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Abstract 
 
Code of project : L05/2/2556 
Project name : The Use of Engineering Program coupled with a Practice to 

Understanding in the Subject of Engineering Electronics 
Researcher name : Cherngchai  Sompracha 
 

This research project is the academic research for undergraduate student in 
engineering, faculty of engineering, Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin (RMUTR). The research is to improve the basic knowledge of B.Eng. 
student about the subject of electronic engineering. The research methodologies 
have tried to be consistent with theoretical contents, guiding the student to 
understand the lessons. The student software can be downloaded at the following 
http://www.cadence.com/products/orcad/pages/downloads.aspx. 

Two major methodologies can be provided in this project, including the 
software and hardware parts. The contents are focused on the principal properties of 
diode, the some deviated properties of operational amplifier (OP-AMP), bipolar and 
filed effect transistors. For more details, the many diodes are studied about DC, 
switching, and small signal characteristics. An OP-AMP is concerned about an input 
bias current, offset input voltage, its effect and correction, slew rate, and power 
bandwidth. With the use of bipolar junction transistor (BJT), we present about the 
DC-characteristic, hybrid model, transfer function, and gain. Finally, the input and 
output characteristics and amplifier’s gain are then discussed. 

With the benefits of the research project, they make student the attention 
and understanding of the subject contents. The lecturers can improve the students 
with the basic knowledge based on the research project. In addition, the researcher 
has also prepared a pre-test study to determine the limits of each student for 
planning the next lesson. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. กลาวนํา 

การเรียนการสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร เปนการสอนท่ี มุงเนนใหนักศึกษาไดเขาใ จ
ทฤษฎีอยางถองแท สอนใหคิดอยางเปนระบบ เปนข้ันตอนแลวนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณ
ตางๆ โดยอาศัยองคความรูพ้ืนฐาน แมวาวิศวกรรมศาสตรมีหลายแขนงสาข าวิชา บางรายวิชาสอน
ทางทฤษฎีเพียงอยางเดียวก็เพียงพอท่ีจะทําใหนักศึกษา เขาใจไดเปนอยางดี ขณะบางรายวิชานั้นตอง
มีรายวิชาปฏิบัติการรวมดวยจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน โดยวิชาปฏิบัติการนั้นจะมีความ
สอดคลองกับรายวิชาท่ีสอนทางทฤษฎี การปฏิบัติในหองปฏิบั ติการอาจเปนสวนหนึ่งของทฤษฎีหรือ
อาจจะเปนราย วิชาท่ีแยกออกจากกันก็ได  โครงการวิจัยเรื่อง “การใชโปรแกรมวิเคราะหทาง
วิศวกรรมควบคูกับทางปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติการไปสูความเขาใจในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม ” นี้ เปนโครงการวิจัยฯ ท่ีมุงเนนให นักศึกษ าใชความรู ในหองเรียนทฤษฎีซ่ึงมี การ
ยกตัวอยาง พรอมท้ังแสดงวิธีการ คํานวณ จนไดคําตอบสุดทาย การท่ีลงมือปฏิบัติอาจจะโดยใช
โปรแกรมวิเคราะหทางวิศวกรรมหรือโดยการทดลองตออุปกรณจริงแลววัดผลการทดลองดวย
เครื่องมือวัดและทดสอบเปรียบเทียบผลท่ีได จะชวยใหนักศึกษาเข าใจการทํางานของอุปกรณหรือ
วงจรอิเล็กทรอนิกสไดเปนอยางดี 

 
2. หลักการและเหตุผล 

ดวยนักศึกษา ทางดานวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส และวิศวกรรมคอมพิวเตอร เปน
นักศึกษาท่ีตอง เรียนรายวิชาอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม ซ่ึงเปนวิชาพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับวิศวกรทางดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส -โทรคมนาคม เพราะจะทําให ทราบและ เขาใจ
คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร [1-7] รวมไปถึงสามารถนําไปประยุกตใชในวงจรไฟฟา
อ่ืนๆ ไดอยาง ถูกตองและเหมาะสม แตในปจจุบัน พบวามีบางครั้ง สาขาวิชาฯ ไดจัดใหนักศึกษาเรียน
วิชาอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรมควบคูไปกับการเรียนวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟาในภาคการศึกษาเดียวกัน ทํา
ใหเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนของท้ังอาจารยเองและนักศึกษา เพราะรายวิชาอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมตอง ใชองคความรูพ้ืนฐานของการเรียนวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟามาชวยในการอธิบาย
ปรากฏการณและชวยในแกปญหา-วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน ไดมีผลกระทบโดยตรงกับนักศึกษา กลาวคือ  นักศึกษา มีผล
การเรียน ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม ไมดีเทาท่ีควร จะเปน เม่ือพิจารณาถึงความพรอมของ
หองปฏิบัติการแลว ก็พบอีกวา ชุดทดลองและเครื่องมือวัดในหองปฏิบัติการมีจํานวนไมเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา การทดลองจริงบางอยางยากแกการนําเสนอดวยการปฏิบัติจริงเพราะตองใช
เครื่องมือท่ีมีสมรรถนะสูงและใชเสียเวลาในการปฏิบัติจริงม ากกวาจะไดคําตอบท่ีถูกตอง ให ผลลัพธท่ี
สอดคลองกับทางทฤษฎี อีกท้ัง การปรับเปลี่ยนคาตัวแปรบางอยางไมสามารถทําได จริงในปฏิบัติ ดวย
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ขอจํากัดนี้เอง จึงไดมีความพยายามท่ีจะนําเอาโปรแกรมวิเคราะหทางวิศวกรรมมาชวยในการจําลอง  
[8-10] การทํางานของอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

ปญหาอีกประการหนึ่งท่ีเกิดข้ึน จริง คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ในรายวิชานี้ เดิมทีมา
จากตางสถาบันการ ศึกษา  นั่นหมายความวา  นักศึกษามีพ้ืนฐาน ความรูและ การใชโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอรท่ีแตกตางกันดวย การใชโปรแกรมวิเคราะหทางวิศวกรรมสนับสนุนการเรียนรู จะชวยให
ชองวางของความรูท่ีตางกันลดนอยลง เพราะนักศึกษาสามารถหัดใชโปรแกรมเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน
ท่ีบานได แตดวยทัศนคติของนักศึกษาท่ีเห็นวาการใชโปรแกรม วิเคราะห นั้นคอนขางยากตอการทํา
ความเขาใจและอาจจะยากกวาการปฏิบัติจริง อีกดวย ท่ีเปนเชนนี้เพราะ วาพ้ืนฐานการใชโปรแกรม
อาจจะไมดีเทาท่ีควร รวมไปถึงบทเรียนยากแกการทําความเขาใจ  

ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จะสามารถตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานและสามารถปรับ
ฐานความรูใหกับนักศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตรในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของไดเปนอยางดี 

 
3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

3.1 เพ่ือใหรูจักการใชโปรแกรมทางวิศวกรรม (student version) ในการจําลองการทํางาน
อันจะเปนพ้ืนฐานในการใชโปรแกรมวิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาในระดับท่ีสูงข้ึน 

3.2 เพ่ือใชโปรแกรมทางวิศวกรรมชวยวิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เชน คุณสมบัติทางไ ฟตรง (DC characteristic) และ คุณสมบัติทางไฟสลับ             
(AC characteristic) เปนตน 

3.3 เพ่ือนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีเรียนในหองเรียน มาตอเปนวงจรจริงแลวทดสอบ
คุณสมบัติทางไฟตรงและไฟสลับ 

3.4 เพ่ือใหรูจักการใชอุปกรณและเครื่องมือวัดพ้ืนฐานในระดับหองปฏิบัติการ 
3.5 เพ่ือใหรูจักนําเอาคุณสมบัติท่ีไดจากการใชโปรแกรมและจากการทดสอบ                 

มาเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกตาง จากคุณสมบัติของตัวอุปกรณในทางทฤษฎี 
3.6 เพ่ือฝกใหนักศึกษาไดรูจักคิด วิเคราะห สังเคราะหปญหาตางๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ   

อันจะนําไปสูความเขาใจองคความรูทางทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
3.7 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรใหรูสึกชอบและสนุกกับการใช

โปรแกรมวิเคราะหควบคูกับการปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติการ 
 
 

4. คําถามการวิจัย 
4.1 การจําลองการทํางานของอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส สามารถทําไดหรือไม 

อยางไร 
4.2 ผลลัพธท่ีไดจากการจําลอง ผลลัพธท่ีไดจากการวัดและทดสอบ กับผลลัพธท่ีไดจากการ

คํานวณทางทฤษฎีมีความสอดคลองกันหรือไม อยางไร 
4.3 การจําลองการทํางานของอุปกรณหรือวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม วิเคราะหทาง

วิศวกรรมมีข้ันตอนการเปนอยางไร เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีใก ลเคียงกับการวัดดวยเครื่องมือวัดและ
ทดสอบจริง 

