห์ม โดยนาปลายสาย
แตะกัน ปรับปุ่ ม Zero Adj.ให้เข็มมิเตอร์ ช้ ีที่ศูนย์โอห์ม
2. วัดหาขา D กับ S โดยสลับสายวัดของมิเตอร์วดั 2 ครั้ง ขาของเจเฟตคู่ใดวัด 2 ครั้ง
แล้วได้ค่าความต้านทานเท่ากันแสดงว่าเป็ นขา D กับ S ขาที่เหลือคือขา G
4.9 สรุ ป
เจเฟต(JFET ) เป็ นเฟตแบบรอยต่อ มี 3 ขา คือขาซอร์ส ( Source : S) ขาเดรน (Drain
:D) และขาเกต ( Gate : G) แบ่งตามลักษณะโครงสร้างได้ 2 ชนิ ดคือ เจเฟตชนิ ดเอ็นแชนแนล (NChannel ) และเจเฟตชนิ ดพีแชนแนล(P-Channel ) สัญลักษณ์ของเจเฟตชนิด P-Channel ที่ขาเกต มี
หัวลูกศรชี้ออกเพราะว่าสารกึ่งตัวนาที่ใช้ทาขาเกตว่าเป็ นสารชนิดเอ็น ส่ วนสัญลักษณ์เจเฟตชนิด NChannel ที่ขาเกต มีหวั ลูกศรชี้เข้าเพราะว่าสารกึ่งตัวนาที่ใช้ทาขาเกตว่าเป็ นสารชนิดพี
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การจ่ายแรงดันไบแอสเจเฟตเบื้องต้น เจเฟตชนิดN-Channe และชนิด P-Channel ต้อง
จ่ายแรงดันไบแอสตรงให้ขาซอร์ ส จ่ายแรงดันไบแอสกลับให้กบั ขาเดรนกับขาเกต เที ยบกับขา
ซอร์ส
คุณลักษณะสมบัติของเจเฟต เป็ นกราฟแสดงคุณสมบัติการทางานของเจเฟต เมื่อทาการ
จ่ายแรงดันไบแอสให้กบั เจเฟตที่ระดับแตกต่างกัน ทาให้มีกระแสไหลผ่านเจเฟตและแรงดันตก
คร่ อมเปลี่ยนแปลงในวงจร โดยกราฟคุณสมบัติของเจเฟต จะแสดงค่ากระแสเดรน (ID) และแรงดัน
ตกคร่ อมขาเดรน และขาซอร์ ส คือ VDS
การจัดวงไบแอสเจเฟตแบ่งออกได้ 3 แบบคือไบแอสคงที่ (Fixed Bias) ไบแอสตัวเอง
(Self Bias) และไบแอสแบบแบ่งแรงดัน (Voltage Divider Bias) ในการจัดวงจรไบแอสแบบแบ่ง
แรงดันจะมีเสถียรภาพและมีอตั ราขยายสัญญาณที่ดี
เจเฟตมีให้เลือกใช้งานหลายเบอร์ และแต่ละเบอร์ มีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการนา
เจเฟตไปใช้งานจาเป็ นต้องรู ้ขอ้ มูลรายละเอียดของเจเฟตเบอร์ ต่างๆ เพื่อให้สามารถให้ใช้งานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม การศึกษาข้อมูลจากคู่มือของเจเฟตจะทาให้ทราบเกี่ยวกับค่าแรงดันไฟฟ้า
สู งสุ ดที่ เดรน – เกตสู งสุ ด( VDS ) ค่าแรงดันไฟฟ้าสู งสุ ดที่ เกต–ซอร์สสู งสุ ด ( VGS ) ค่า
กระแสไบแอสตรงที่เกตสู งสุ ด ( IGF ) ค่ากระแสไบแอสกลับที่เกต( IGSS ) และอุณหภูมิที่รอยต่อขณะ
ใช้งาน เป็ นต้น
เจเฟตมีคุณสมบัติที่ดีกว่าทรานซิ สเตอร์ หลายประการแต่สามารถนาไปใช้งานได้หลาย
หน้าที่เช่นเดียวกับทรานซิ สเตอร์ โดยถูกนาไปใช้งานด้าน วงจรสวิตช์ วงจรขยายสัญญาณต่างๆ
เพราะสามารถทางานที่อุณหภูมิสูงได้ดี การขยายสัญญาณแบบหลายภาคได้ดี
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ใบความรู้ ที่ 4
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เจเฟต
เรื่ อง เจเฟต