4.4 ทําอยางไรใหการจําลองการทํางานของวงจรมีความนาเชื่อถือเสมือนกับการตอวงจรจริง 
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4.5 ผูออกแบบมีวิธีการตรวจสอบความผิดพลาดท่ีเกิดจากการเขียนวงจรในโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือไม อยางไร 

4.6 จงอธิบายขอดีและขอเสียของการจําลองการทํางานของอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
4.7 การตออุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสจริงมีขอดีและขอเสียอยางไร จงอธิบาย 

 
5. นิยามศัพทเฉพาะ 

5.1 โปรแกรมวิเคราะหทางวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส  หมายถึง โปรแกรมท่ีใช ในการจําลอง
การทํางานของอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหทราบคุณสมบัติตางๆ ของอุปกรณหรือวงจร
อิเล็กทรอนิกส โดยไมมีคาใชจายในการจําลองการทํางานแตอยางใด ทําใหสะดวกตอการศึกษา
พฤติกรรมและผลตอบสนองตางๆ ได 

5.2 คุณสมบัติทางไฟตรง  หมายถึง ผลตอบสนองของอุปกรณหรือวงจรอิเล็กทรอนิกสใน
กรณีท่ีมีเฉพาะไฟตรงตอเขาไปในวงจร  

5.3 คุณสมบัติทางไฟสลับ  หมายถึง ผลตอบสนองของอุปกรณหรือวงจรอิเล็กทรอนิกสใน
กรณีท่ีมีเฉพาะไฟ สลับตอเขาไปในวงจร  สวนแรงดันไฟตรงนั้นอาจจะมีหรือไมมีในวงจรก็ได ท้ังนี้
ข้ึนกับวามีอุปกรณแอกทีฟตอใชในวงจรหรือไม 

5.4 ผลตอบสนองแบบชั่วขณะ  หมายถึง ผลตอบสนองท่ีเกิ ดข้ึนจากพลังงานท่ีสะสมในตัว
เหนี่ยวนําและหรือตัวเก็บประจุ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเวลา 

5.5 ผลตอบสนองในสภาวะคงตัว หมายถึง ผลตอบสนองท่ีเกิดข้ึนจากพลังงานท่ีสะสมในตัว
เหนี่ยวนําและหรือตัวเก็บประจุ ท่ีมีการกระตุนดวยแหลงจายท่ีเปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือแหลงจายท่ี
ไมเปลี่ยนแปลงตามเวลาก็ได โดยผลตอบสนองท่ีไดจะข้ึนกับชนิดและลักษณะของแหลงจายท่ีปอน
ใหกับวงจร 

5.6 การไบอัส หมายถึง การจายแรงดันและกระแสใหกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือให
ทํางานในยานตามท่ีตองการ 

5.7 ไดโอด คือ ไดโอดจัดเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ในวงจรไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส ไดโอดเปนอุปกรณประเภท 2 ข้ัว ประกอบข้ึนจากสารก่ึงตัวนําชนิดพี (P-type) 
และสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น (N-Type) ตอเชื่อมเขาหากัน 

5.8 ออปแอมป คือ วงจรขยายเชิงเนินการ (Operational amplifier) หรือเรียกสั้นๆวา 
ออปแอมป (Op-AMP) จัดเปนอุปก รณอิเล็กทรอนิกสท่ีมีใชงานกันอยางแพรหลายและไดรับความ
นิยมมากในปจจุบัน เพราะใชงานงาย มีเสถียรภาพทางวงจรสูง เราสามารถนําเอาออปแอมปไปใชเปน
สวนประกอบหลักในวงจรเชิงเสน เชน วงจรขยายผลตางของสัญญาณ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการ
นําเอาออปแอมปไปใชในวงจรไมเชิ งเสน เชน วงจรเรียงกระแส (rectifier circuit) วงจรกําเนิด
สัญญาณ (signal oscillator) วงจรปรับคาขยายอัตโนมัติ (automatic gain control: AGC) วงจรช
มิตตทริกเกอร 

5.9 ทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร  คือ เปนอุปกรณท่ีมี 3 ขา ประกอบดวยรอยตอพี -เอ็น 2 
ชุดตอเขาหากันแบบหั นหลังชนกัน (back-to-back) ประกอบดวยพ้ืนท่ีสารก่ึงตัวนําสามสวนคือ 
อิมิตเตอร (emitter: E) เบส (base: B) และคอลเลกเตอร (collector: C) 
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5.10  ทรานซิสเตอรแบบเฟท คือ ทรานซิสเตอรสนามไฟฟาหรือท่ีเรียกกันวา “มอสเฟต” ยอ
มาจากคําวา Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor (MOSFET) ไดรับความนิยม
มากในปจจุบัน เพราะในกระบวนการผลิตสมัยใหมสามารถบรรจุวงจรรวมทางดานดิจิตอลท่ีมีความ
ซับซอนใหอยูบนฐานรองเดียวกันได จึงทําใหไดวงจรรวมขนาดเล็ก  โดยท่ัวไปแลว มอสเฟต แบงได
สองประเภทคือ NMOS (N-channel MOSFET) และ PMOS (P-channel MOSFET) เปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีมี 4 ขา ประกอบดวย ขาเกท (gate: G) ขาเดรน (drain: D) ขาซอรส (source: S) 
และ ขาบอดี้ (body: B) 
 
6. ขอบเขตการวิจัย 

6.1 เลือกใชโจทยตัวอยางจากหองเรียนทฤษฎีมาเปนโจทยตัวอยางในหองปฏิบัติการ 
6.2 ใชการจําลองการทํางานของอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
6.3 ใชการวัด-ทดสอบอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยเครื่องมือในหองปฏิบัติการจริง 

 
7. ผลการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 ไดรูปแบบการใชโปรแกรมวิเคราะหทางวิศวกรรมศาสตรรวมกับการทดลองปฏิบัติจริง
ในหองเรียน 

7.2 นักศึกษาท่ีเรียนในวิชานี้ท่ีมีการใชโปรแกรมวิเคราะหทางวิศวกรรมควบคูกับการปฏิบัติ
จริงในหองปฏิบัติการมีความเขาใจเพ่ิมข้ึนในเรื่องของอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม เม่ือเทียบกับนักศึกษา
ท่ีเรียนโดยวิธีการสอนกอนหนา 

 
8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ 

8.1 นักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหาการเรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรมมากยิ่งข้ึน 
8.2 นักศึกษาเกิดทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหปญหาท่ีซับซอนได 
8.3 นักศึกษาเกิดทักษะการใชเครื่องมือวัดและทดสอบในหองปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส 
8.4 นักศึกษารูวิธีการและแนวทางในการทดสอบอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
8.5 อาจารยท่ีสอนในวิชานี้สามารถนําผลและการทดลองท่ีไดไปปรับใชใหเหมาะกับ

นักศึกษาในแตละภาคการศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 
9. แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

9.1 เผยแพรใหอาจารยท่ีสอนในวิชาอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรมใหทราบผานทางการ
ประชุมสัมมนาอาจารยท่ีสอนวิชาเดียวกันนี้ 

9.2 นําเทคนิคและวิธีการท่ีไดจากโครงการวิจัยนี้ไปใชกับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาถัดไป 

9.3 จัดทําเปนคูมือวิชาการปฏิบัติการสําหรับรายวิชา TEE2219 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม 
 

10. กลาวสรุป 
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ในบทนี้ ผูวิจัยไดกลาวถึง แนวคิด ความเปนม าท่ีทําใหเกิดโครงการวิจัย การใชโปรแกรม
วิเคราะหทางวิศวกรรมควบคูกับการปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติการไปสูความเขาใจในเรื่องของ
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเหมาะกับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟา 
รายวิชา ENG2135 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  ท่ีเรียนในหองทฤษฎีเปนรายวิชาในกลุมวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ (วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร ) ในขณะท่ีรายวิชา  TEE 2219 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม เปนรายวิชาในกลุมวิชาชีพบังคับ (กลุมวิชาชีพแกน) ท่ีตองเรียนในหองปฏิบัติการ โครงการ
วิจัยฯ นี้ไดปรับใหเนื้อหาในสวนของปฏิบัติการใหมีสองสวนคือ  สวนแรกจะใชโปรแกรมวิเคราะหท่ีใช
กับนักศึกษา หรือท่ีรูจักกันดีในนาม student version ท่ีสามารถหาดาวนโหลดไดจากผูผลิต
โปรแกรมวิคราะหทางเวปไซด สวนท่ีสองนั้นจะเปนการทดลองจริงโดยใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการ 
เชน แหลงจายกํา ลังงาน แหลงกําเนิดสัญญาณ ดิจิตอลมัลติมิเตอร และออสซิลโลสโคป เปนตน 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับตัวนักศึกษาเอง 
 



 
 

บทที่ 2 
การใชงานโปรแกรมเบื้องตนและทฤษฎีพ้ืนฐานที่สําคัญของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

 
1. กลาวนํา 

ปจจุบัน วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอาจประกอบข้ึนจากอุปกรณไฟฟาเพียง 2-3 ตัวหรือ
อาจตองใชอุปกรณมากเปน  2-3 ลานตัว ก็ได การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยมือเปล าอาจไม
สามารถทําไดเหมือนเชนแตกอน เพราะมีความ ยาก -ซับซอนและใชเวลามาก  กวาจะไดคําตอบท่ี
ตองการ 

โปรแกรมจําลองการทํางาน (Simulation Program) ถูกพัฒนาข้ึนเปนครั้งแรกใน ชวงตนป 
ค.ศ. 1970s โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (University 
of California, Berkeley, USA) ในครั้งนั้นไดพัฒนาข้ึนดวยภาษา FORTRAN ท่ีเปนโปรแกรมบน
คอมพิวเตอรแบบเมนเฟรม (main-frame computer) และตั้งชื่อโปรแกรมวา SPICE ซ่ึงยอมาจาก 
Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis (SPICE) จากนั้นไดพัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะหว งจรพรอมปรับเปลี่ยนเปนเวอรชั น SPICE2 อยูในรูปของ text editor 
นับจากนั้นเปนตนมาโปรแกรมก็มีถูกพัฒนาข้ึนเปนลําดับ เชน โปรแกรม PSPICE ไดพัฒนาโดยบริษัท 
MicroSim Corporation ใหสามารถทํางานไดหลากหลายบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลในป  
1984 (Personal Computer: PC) เครื่อง Macintoshes,  และ Mini-computer เปนตน โดย
เฉพาะท่ีพัฒนาบน PC เปนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดว อีกท้ังมีเวอรชันสําหรับภาคการศึกษา 
(educational version) นับจากนั้นโปรแกรม PSPICE ก็ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย 
โปรแกรม PSPICE มีการแสดงผลเปนกราฟ (graphical postprocessor: Probe) มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวงจรจาก text editor ซ่ึงเปนตัวหนังสือมากําหนดเปนการเขียนวงจรแบบ graphical 
interface ท่ีเรียกวา Schematic เพ่ือใหงายตอการเขียนวงจรและ สะดวกตอการ ตรวจสอบความ
ถูกตอง ดวย ความหลากหลายในการจําลองการทํางานท้ังวงจรแอนะลอกและดิจิตอล บางครั้งอาจ
เรียกโปรแกรมนี้วา PSpice A/D จากนั้นพัฒนาเรื่อยมาจนถึงเวอรชัน 8 และถูกควบรวมกิจการ โดย 
OrCAD พรอมท้ังเปลี่ยนเปนเวอรชัน 9 ในนาม OrCAD PSpice A/D และมีการปรับปรุง Schematic 
โดยเรียกชื่อให มวา Schematic Capture จากนั้นก็ไดพัฒนาภายใตชื่อ OrCAD เวอรชันตางๆ จน
บริษัท CADENCE ไดเขาซ้ือกิจการพรอมกับเปลี่ยนชื่อเปน Cadence OrCAD ลาสุดโปรแกรมไดถูก
พัฒนาเปนเวอชัน Cadence OrCAD16.6 ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดท่ีเวฟไซท (http://www. 
cadence.com/products/orcad/pages/downloads.aspx) นอกจากนี้ เรายังอาจพบ SPICE อยู
ในรูปทางการคาอ่ืนๆ เชน HSPICE และ B2SPICE เปนตน 

การใชโปรแกรมจําลองการทํางานมีขอดีหลายอยาง เชน ชวยหาคําตอบของกระแสท่ีไหล
ผานอุปกรณ แรงดันท่ีตําแหนงตางๆ หรือคากําลังงานท่ีเกิดข้ึนหรื อท่ีสูญเสียในอุปกรณตางๆ ท่ีใชใน
วงจรไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้แลว เรายังสามารถใชโปรแกรมชวยจําลองการทํางานของอุปกรณ
หรือวงจรโดยการปรับเปลี่ยนคาพารามิเตอรตางๆ ไดโดยไมตองกังวลความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับ
อุปกรณหรือวงจร ซ่ึงตางจากการตอวงจรจริง  อีกท้ัง การจําลองการทํางานสามารถชวยยืนยันไดวา
วงจรท่ีออกแบบมีสมรรถนะเปนตามท่ีตองการหรือไม อยางไร หากไมเปนดังตองการ เราสามารถ
ปรับแกไขวงจรได กอนนําไปสรางวงจรจริงและทดสอบคุณสมบัติตางๆ ของวงจร 
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2. ขอตกลงท่ีสําคัญและการใชงานโปรแกรมเบ้ืองตน 

2.1 สัญลักษณของอุปกรณ 
ตารางท่ี 1 ตัวอยางสัญลักษณของอุปกรณท่ีใชบอยในโปรแกรม 

รายช่ืออุปกรณ ช่ือ Part สัญลักษณ 
ตัวตานทาน R 

 
ตัวเก็บประจุ C 

 
ตัวเหนี่ยวนํา L 

 
 
 
 
ตารางท่ี 1 (ตอ)  ตัวอยางสัญลักษณของอุปกรณท่ีใชบอยในโปรแกรม 
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แหลงจายแรงดันไฟตรง Vdc 

 
แหลงจายแรงดันไฟสลับ Vac 

 
แรงดันสัญญาณรูปไซน Vsin 

 
แรงดันสัญญาณรูปพัลส Vpulse 

 
แรงดันสัญญาณ piece wise 
linear 

Vpwl 

 
ตารางท่ี 1 (ตอ)  ตัวอยางสัญลักษณของอุปกรณท่ีใชบอยในโปรแกรม 
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แรงดันสัญญาณเอกซโพเนน
เชียล 

Vexp 

 
แหลงจายกระแสไฟตรง Idc 

 
แหลงจายกระแสไฟสลับ Iac 

 
กระแสสัญญาณรูปไซน Isin 

 
กระแสสัญญาณรูปพัลส Ipulse 

 
ตารางท่ี 1 (ตอ)  ตัวอยางสัญลักษณของอุปกรณท่ีใชบอยในโปรแกรม 
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กระแสสัญญาณ piece wise 
linear 

Ipwl 

 
กระแสสัญญาณเอกซโพเนน
เชียล 

Iexp 

 
แหลงจายแรงดันท่ีถูกควบคุม
ดวยแรงดัน 

Voltage controlled 
voltage source: E 

 
แหลงจายแรงดันท่ีถูกควบคุม
ดวยกระแส 

Current controlled 
voltage source: H 

 
แหลงจายกระแสท่ีถูกควบคุม
ดวยกระแส 

Current controlled current 
source: F 
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ตารางท่ี 1 (ตอ)  ตัวอยางสัญลักษณของอุปกรณท่ีใชบอยในโปรแกรม 
แหลงจายกระแสท่ีถูกควบคุม
ดวยแรงดัน 

Voltage controlled 
current source: G 

 
 

2.2 หนวยท่ีมาตรฐานท่ีใช 
ตารางท่ี 2 ตัวอยางหนวยมาตรฐานทางวิศวกรรมศาสตรท่ีใชบอยในโปรแกรม 

ช่ือหนวย คา ตัวแปรท่ีใช 
เฟมโต (femto) 1E-15 f 

พิโค (pico) 1E-12 P 
นาโน (nano) 1E-9 n 
ไมโคร (micro) 1E-6 u 
มิลลิ (milli) 1E-3 m 
กิโล (kilo) 1E+3 K 

เมกกะ (mega) 1E+6 MEG 
กิกะ (giga) 1E+9 G 

เทอรา (tera) 1E+12 T 
 

2.3 ขอหามและขอจํากัดของเวอรชันทดลองใช 

• ชื่อของตัวตานทานท่ีใชตองข้ึนตนดวยพยัญชนะตัว R เทานั้น 

• ชื่อของตัวเก็บประจุท่ีใชตองข้ึนตนดวยพยัญชนะตัว C เทานั้น 

• ชื่อของตัวเหนี่ยวนําท่ีใชตองข้ึนตนดวยพยัญชนะตัว L เทานั้น 

• ชื่อของแหลงจายแรงดันแบบอิสระ (independent voltage source) ท่ีใชตอง
ข้ึนตนดวยพยัญชนะตัว V เทานั้น 

• ชื่อของแหลงจายกระแสแบบอิสระ (independent current source) ท่ีใชตอง
ข้ึนตนดวยพยัญชนะตัว I เทานั้น 

• พยัญชนะตัวเล็กกับตัวใหญมีคาและความหมายเหมือนกัน 

• การใชตัวพยัญชนะหามมีการเวนวรรค หามใชเครื่องยติภังค (hyphen) แต
สามารถใชเครื่องหมายขีดลางได (underscore) 