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6-7
เวลา 4 ชัว่ โมง

การวัดและทดสอบเจเฟตในกรณี ที่ทราบขาแล้วนั้นทาได้โดยใช้โอห์มมิเตอร์ ต้ งั ย่าน
10 วัดขา G กับขา S และขา G กับขา D อย่างละ 2 ครั้งโดยการสลับสายของมิเตอร์ จะได้ค่าความ
ต้านทานสู งค่าหนึ่งและต่าอีกค่าหนึ่งแสดงว่าเจเฟตดี ถ้าได้ตรงข้าแสดงว่าเจเฟตเสี ย

บรรณานุกรม

ทีมงานสมาร์ ทเลิร์นนิ่ง. ตรวจวัดอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ด้วยมิเตอร์ SUNWA. กรุ งเทพมหานคร :
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญสมาร์ ทเลิร์นนิ่ง, 2553.
ชาญวิทย์ หาญริ นทร์. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ . กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริ มอาชีวะ,
2545.
พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์. ทฤษฎีอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร 1. กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ, ม.ป.ป.
_________________. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ . กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ,
2545.
_________________. อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์ศูนย์
ส่ งเสริ มวิชาการ, 2542.
_________________. อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์ศูนย์
ส่ งเสริ มวิชาการ, 2548.
พุทธรักษ์ แสงกิ่ง. อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริ มอาชีวะ, 2558.
วีระศักดิ์ สุ วรรณเพชร. อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์
บริ ษทั ศูนย์หนังสื อเมืองไทย จากัด, 2557.
อดุลย์ กัลยาแก้ว. อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร(อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ). กรุ งเทพมหานคร :
ศูนย์ส่งเสริ มอาชีวะ, 2546.
https://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/pdf,
กกกกกกกกเข้าถึง 24 มิถุนายน 2559.
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แบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 4 เรื่ องเจเฟต
คำชี้แจง 1. แบบฝึ กหัดเป็ นแบบถูกหรื อผิดจำนวน 15 ข้อๆละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 15 คะแนน
2. เวลำที่ใช้ในกำรทำแบบฝึ กหัด 15 นำที
คำสั่ ง จงทำเครื่ องหมำยถูก() ลงในวงเล็บหน้ำข้อที่ถูกและทำเครื่ องหมำยผิด(  )ลงในวงเล็บ
หน้ำข้อที่ผิด
( ) 1. ทรำนซิสเตอร์สนำมไฟฟ้ำมีหลักกำรทำงำนคล้ำยหลอดสู ญญำกำศ
( ) 2. กำรทำงำนของเฟตจะใช้แรงดันจำนวนน้อยในรู ปของสนำมไฟฟ้ำไปควบคุมกระแส
( ) 3. เฟตมีคุณสมบัติดีกว่ำทรำนซิ สเตอร์ เพรำะใช้ขบวนกำรผลิตแบบเดี่ยวกับกำรผลิตไอซี
( ) 4. เจเฟตมี 2ชนิดคือ ชนิด N แชนแนล กับชนิด P แชนแนล
( ) 5. แชนแนลของเจเฟตจะสังเกตจำกสำรกึ่งตัวนำที่ขำ D และขำ S
( ) 6. สัญลักษณ์ของเจเฟตชนิด N แชนแนลที่ขำเกตจะมีหวั ลูกศรชี้ออก
( ) 7. กำรจ่ำยแรงดันไบแอสเบี้องต้นระหว่ำงขำเดรน( D)กับขำซอร์ ล(S) ส่ วนขำเกต(G)เปิ ดลอย