• หามใชเครื่องหมายขีดลางข้ึนหนาพยัญชนะ 

• หามใชเครื่องหมาย # (number sign) 

• การตอวงจรในการจําลองแตละครั้งมีจํานวนโหนดไมเกิน 64 โหนด 
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• ออปแอมปใชงานไดไมเกิน 2 ตัว 

• ทรานซิสเตอรใชงานไดไมเกิน 10 ตัว 

• สายนําสัญญาณท้ังแบบอุดมคติและแบบไมเปนอุดมคติใชงานรวมกันไดไมเกิน 10 
เสน 

• อุปกรณดิจิตอลแบบดั้งเดิมใชงานรวมกันไดไมเกิน 65 ตัว 

• ไลบรารีของอุปกรณแอนะลอกมีจํานวน 39 ไลบรารี 

• ไลบรารีของอุปกรณดิจิตอลมีจํานวน 134 ไลบรารี 

• ถาอุปกรณท่ีใชในการวาด schematic ไมเกิน 15 parts สามารถบันทึก (save) 
ไฟลได  ในทางตรงขาม เราสามารถท่ีจะวาดอุปกรณมากกวานั้น ได แตจะไม
สามารถบันทึกไฟลได 

 
2.4 การเรียกใชโปรแกรมและการใชงานเมนูยอย 

• ข้ันตอนการเรียกใชโปรแกรม 
ก) Start->OrCAD 10.5->Capture CIS Demo 

 
 
จากนั้นจะแสดงขอจํากัดของเวอรชันสาธิต (demo version) 
 

 
 
จากนั้นจะมีหนาตางปรากฏข้ึนมา ใหเลือกคาตามรูปขางลาง 
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จากนั้นจะปรากฏหนาตาง OrCAD Capture 
 
ข) เลือก File->New->Project พรอมกับตั้งชื่อ File เชน LAB_01 
ค) คลิกเลือกชอง Analog or Mixed A/D พรอมกับเลือก Location เปนไดรฟท่ีตองการ

บันทึกไฟล 
 

 
 
เลือก Browse ไปยังไดรฟท่ีตองการบันทึก 
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หรือถาตองการสรางไดเร็คทอ รีใหมก็เลือก Create Dir… พิมพชื่อไดเร็คทอรีท่ีตองการสราง เชน 
ENG2135 จากนั้นกด OK 

 

 

 
 
ดับเบิ้ลคลิ๊กท่ีไดเร็กทอรี ENG2135 เพ่ือเลือกไดเร็คทอรีท่ีใชงาน ท่ีเคยสรางไว  จากนั้นกดปุม OK เพ่ือ
กลับไปยังหนาตาง New Project จากนั้นเลือก OK เพ่ือสราง New Project 
 
เลือก Create a blank project เพ่ือเปดหนาตางท่ีเปน Schematic ท่ีวางเปลา 
 

 
 
ตัวอยางของหนาตาง Schematic ท่ีวางเปลา 
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หลังจากท่ีหนาตาง Schematic ถูกเปดข้ึนมา การวางอุปกรณทําไดโดยเลือก กดปุมท่ี 2 ทางดาน
ขวามือในแนวตั้งแลว จะปรากฏหนาตางใหมข้ึนมา 
 

 
 
 

ง) กดปุม Add Library เพ่ือเพ่ิมไลบรารี 
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จ) เลือก High Light บรรทัด source.olb แลวกดปุม Open 
ฉ) จากนั้นกดปุมท่ี 2 ในแนวตั้งทางดานขวามือเพ่ือวางอุปกรณ เชน ถาเปนแหลงจายไฟตรง 

ใหเลือก High Light ท่ีมุมซายดานลางของ Libraries เปน SOURCE 
ช) สวนชอง Part ซ่ึงอยูมุมบนดานขวามือ ใหพิมพ VDC ตามรูป โดยสัญลักษณของอุปกรณท่ี

พิมพลงในหนาตางนี้จะปรากฏใหเห็นในมุมลางดานขวามือ ใหนักศึกษาตรวจสอบวาตรงกับ
ท่ีตองการเลือกใชหรือไม ถาตรงก็กด OK ถาไมตรงใหตรวจสอบใหม พรอมท้ังแกไขให
ถูกตอง 

 

 
 

ซ) จากนั้นวางอุปกรณลงบน Blank Schematic การแกไขคาแรงดัน VDC ทําไดดวยการ
ดับเบิ๊ลคลิกท่ีคาประจําตัวของอุปกรณเชน จาก 0 โวลต เปนคา 10 โวลต หรือ ดับเบิ๊ลคลิก
ท่ีตัวอุปกรณ จะปรากฏหนาตางนี้ข้ึนมา พรอมกับใหแกไขคาในชอง Value เชน 10V 
นอกจากนี้ เรายั งเลือกรูปแบบการแสดงคา ขนาดและรูปแบบของตัวอักษร สีและลักษณะ
การวางอุปกรณในหนาตางนี้ไดดวย 
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ฌ) จากนั้นกดปุม ESC เพ่ือเสร็จสิ้นการวางอุปกรณ (ยกเลิกคําสั่งท้ังหมด) 
ญ) หากตองการวางตัวตานทานทําไดโดยเพ่ิมไลบรารี analog.olb ดวยการ Add Library 

พรอมกับเลือก High Light บรรทัด analog.olb แลวกดปุม Open 
 

 
 

ฎ) เม่ือกดปุมท่ี 2 ในแนวตั้ง ซ่ึงอยูทางดานขวามือ จะปรากฏหนาตาง ใหมข้ึนมา จากนั้นท่ีมุม
ลางดานซายมือใหเลือก  Libraries ท่ีชื่อ ANALOG สวนมุมบนดานซายมือในชอง  Part ให
พิมพ R จะไดดังรูป  

 

 
 

ฏ) จากนั้นกดปุม OK 
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ฐ) ในการวางตัวตานทานตัวท่ี 2 ก็สามารถทําไดเชนเดียวกันกับข้ันตอนท่ีผานมา หากตองการ
ปรับตัวตานทานท่ีวางในแนวนอนให เปนการวางในแนวตั้ง  สามารถทํา ไดโดยเลือกท่ีแถบ
เมนูดานบนสุด จากนั้นเลือก Edit และเลือก Rotate ตามลําดับ 

ฑ) จากนั้นวาดเสนเชื่อมตอวงจรโดยกดปุมท่ี  3 ในแนวตั้งทางดานขวามือ ลากเสนเชื่อมตอ
วงจรตามตองการ ดังรูป 

 
ฒ) การตอกราวดให กับวงจรทําไดดวยการกดปุมท่ี 9 ในแนวตั้งทางขวามือ  จะมีหนาตาง

ปรากฏตามรูป 

 
 
ณ) ใหเลือกชอง Libraries เปน SOURCE สวนชอง Symbol พิมพ 0 จากนั้นกดปุม OK รํา

สัญลักษณกราวดท่ีไ ดไปตอในตําแหนงท่ีตองการ พรอมกับลากเสนโดยการกดปุมท่ี 3 เพ่ือ
เชื่อมตอกราวดเขากับวงจรใหถูกตอง 

ด) สวนการปรับเปลี่ยนคาความตานทานสามารถทําไดโดยการดับเบิ๊ลคลิกท่ีคาของตัวตานทาน
ท่ีตองการเปลี่ยน เชน การเปลี่ยนความตานทานจาก 1k เปน 4k จะเปนดังรูป 
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3. ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 

3.1 ไดโอด 
ไดโอด จัดเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานท่ีสําคัญอยางหนึ่งในวงจรไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส มีการใชงานกันอยางแพรหลายมากท้ังในอดีตและปจจุบัน คุณสมบัติท่ีสําคัญของ
ไดโอดคือความสัมพันธระหวางแรงดันท่ีตกครอมตัวไดโอดและกระแสจะไมเปนเชิงเสน 

ไดโอดเปนอุปกรณประเภท 2 ข้ัว ประกอบข้ึนจากสารก่ึงตัวนําชนิดพี (P-type) และ
สารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น (N-Type) ตอเชื่อมเขาหากัน เราเรียกไดโอดแบบนี้วา “ไดโอดรอยตอ 
(Junction Diode)” แตในทางปฏิบัติ เราไมสามารถเชื่อมตอกันไดโดยตรงเพราะจะเกิดปญหา
หลายอยางท่ีไมสามารถคาดคะเนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนได ดังนั้นในทางปฏิบัติ บริเวณรอยตอเราจะสราง
ข้ึนโดยอาศัยการ แพรสารเจือหมู III ลงไปในสารเจือชนิดเอ็น หรือ แพรสารเจือหมู V ลงไปในสารก่ึง
ตัวนําชนิดพี 