ไว้จะไม่มีกระแส ID ไหลผ่ำนระหว่ำงขำเดรน(D) กับขำซอร์ ล(S)
( ) 8. กรำฟคุณสมบัติของเจเฟตจะแสดงกำรทำงำนของเจเฟตเมื่อจ่ำยแรงดันไบแอสให้วงจร
เจเฟตในระดับแตกต่ำงกัน
( ) 9. แรงดัน VGS ควบคุมกำรทำงำนของเจเฟตชนิด N แชนแนลมีค่ำเป็ นลบเสมอ
( ) 10. กรำฟคุณสมบัติของเจเฟตจะบอกคุณสมบัติในรู ปกรำฟของกระเดรน( ID) และแรงดัน
ตกคร่ อมเดรนและซอร์ ส( VDS )
( ) 11. วงจรไบแอสเจเฟตสำมำรถจัดได้ 4 แบบคล้ำยกับทรำนซิ สเตอร์
( ) 12. วงจรไบแอสคงที่เป็ นวงจรไบแอสที่นิยมใช้มำกเพรำะต่อง่ำย
( ) 13. วงจรไบแอสแบ่งแรงดันเป็ นวงจรไบแอสที่ดีที่สุด
( ) 14. กำรใช้งำนเจเฟตควรศึกษำข้อมูลรำยละเอียดจำกคู่มือของผูผ้ ลิตก่อนเสมอเพื่อป้ องกัน
ควำมเสี ยหำย
( ) 15. กำรวัดและทดสอบเจเฟตด้วนโอห์มมิเตอร์ขำเดรน(D) กับขำซอร์ ส(S)จะวัดไม่ข้ ึน
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เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 4 เรื่ องเจเฟต
คำชี้แจง 1. แบบฝึ กหัดเป็ นแบบถูกหรื อผิดจำนวน 15 ข้อๆละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 15 คะแนน
2. เวลำที่ใช้ในกำรทำแบบฝึ กหัด 15 นำที
คำสั่ ง จงทำเครื่ องหมำยถูก() ลงในวงเล็บหน้ำข้อที่ถูกและทำเครื่ องหมำยผิด(  )ลงในวงเล็บ
หน้ำข้อที่ผิด
() 1. ทรำนซิสเตอร์สนำมไฟฟ้ำมีหลักกำรทำงำนคล้ำยหลอดสู ญญำกำศ
() 2. กำรทำงำนของเฟตจะใช้แรงดันจำนวนน้อยในรู ปของสนำมไฟฟ้ำไปควบคุมกระแส
() 3. เฟตมีคุณสมบัติดีกว่ำทรำนซิ สเตอร์ เพรำะใช้ขบวนกำรผลิตแบบเดี่ยวกับกำรผลิตไอซี
() 4. เจเฟตมี 2ชนิดคือ ชนิด N แชนแนล กับชนิด P แชนแนล
() 5. แชนแนลของเจเฟตจะสังเกตจำกสำรกึ่งตัวนำที่ขำ D และขำ S
() 6. สัญลักษณ์ของเจเฟตชนิด N แชนแนลที่ขำเกตจะมีหวั ลูกศรชี้ออก
() 7. กำรจ่ำยแรงดันไบแอสเบี้องต้นระหว่ำงขำเดรน( D)กับขำซอร์ ล(S) ส่ วนขำเกต(G)เปิ ดลอย
ไว้จะไม่มีกระแส ID ไหลผ่ำนระหว่ำงขำเดรน(D) กับขำซอร์ ล(S)
() 8. กรำฟคุณสมบัติของเจเฟตจะแสดงกำรทำงำนของเจเฟตเมื่อจ่ำยแรงดันไบแอสให้วงจร
เจเฟตในระดับแตกต่ำงกัน
() 9. แรงดัน VGS ควบคุมกำรทำงำนของเจเฟตชนิด N แชนแนลมีค่ำเป็ นลบเสมอ
() 10. กรำฟคุณสมบัติของเจเฟตจะบอกคุณสมบัติในรู ปกรำฟของกระเดรน( ID) และแรงดัน
ตกคร่ อมเดรนและซอร์ ส( VDS )
() 11. วงจรไบแอสเจเฟตสำมำรถจัดได้ 4 แบบคล้ำยกับทรำนซิ สเตอร์
() 12. วงจรไบแอสคงที่เป็ นวงจรไบแอสที่นิยมใช้มำกเพรำะต่อง่ำย
() 13. วงจรไบแอสแบ่งแรงดันเป็ นวงจรไบแอสที่ดีที่สุด
() 14. กำรใช้งำนเจเฟตควรศึกษำข้อมูลรำยละเอียดจำกคู่มือของผูผ้ ลิตก่อนเสมอเพื่อป้ องกัน
ควำมเสี ยหำย
() 15. กำรวัดและทดสอบเจเฟตด้วนโอห์มมิเตอร์ขำเดรน(D) กับขำซอร์ ส(S)จะวัดไม่ข้ ึน
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แบบทดสอบหลังเรียนหน่ วยที่ 4 เรื่ องเจเฟต
วิชา อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005
ข้ อสอบจานวน 15 ข้ อ ( 15 คะแนน )
เวลา 15 นาที
คาสั่ ง จงเลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย (  ) ลงในกระดำษคำตอบ
1. เจเฟตมีกี่ชนิด
ก. 3 ชนิด
ข. 5 ชนิด
2. ข้อใดคือโครงสร้ำงของเจเฟต
P
N
P
N

P

N

ก.
3. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของเจเฟต

ข.

ก.

ข.

ค. 4 ชนิด

ง. 2 ชนิด

P
N
P

P

P

ค.

ค.

N

ง.

ง.

4. เจเฟตชนิดพีหรื อชนิดเอ็นแชนแนลสังเกตได้จำกสำรกึ่งตัวนำที่ใช้ผลิตเจเฟตได้อย่ำงไร
ก. ขำซอร์สและขำเดรน
ข. ขำซอร์ส
ค. ขำเดรน
ง. ขำเกต
5. กรำฟแต่ละเส้นบนกรำฟคุณสมบัติของเจเฟตถูกกำหนดค่ำตำมข้อใด
ก. VDS
ข. VGS
ค. ID
ง. IG
6. ข้อใดกล่ำวถึงลักษณะของเจเฟตได้ถูกต้อง
ก. เป็ นโครงส้รำงที่บอกลักษณะของขำอุปกรณ์
ข. เป็ นโครงสร้ำงของเจเฟตที่แสดงคุณสมบัติของสำรกึ่งตัวนำที่นำมำสร้ำง
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
ค. เป็ นกรำฟแสดงคุณสมบัติกำรทำงำนของเจเฟต เมื่อทำกำรจ่ำยแรงดันไบอัสที่ระดับ
แตกต่ำงกัน
ง. เป็ นข้อมูลของเจเฟตที่แสดงว่ำเจเฟตใช้งำนเป็ นสวิตช์ได้
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7. กำรจ่ำยไบแอสเบื้องต้นให้เจเฟตต้องจ่ำยไบแอสตำมข้อใดจึงจะถูกต้อง
ก. ไบแอสกลับให้ขำ S จ่ำยไบแอสตรงให้ขำ D กับขำ G เทียบกับขำ S
ข. ไบแอสกลับให้ขำ S จ่ำยไบแอสกลับให้ขำ D กับขำ G เทียบกับขำ S
ค. ไบแอสตรงให้ขำ S จ่ำยไบแอสตรงให้ขำ D กับขำ G เทียบกับขำ S
ง. ไบแอสตรงให้ขำ S จ่ำยไบแอสกลับให้ขำ D กับขำ G เทียบกับขำ S
8. กำรจัดวงจรไบแอสคงที่ ตรงกับข้อใด
ก. จัดแรงดันไบแอสให้ขำเกตและซอร์สคงที่
ข. จัดแรงดันไบแอสให้ท้ งั วงจรคงที่
ค. จัดให้เกิดกระแสเดรนไหลในวงจรคงที่
ง. จัดแรงดันไบแอสให้ขำเดรนและซอร์สคงที่
9. จำกรู ปเป็ นกำรจัดวงจรไบแอสแบบใด
+ VDD
ID
R2
ก. วงจรไบแอสคงที่
C2
ข. วงจรไบแอสแบบแบ่งCแรงดั
น
D
1
G
ค. วงจรไบแอสตัวเอง
S
E
R1 VGS +
O
ง. วงจรไบแอสแบบผสม
Ei
R3 C3
10. จำกรู ปเป็ นกำรจัดวงจรไบแอสแบบใด
R1