เนื่องจากอิเล็กตรอนเปนพาหะสวนใหญ (majority carrier) ในสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น 
ขณะท่ีสารก่ึงตัวนําชนิด พีมีโฮลเปนพาหะสวนใหญ ผลท่ีไดคือ  อิเล็คตรอนในสารก่ึงตัวนําชนิด เอ็นจะ
แพรเขาสูบริเวณสารก่ึงตัวนําชนิด พี แลวไปรวมตัวกับ โฮลท่ีอยูในสารก่ึงตัวนําชนิด พีซ่ึงอยูอีกฝงหนึ่ง 
ในทางกลับกัน โฮ ลในสารก่ึงตัวนําชนิดพี ก็จะแพรเข าสูบริเวณสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็นทําใหเกิดการ
รวมตัวกับอิเล็กตรอนอิสระในสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น 

การแพรท่ีเกิดข้ึนดังกลาวจะเกิดข้ึนไปเรื่อยๆ จนกระท่ังอนุภาคมีความหนาแนนเสมอ
กันท่ัวทุกบริเวณ แตการแพรของอิเล็กตรอนและโฮลจะแตกตางกัน กลาวคือ ในชวงแรกๆ จะเกิดการ
แพรอยางรวดเร็วมาก และการแพรจะคอยๆ ชาลงเม่ือระยะเวลาเพ่ิมข้ึน จนกระท่ัง ณ สภาวะสมดุล
จะไมเกิดการแพร (หรือเกิดข้ึนเพียงนอยมาก ) มีเพียงบริเวณรอยตอเทานั้นท่ีไมเกิดการแพรข้ึนเลย  
และเรียกบริเวณรอยตอนี้วา บริเวณปลอดพาหะ (depletion region) มีเพียงประจุ ไฟฟาสถิตยท่ี
เปนอิออนบวกและอิออนลบเทานั้น 

ประจุไฟฟาสถิตท่ีเกิดข้ึนจะเปนไปในลักษณะท่ี ตานการเคลื่อนท่ีของพาหะขามรอยตอ 
(ประจุบวกสถิตในบริเวณปลอดพาหะฝงสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็นจะตานไมใหโฮลในฝงสารก่ึงตัวนําชนิดพี 
ขามรอยตอมา รวมไปถึง ประจุลบสถิตยท่ีเ กิดข้ึนในบริเวณปลอดพาหะฝงสารก่ึงตัวนําชนิดพีจะตาน
ไมใหอิเล็ก ตรอนอิสระ ในฝงสารก่ึงตัวนําชนิด เอ็นขามรอยตอมา  เชนกัน ) แสดงวาความกวางของ
บริเวณปลอดพาหะจะเปนตัวคอยปองกันไมใหโฮลและอิเล็กตรอนอิสระขามรอยตอไปมาไดอยาง
สะดวกและเปนตัวกําหนดศักยภายใน (built-in potential) มีคาแปรตามความเขมขนของพา หะใน
สารก่ึงตัวนํา  เม่ือนําไปใชงาน ในวงจรไฟฟาจะตองตอข้ัว ไฟฟาออกมาขางนอก โดยข้ัวไฟฟาท่ีตอเขา
กับสารก่ึงตัวนําชนิดพีเรียกวา  ข้ัวอาโนด (Anode: A) อีกข้ัวไฟฟาท่ีตอกับสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น
เรียกวา ข้ัวคาโธด (Cathode: K) สัญลักษณทางไฟฟาของไดโอดแสดงไดดังภาพท่ี 1 
 

Dv

Di
A K

 
 

ภาพท่ี 1 สัญลักษณของไดโอดในวงจรไฟฟา 
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3.2 คุณสมบัติทางไฟตรง 

เม่ือไดโอดรอยตอไดรับแรงดันไฟฟาจากภายนอก โดยใหข้ัวอาโนดมีแรงดันสูงกวา
ข้ัวคาโธด จะทําใหโฮลท่ีมีอยูในสารก่ึงตัวนํา ชนิดพี จะถูกดึงดูดโดยข้ัวลบจากแรงดันไฟฟาจาก
ภายนอก ในขณะเดียวกันอิเล็กตรอนอิสระท่ีมีอยูในสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น ก็จะถูกดึงดูดโดยข้ัวบวก
ไฟฟาจากแรงดันภายนอกเชนกัน การเคลื่อนท่ีของพาหะดังกลาวจะทําใหบริเวณปลอดพาหะแคบลง 
สงผลใหการแพรของอิเล็กตรอนอิสระและโฮล ขามรอยตอไดมากข้ึน เราเรียกการไบอัสแบบนี้วา 
“การไบอัสไปขางหนา (forward bias)” หรือบางทีอาจเรียกวา “ไบอัสตรง” 

 
ในทางตรงขาม หากใหไดโอดรอยตอไดรับแรงดันไฟฟาจากภายนอก โดยใหข้ัวอา

โนดมีแรงดันต่ํากวาข้ัวคาโธดแลว จะทําใหโฮลท่ีมีอยูในสารก่ึงตัวนําชนิดพี  จะถูกดึงดูดโดยข้ัวลบจาก
แรงดันไฟฟาจากภายนอก ในขณะเดียวกันอิเล็กตรอนอิสระท่ีมีอยูในสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น ก็จะถูก
ดึงดูดโดยข้ัวบวกไฟฟาจากแรงดันภายนอกเชนเดียวกับการไบอัสไปขางหนา แตจะตางตรงท่ีบริเวณ
ปลอดพาหะ กวางข้ึน  เปนผลใหการแพรของอิเล็กตรอนอิสระและโ ฮลขามรอยตอได ลดลง เราเรียก
การไบอัสแบบนี้วา “การไบอัสยอนกลับ (reverse bias)” หรือบางทีอาจเรียกวา “ไบอัสกลับ” 

 
เราอาจสรุปไดวา ไดโอดรอยตอเม่ือถูกไบอัสไปขางหนาจะยอมใหกระแสไหลผาน

รอยตอมาก ในทางกลับกัน หากใหไดโอดรอยตอไดรับไบอัสยอนกลับ จะมีกระแสไหล ผานไดโอด
รอยตอนอยมากๆ 

เรานําเอาไดโอดไปใชงานไดหลากหลาย เชน ใชในวงจรเรียงกระแส (rectifier 
circuit) เพ่ือทําหนาท่ีแปลงแรงดันไฟสลับใหเปนแรงดันไฟตรง ใชในวงจรคงคาแรงดัน (voltage 
regulator) และวงจรจํากัดแรงดัน (voltage limiting) เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการนําเอาไดโอดไปใช
งานในวงจรทางแสงดวย (optical circuit) 

กระแสท่ีไหลผานตัวไดโอดกับแรงดันท่ีตกครอมไดโอด  (ตาม ภาพท่ี  1)              
มีความสัมพันธเปนดังสมการ 

 
 /( 1)D Tv nV

D Si I e= -  (1) 
 
โดย SI  คือกระแสยอนกลับอ่ิมตัวของไดโอด (saturation current) สําหรับ

ไดโอดรอยตอซิลิกอนขนาดเล็กท่ีใชงานในวงจรกําลังต่ําจะมีคาประมาณ 1510-  แอมแปร อีกท้ังมีคา
แปรตามอุณหภูมิ โดยท่ัวไป SI  จะมีคาเพ่ิมข้ึนสองเทาเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 5 องศาเซลเซียส สวน

แรงดัน TV  คือ แรงดันอุณหภูมิ (thermal voltage) มีคาตามสมการ 
 
 

T
kTV
q

=  (2) 

 
เม่ือ k  เปนคาคงท่ีของโบลตซมันซ (Boltzmann’s constant) มีคาเทากับ 231.38 10-´  จูล     

ตอเคลวิน 
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  T  แทนอุณหภูมิสัมบูรณในหนวยเคลวินมีคาเทากับ 273 + อุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส 
 q  แทนคาประจุไฟฟาของอิเล็กตรอนมีคาเทากับ 191.60 10-´  คูลอมบ 
 

ณ อุณหภูมิหองท่ีอยูในชวงประมาณ 20 ถึง 30 องศาสเซลเซียส แรงดันอุณหภูมิมีคาประมาณ 
25 ถึง 26 มิลลิโวลต เรามักเลือกใช 25 มิลลิโวลต แตก็มีหนังสือบางเลมเลือกคาเทากับ 26 มิลลิโวลต 
หมายเหตุ ไดโอดท่ีกลาวถึงในท่ีนี้จะจํากัดเฉพาะไดโอดรอยตอพี-เอ็น เทานั้น 

 
สมการท่ี (1) นี้จะใชอธิบายคุณสมบัติทางไฟตรงในอุดมคติของไดโอด เนื่องจา ก

การพิสูจนสมการนี้จะอาศัยการประมาณตางๆ มากมาย อยางไรก็ตาม  ในเบื้องตนและในการใชงาน
ไดโอดพ้ืนฐานสวนใหญนั้น จะสามา รถใชสมการนี้อธิบายคุณสมบัติดังกลาวไดโดยไมมีขอผิดพลาด
มากนัด ตัวแปรสําคัญท่ีแสดงคุณสมบัติในหัวขอนี้ของไดโอดท่ีปรากฏในสมการคือคากระแสยอนกลับ
อ่ิมตัว SI  

 
ในการหาคา SI  ของไดโอดจากการวัดนั้น เราจะไมสามารถหาคา SI  ไดจากการ

วัดกระแสในขณะท่ีไดโอดไดรับการไบอัสยอนกลับ (ท่ีมีคาไมมากกวาหรือใกลเคียงแรงดันเบรคดาวน ) 
เนื่องจากในความจริงแลว กระแสขณะท่ีไดโอดไดรับการไบอัสดังกลาวจะ มีคามากกวา SI  มาก

เนื่องจากกระบวนการบางอยาง ดังนั้นในทางปฏิบัติเราจะวัดคา SI  นี้ไดในขณะท่ีไดโอดไดรับการ
ไบอัสไปขางหนาเปนหลัก 

 
จุดสําคัญท่ีจะเนนอีกประการหนึ่งเก่ียวกับคากระแสของไดโอด คือการ

เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของกระแสดังกลาว โดยเราจะสรุปไดวากระแส SI  จะเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิ 

ขณะท่ี Dv มีคาคงท่ี (หรืออีกนัยหนึ่งก็คือไดโอดจะนํากระแสมากข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน ขณะแรงดัน

ไบอัสไดโอดคงท่ี ) ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากการแปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิอยางมากของ SI  เปนหลัก

ถึงแมวาในสมการ (1) จะไดแสดงการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิในตัวแปร TV  ไวแลวก็ตาม 
 
จากผลท่ีกลาวขางตน เราสามารถสรุปคุณสมบัติสําคัญท่ีมีประโยชนของไดโอดได

วา “ไดโอดเปนอุปกรณท่ีสามารถนํากระแสไดทางเดียว (คือในขณะไดโอดไดรับไบอัสไปขางหนา ) 
และปริมาณกระแสท่ีไดโอดนํา ท่ีศักดาคาคงท่ีใดๆ จะ ข้ึนอยูกับคากระแสยอนกลับอ่ิมตัวของไดโอด
นั้น” อยางไรก็ตามยังมีคุณสมบัติทางไฟตรงของไดโอด ท่ีมีความสําคัญและไมสามารถใชสมการท่ี (1) 
มาอธิบายได ก็คือ คุณสมบัติท่ีเกิดจากปรากฏการณเบรกดาวนของไดโอดเม่ือไดรับการไบอัส
ยอนกลับ โดยเราสามารถอธิบายปรากฏการณนี้ ดวยกราฟความสัมพันธของกระแสกับแรงดันของ
ไดโอดดังแสดงไวใน ภาพท่ี 2 ซ่ึงจะเห็นวาปรากฏการณนืทําใหแรงดันท่ีตกครอมไดโอดมีคาคอนขาง
คงท่ี และไมข้ึนกับกระแสท่ีไหลผานตัวไดโอดขณะไดรับไบอัสยอนกลับ เราเรียกแรงดันท่ีทําใหเกิด
ปรากฏการณเบรกดาวนนี้วา “แรงดันเบรกดาวนของไดโอด (Break down Voltage: BV )” 
โดยคาของแรงดันนี้จะข้ึนกับไดโอดแตละชนิดแตละเบอร 
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ภาพท่ี 2 ปรากฏการณเบรกดาวนของไดโอด 
 
นอกจากคุณสมบัติท่ีสรุปขางตน เรายังนําไดโอดมาใชเปนแรงดันอางอิงสํา หรับ

วงจรอิเล็กทรอนิกสอีกดวย แตในความเปนจริงแลว แรงดันเบรกดาวนของไดโอดแบบธรรมดาท่ัวไป
จะมีคาสูง (อาจจะมากกวา 50 โวลต) ดังนั้น ในการท่ีจะใชงานไดโอดสําหรับงานดังกลาว ผูผลิตจึงได
ออกแบบและสรางไดโอดท่ีมีคาแรงดันเบรกดาวนต่ํา และสามารถควบคุมคาแรงดันนี้ ไดโดยผูผลิต เรา
เรียกไดโอดท่ีใชงานเฉพาะงานนี้วา “ซีเนอรไดโอด ” เชน ซีเนอรไดโอดขนาด 9 โวลตจะหมายถึง
ไดโอดท่ีถูกออกแบบมาใหมีแรงดันเบรกดาวนประมาณ 9 โวลต หรือใชงานเปนแรงดันอางอิง 9 โวลต 
ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 
สรุปคือ ซีเนอรไดโอดจะถูกใชงานในชวงท่ีไดรับการไบอัสยอนกลับเปนหลัก ดังนั้น 

คุณสมบัติในชวงไบอัสไปขางหนาของซีเนอรไดโอดก็จะไมมีความสําคัญ 
 

R

BVSV BV

GND

Zener Diode
9V

 
 
ภาพท่ี 3 สัญลักษณและตัวอยางการใชงานซีเนอรไดโอดเปนแรงดันอางอิง 9 โวลต 
 
 

3.3 คุณสมบัติทางดานการสวิทซของไดโอด 
คุณสมบัติท างดานสวิทซของไดโอด  (หรือคุณสมบัติท่ีสภาวะชั่วขณะของไดโอด ) 

การใชงานไดโอดในงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและกระแสอยางฉับพลัน เชน งานดานวงจร
ดิจิตอล เปนตน คุณสมบัติทางดานสวิทซของไดโอดจะเขามามีบทบาทสําคัญ โดยปกติแลว เราคงจะ



23 

 

  

ตองการใหการเปลี่ยนแปลงขอ งชวงการทํางานของไดโอด จากชวงไบอัสไปขางหนาไปยังชวงไบอัส
ยอนกลับ หรือกลับกันเปนไปอยางรวดเร็ว แตในความเปนจริงแลว การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสําหรับ
ไดโอดสามารถแสดงไดดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 คุณสมบัติทางสวิทซของไดโอด 
 

จากรูปจะเห็ นไดชัดเจนวา ในการเปลี่ยนแปลง ดังกลาวจําเปนตองใชเวลาคาหนึ่ง ซ่ึงก็คือ 
เวลา St  โดยเราจะเยกชวงเวลานี้วา “เวลาหนวงจากการสะสม (storage delay time)” ซ่ึงสาเหตุ
หลักของการเกิดเวลาหนวงดังกลาวนี้ก็คือ ความเฉ่ือยของประจุพาหะท่ีสะสม ในตัวไดโอด ท้ังใน
บริเวณปลอดพาหะและบริเวณท่ีเปนกลาง (คลายกับความเฉ่ือยของประจุพาหะท่ีสะสมในตัวเก็บ
ประจุท่ีเราคุนเคย จึงทําใหเกิดแรงดนท่ีตกครอมตัวเก็บประจุไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยาง
ทันทีทันใด) 

 
โดยปกติแลว เราสามารถลดเวลาหนวงในการเปลี่ยนแปลงลงได โดยก ารควบคุม

ตัวแปรทางกายภาพของไดโอด เชน การลดคาเวลาชีวิต (life time) ของพาหะในสารก่ึงตัวนํา ท่ีใชทํา
ไดโอด โดยการโดบ (dope) ทอง ฯลฯ อยางไรก็ตาม ไดโอดบางชนิดไมไดถูกออกแบบใหใชกับงาน
การสวิทซ เชน ไดโอดเร็คติไฟร เปนตน จึงไมจําเปนตองถูกออกแบบใหมีคา St  ต่ํา ดังนั้น ในการ
เลือกใชงานไดโอดสําหรับวงจรท่ีเราออกแบบ จึงตองคํานึงถึงลักษณะของานเปนสําคัญ จุดสําคัญท่ีจะ



24 

 

  

เนนในหัวขอรี้ก็คือ การเปลี่ยนแปลงของคาเวลา St  ท่ีข้ึนอยูกับคากระแส fI  และ rI  (ดูภาพท่ี 4 

ประกอบ) โดยเวลา St  จะมีคามากข้ึนถากระแส fI  มีคามากข้ึน (ขณะ rI  คงท่ี) และจะมีคานอยลง

เม่ือ rI  มีคาเพ่ิมข้ึน  (ขณะ fI  คงท่ี ) ซ่ึงทําใหเราสรุปไดวา การกลาวถึงคา St  นี้ จะตองกําหนด