ID

R2

D
S
VGS
+ R4

C1
Ei

R3

+VDD

C2

G

+C

3

ก. วงจรไบแอสแบบผสม
ข. วงจรไบแอสคงที่
ค. วงจรไบแอสตัวเอง
EO
ง. วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดัน

11. จำกข้อมูลผูผ้ ลิตเจเฟตเบอร์ 2N5457 ระบุวำ่ VDG เท่ำกับ 25 V หมำยถึงอะไร
ก. แรงดันไฟสู งสุ ดที่เกต – ซอร์ สสู งสุ ดเท่ำกับ 25 V
ข. แรงดันไฟสู งสุ ดที่เกตเท่ำกับ 25 V
ค. แรงดันไฟสู งสุ ดที่เดรน – เกตสู งสุ ดเท่ำกับ 25 V
ง. แรงดันไฟสู งสุ ดที่เดรนเท่ำกับ 25 V
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12. กำรนำเจเฟตไปใช้งำนเป็ นสวิตช์จะต้องจัดไบอัสอยูใ่ นย่ำนใดของกรำฟคุณลักษณะสมบัติของ
เจเฟต
ก. ย่ำนแอกทีฟ
ข. ย่ำนอิ่มตัวและย่ำนคัตออฟ
ค. ย่ำนคัตออฟ
ง. ย่ำนอิ่มตัว
13. กำรนำเจเฟตไปใช้งำนเป็ นวงจรขยำยสัญญำณจะต้องจัดไบอัสอยูใ่ นย่ำนใดของกรำฟ
คุณลักษณะสมบัติของเจเฟต
ก. ย่ำนคัตออฟ
ข. ย่ำนอิ่มตัว
ค. ย่ำนแอกทีฟ
ง. ย่ำนอิ่มตัวและย่ำนคัตออฟ
14. กำรวัดทดสอบหำขำของเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ โดยใช้ยำ่ นวัด x10 เมื่อทำกำรวัดระหว่ำงขำ D
กับขำ S ถ้ำเจเฟตดีผลจะเป็ นอย่ำงไร
ก. ควำมต้ำนทำนต่ำเท่ำกันทั้งสองข้ำงเมื่อสลับสำยวัด
ข. ควำมต้ำนทำนสู งข้ำงหนึ่ง เมื่อสลับสำยวัดแล้วควำมต้ำนทำนต่ำ
ค. ควำมต้ำนทำนสู งมำกอ่ำนค่ำไม่ได้ท้ งั สองข้ำงถึงแม้จะสลับสำยแล้วก็ตำม
ง. ควำมต้ำนทำนค่อย ๆ ลดลงเมื่อเวลำผ่ำนไป แต่จะสู งขึ้นเมื่อวัดในครั้งแรก
15. กำรวัดทดสอบหำขำของเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ โดยใช้ยำ่ นวัด x10 เมื่อทำกำรวัดระหว่ำงขำ G
กับขำ S ถ้ำเจเฟตดีผลจะเป็ นอย่ำงไร
ก. ได้ค่ำควำมต้ำนทำนต่ำทั้งสองข้ำงเมื่อสลับสำยวัดประมำณ 210Ω
ข. ค่ำควำมต้ำนทำนสู งมำกอ่ำนค่ำไม่ได้ท้ งั สองข้ำงถึงแม้จะสลับสำยวัดแล้วก็ตำม
ค. ค่ำควำมต้ำนทำนค่อย ๆ ลดลงเมื่อเวลำผ่ำนไปแต่จะสู งเมื่อวัดในครั้งแรก
ง. ได้ค่ำควำมต้ำนทำน 750Ω ข้ำงหนึ่งเมื่อสลับสำยวัดแล้ว เข็มไม่ตีข้ ึนค่ำควำมต้ำนทำน
สู งมำก
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หน่วยที่ 4

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่ อง เจเฟต

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 6-7
ชื่อหน่วย เจเฟต
เวลา 4 ชัว่ โมง

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

คำตอบ
ค
ง
ค
ข
ค
ก
ง
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แบบเก็บคะแนนทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 4 เรื่ อง เจเฟต
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