เง่ือนไขของกระแส fI  และ rI  ดวย ซ่ึงโดยปกติจะกําหนดเปนอัตราสวน /r fI I  

 
3.4 คุณสมบัติทางสัญญาณระดับต่ํา 

จากคุณสมบัติท้ังสองขอท่ีกลาวมาขางตนของไดโอด เราไดแสดงถึงคุณสมบัติความ
ไมเปนเชิงเสนของไดโอดเก่ียวกับคุณสมบัติทางดานสถิตย (กระแส, แรงดันไมมีการเปลี่ยนแปลง ) และ
คุณสมบัติทางดานพลวัตร (กระแส, แรงดันมีการเปลี่ยนแปลง ) ซ่ึงจะเห็นไดวาพอเพียงกับการอธิบาย
คุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีใชงานท้ังหมดของไดโอดแลว  อยางไรก็ตาม ขณะท่ีไดโอดถูกใชงานในลักษณะท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงของแรงดันและกระแสจํากัดอยูในชวงท่ีเล็กมากอยูชวงหนึ่ง ดังเชนท่ีแสดงใน ภาพท่ี 
5 นั้น เราจะสามารถแสดงคุณสมบัติทางพลวัตรของไดโอด โดยการจําลองไดโอดดวยอุปกรณเชิงเสน 
ดังแสดงไวใน ภาพท่ี 6 เพ่ือประโยชนในการชวยใหการคํานวณคุณสมบัติดังกลาวทําไดงายข้ึน เรา
เรียกแบบจําลองดังกลาวนี้วา “แบบจําลองท่ีสัญญาณระดับต่ํา (small-signal model)” ของ
ไดโอด แบบจําลองดังกลาวประกอบดวยการขนา นกันของตัวตานทานและตัวเก็บประจุโดยความ
ตานทาน DR  มีคาเทากับ 
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หรืออีกนัยหนึ่งก็คือสวนกลับของความชันของสมการท่ี (3) ท่ีแรงดันเทากับ *

Dv  

สวนคาความเก็บประจุ DC  จะข้ึนอยูกับตัวแปรทางกายภาพของไดโอด โดยปกติคา DC  จะเกิดจาก
ผลของพาหะท่ีสะสมในบริเวณปลอดพาหะและบริเวณท่ีเปนกลางในตัวไอโอดเปนหลัก มีคาอยูใน
ระดับพิโคฟารัด (เราจึงจะไมกลาวถึงในรายละเอียด) 

 

0 ( )Dv t

( )Di t

*
Dv

* / 2D dv v * / 2D dv v

จุดทํางาน

ชวงการเปลี่ยนแปลง = dv
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ภาพท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงของแรงดันและกระแสของไดโอดท่ีจํากัดอยูในชวงท่ีเล็กมากชวงหนึ่ง  

 

*
Dv

A

B

A

B

*( )D DR v

*( )D DC v

 
 

ภาพท่ี 6 แบบจําลองท่ีสัญญาณระดับต่ําของไดโอด 
 

จุดสําคัญท่ีจะเนนใหนักศึกษาจดจําไวเก่ียวกับการใชงานแบบจําลองดังกลาวคือ แบบจําลอง
นี้จะใชไดก็ตอเม่ือการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและกระแสของไดโอดมีคาต่ํามากๆ และมีคาข้ึนอยูกับ
ระดับแรงดันท่ีกําหนดจุดกลางของการเปลี่ยนแปลง ( *

Dv  และ *
Di  ในภาพท่ี 5) หรือท่ีเรียกกันท่ัวไป

วา “จุดทํางานของไดโอด” อีกท้ังแบบจําลองดังกลาวยังมีความสําคัญมากในการ คํานวณคุณสมบัติ
ทางไฟสลับท่ีสัญญาณระดับต่ําของวงจรอิเล็กทรอนิกส ท่ีนักศึกษาจะไดเรียนตอไป ภาพท่ี 7 แสดง
ตัวอยางการใชงานแบบจําลองของไดโอด โดยเราจะหาผลตอบสนองทางความถ่ีของคาอัตราขยาย
แรงดัน ( /out inv v ) โดยไดโอดถูกไบอัสไวใหมีจุดทํางานท่ี DV  ดวยแหลงจาย SV  และ inv  เปน
สัญญาณคลื่นรูปไซน (sinusoidal signal) มีคาแรงดันแบบยอดประมาณ 5 มิลลิโวลต 

 
 

( )

sinusoid
inv t

SR

( )D DV v t

GND

DC
SV

 
(ก) 

( )D DR V ( )D DC V

GND

SR

( )inv t

 
(ข) 

 



26 

 

  

ภาพท่ี 7 ตัวอยางวงจรท่ีใชแบบจําลองท่ีสัญญาณระดับต่ําของไดโอดเพ่ือหาผลตอบสนองทางความถ่ี  
(ก) วงจรเริ่มตน และ (ข) วงจรท่ีแสดงเฉพาะสัญญาณท่ีเปลี่ยนแปลง 

 
3.5 ออปแอมป  

วงจรขยายเชิงเนินการ (Operational amplifier) หรือเรียกสั้นๆวา ออปแอมป (Op-
AMP) เปนอุปกรณ อิเล็กทรอนิกสท่ีมีใชงานกันอยางแพรหลายและไดรับความนิยมมากในปจจุบัน 
เพราะใชงานงาย มีเสถียรภาพทางวงจรสูง โดยในชวงแรกๆ ออปแอมปถูกสรางข้ึนมาโดยใชอุปกรณ
แบบดิสครีต (discrete component) เชน หลอดสุญญากาศและทรานซิสเตอร เทคโนโล ยีการผลิต
สารก่ึงตัวนําไดมีการพัฒนาข้ึนเปนลําดับ ออปแอมปจึงถูกสรางข้ึนในรูปวงจรรวม (Monolithic Op-
AMP) นับตั้งแตนั้นเปนตนมา จึงมีออปแอมปให เลือกใชงานมากมาย อีกท้ังมีราคาคอนขางถูก หาซ้ือ
งายในปจจุบัน 

เราสามารถนําเอาออปแอมปไปใชเปนสวนประกอบหลักในวง จรเชิงเสน เชน 
วงจรขยายผลตางของสัญญาณ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการนําเอาออปแอมปไปใชในวงจรไมเชิงเสน 
เชน วงจรเรียงกระแส (rectifier circuit) วงจรกําเนิดสัญญาณ (signal oscillator) วงจรปรับคา
ขยายอัตโนมัติ (automatic gain control: AGC) วงจรชมิตตทริกเกอร  ในท่ีนี้จะขออธิบายเฉพาะ
การนําไปใชในวงจรท่ีเปนเชิงเสนเทานั้น 

 
ก) แบบจําลองของออปแอมป 

ออปแอมป เปนอุปกรณท่ีมีสามข้ัว  กลาวคือมีข้ัวอินพุตขาบวก (non-inverting 
input terminal) ข้ัวอินพุตขาลบ (inverting input terminal) และข้ัวเอาตพุต (output terminal) 
โครงสรางภายในออปแอมปประกอบดวยทรานซิสเตอรเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนอุปกรณแอกทีฟ  ดังนั้น
เราจึงตองจายแรงดันไฟตรงใหกับออปแอมปเพ่ือใหออปแอมปทํางาน 

 
ขาอินพุต (+)

ขาอินพุต (-)
ขาเอาตพุต

 
 

(ก) 
 

ขาอินพุต (+)

ขาอินพุต (-)

ขาเอาตพุต

SSV

CCV

GND

 
 

(ข) 
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GND

inr
outridAv

pv

nv

( )id p nv v v 




 
 

(ค) 
ภาพท่ี 8 ออปแอมป (ก) สัญลักษณท่ัวไป (ข) การตอแหลงจายกําลังไฟฟา 

และ (ค) แบบจําลองอยางงาย 
 

ออปแอมปท่ีใชในวงจรอิเล็กทรอนิกสเปนดังภาพท่ี 8 โดยภาพท่ี 8(ก) แสดงสัญลักษณท่ีใชใน
วงจร มีการตอแหลงจายกําลังไฟฟาเปนดัง ภาพท่ี 8(ข) ขณะภาพท่ี 8(ค) แสดงแบบจําลองอยางงาย
ของออปแอมป  จากแบบจําลองจะเห็นวาออปแอมปเปนวงจรขยายแรงดันท่ีทําหนาท่ีขยายผลตาง
แรงดันของสัญญาณอินพุต ในทางอุดมคติออปแอมป (ideal op-amp) มีคุณสมบัติเปนดังนี้ 

• อัตราขยายลูปเปด (open-loop gain: A ) มีคาสูงมากเปนอนันต 

• ความตานทานขาเขา inr  มีคาสูงมากเปนอนันต 

• ความตานทานขาออก outr  มีคาต่ํามากเปนศูนย 

• ออปแอมปจะขยายเฉพาะความตางแรงดันท่ีขาอินพุตบวกและลบ เทานั้น นั่น
แสดงวาถาขาอินพุตบวกและลบมีคาเทากันจะไมเกิดการขยายแรงดันข้ึนท่ี
เอาตพุต 

• กระแสท่ีไหลเขาขาอินพุตบวกและลบมีคานอยมากจนเปนศูนย  เนื่องจาก
ความตานทานขาเขามีคาเปนอนันต 

• ความตานทานขาออก ท่ีมีคาต่ํามากเปนศูนยนั้น จะไมสงผลก ระทบตอแรงดัน
เอาตพุตแตอยางใด 

• ออปแอมปสามารถจายและรับกระแส (source and sink) ไดไมจํากัด 

• กระแสท่ีไหลออกจากขาเอาตพุตมีคานอยมากจนเปนศูนย 
 

ข) ความไมเปนอุดมคติของออปแอมป 
ในทางปฏิบัติ  ออ ปแอมปมีคุณสมบัติท่ีตางจากอุดมคติหลายประการเชน 

อัตราขยาย ความตานทานขาเขาและความตานทานขาออก ระดับแรงดันเอาตพุต แรงดันออฟเซท
ทางอินพุต  กระแสไบอัส แบนดวิดท  อัตราขยาย -แบนดวิดท อัตราสลูวและแบนดวิดทเต็มกําลัง มี
รายละเอียดโดยคราวเปนดังนี้ 
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อัตราขยาย ความตานทานขาเขาและขาออก  ในทางปฏิบัติ ออปแอมปจะมี
อัตราขยายและความตานทานขาเขาท่ีสูงมากแตไมถึงคาอนันต ขณะเดียวกัน แมวาความตานทานขา
ออกจะมีคาต่ํามาก แตก็ไมถึงศูนยโอหม 

 
ระดับแรงดันเอาตพุต ในทางปฏิบัติ แมวาอัตราขยายของออปแอมปจะมีคาสูง แต

เม่ือพิจารณาถึงระดับแรงดันเอาตพุตท่ีไดกลับพบวามีคาไมเกินแหลงจายแรงดันไฟตรงท่ีจายใหกับ
ออปแอมป จึงทําใหกราฟถายโอนแรงดันของออปแอมปจะมีชวงอ่ิมตัว (saturation region) 
กลาวคือ ในชวงอ่ิมตัวจะมีคาอัตราขยายต่ํามา 

แรงดันออฟเซททางอินพุต แมวาจะทําใหแรงดันอินพุตขาบวกและแรงดันอินพุต
ขาลบมีคาเทากันไดโดยอาศัยการปอนกลับแบบลบ (negative feedback) ก็ตาม แตเม่ือพิจารณา
แรงดันเอาตพุตท่ีไดกลับมีคาไมเทากับศูนย  ดวยเหตุนี้ เราจึงตองปรับใหแรงดันอินพุตขาบวกและขา
ลบมีคาตางกันเล็กนอยจนทําใหแรงดันท่ีเอาตพุตมีคาเปนศูนย เราเรียกแรงดันอินพุตท่ีขาออปแอมป
ซ่ึงมีคาตางจากเดิมนี้วา “แรงดันออฟเซททางอินพุต” อยางไรก็ดี คาแรงดันออฟเซทนี้เปนคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของออปแอมปเ บอรนั้นๆ นอกจากนี้แลว ยังมีศัพทท่ีเก่ียวของกับ แรงดันออฟเซททาง
เอาตพุต อีกดวย ซ่ึงจะเปนการนิยามวา เปนแรงดันทางเอาตพุตท่ีเกิ ดข้ึนจากการท่ีวงจรขยายออป
แอมปอินพุตเปนศูนย 

 
กระแสไบอัสอินพุตและกระแสออฟเซท เปนกระแสอินพุต ของออปแอมปท่ีเกิด

จากการมีกระแสไห ลเขาหรือไหลออกจากขาอินพุตท้ังสองของออปแอมป เราเรียกคาเฉลี่ยเลขคณิต
ของกระแสอินพุตท้ังสองขานี้วา “กระแสไบอัสอินพุต” และเรียกคาความแตกตางของกระแสระหวาง
ขาอินพุตท้ังสองวา “กระแสออฟเซท” 

 
แบนดวิดท  โดยท่ัวไป  ออปแอมปในสภาวะปกติซ่ึงไมมีการปอนกลับจะมีแบน ด

วิดทแคบมาก แตหากมีการปอนกลับแบบลบเกิดข้ึนแลวจะมีแบนดวิดทกวางข้ึนตาม สมการ
ความสัมพันธตอไปนี้ 

 

 0
ABW BW
K

æ ö÷ç= ÷ç ÷çè ø
 (4) 

 
เม่ือ BW  แทนแบนดวิดทของออปแอมปท่ีมีการปอนกลับ 

BW  แทนแบนดวิดทของออปแอมปท่ีไมมีการปอนกลับ 
A  แทนอัตราขยายของออปแอมป และ 
K  แทนอัตราขยายของวงจรขยายสัญญาณ 
 

อัตราขยาย -แบนดวิดท คือ ผลคูณของอัตราขยายไฟตรงกับแบนดวิดทขณะไมมีการปอนกลับของ
ออปแอมป  

 
 0GBW A BW= ´  (5) 
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จากความสัมพันธของสมการ อธิบายเพ่ิมเติมไดวา หากตองการอัตราขยายไฟตรงมีคาสูงๆ 

แลวผลท่ีตามมาก็คือแบนดวิดทของออปแอมปจะลดลง นั่นเอง 
อัตราสลูวและแบนดวิดทเต็มกําลัง  โดยอัตราสลูวจะเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดัน

เอาตพุตสูงสุดของออปแอมป มีคาเปนดังนี้ 
 

 
max

outdvSR
dt

=  (6) 

 
อัตราสลูวสามารถวัดไดโดยการปอนสัญญาณอินพุตแบบข้ันบันไดขนาดใหญใหกับวงจรขยายสัญญาณ
แบบบั๊ปเฟอร (buffer amplifier) สวนแบนดวิดทเต็มกําลัง  (full-power bandwidth: mw ) เปน
แบนดวิดท ท่ีทําใหเกิดแรงดันเอาตพุตสวิงไดสูงสุดโดยไมเกิดความผิดเพ้ียนข้ึนเลย ความถ่ีของ
สัญญาณ w  จะตองมีคาเทากับ 

 

 
max

m
out

SR
V

w w£ =  (7) 

 

0
t

( )Iv t
( )Ov t

( )Iv t

0
t

( )Ov t

Slope= SR

 
 

ภาพท่ี 9 การวัดอัตราสลูวของออปแอมปโดยอาศัยการปอนสัญญาณแบข้ันบันได  
 

ค) การนําไปใชงาน 
การนําเอาออปแอมปไปใชงานนั้น สวนใหญจะใชเปนวงจรประมวลผลสัญญาณเชิง

เสน เชน วงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟส (inverting amplifier) วงจรขยายแบบไมกลับเฟส (non-
inverting amplifier) วงจรรวมแรงดันสัญญาณ  (summing amplifier) วงจรขยายแรงดั นผลตาง 
(difference amplifier) และวงจรขยายเครื่องมือวัด (instrumentation amplifier) เปนตน 

 
นอกจากนี้แลว เรายัง ใชออปแอมปในวงจรแบบ ไมเปนเชิงเสนดวย เชน วงจรเร็คติไฟเออร 

(rectifier circuit) วงจรปรับอัตราขยายสัญญาณอัตโนมัติ (automatic gain control: AGC) วงจรช
มิตตทริกเกอร (schmit-trigger circuit) วงจรกําเนิดสัญญาณรูปเหลี่ยม (oscillator circuit) เปนตน 

 
3.6 ทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร  

เปนอุปกรณท่ีมี 3 ขา ประกอบดวยรอยตอพี-เอ็น 2 ชุดตอเขาหากันแบบหันหลังชนกัน 
(back-to-back) ภาพท่ี 10 แสดงโครงสรางทางกายภา พและสัญลักษณของทรานซิสเตอรแบบ
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ไบโพลารชนิด NPN และ PNP โดยภาพท่ี 10(ก) แสดงโครงสรางทางกายภาพ สวน ภาพท่ี 10(ข) 
แสดงสัญลักษณในเชิงวงจร โดยจากภาพท่ี 10 จะเห็นไดวาทรานซิสเตอรแบบไบโพลารประกอบดวย
พ้ืนท่ีสารก่ึงตัวนําสามสวนคือ อิมิตเตอร (emitter: E) เบส (base: B) และคอลเลกเตอร (collector: 
C) 

Base (B)

Emit ter 
(E)

Collector 
(C)n np

รอยตอ B-E รอยตอ B-C

Base (B)

Emit ter 
(E)

Collector 
(C)p pn

รอยตอ E-B รอยตอ C-B

NPN-Type

PNP-Type

 
(ก) 

 

C

E

B
Bi

Ci

Ei

E

C

B

Ei

Bi

Ci

NPN-Type PNP-Type
 

(ข) 

ภาพท่ี 10 ทรานซิสเตอรแบบไบโพลารชนิด NPN และ PNP (ก) โครงสรางทางกายภาพ 
และ (ข) สัญลักษณเชิงวงจร 

 
กรณีทรานซิสเตอรชนิด NPN มีขาอิมิตเตอรและขาคอลเ ลกเตอร ซ่ึงเปนสารก่ึงตัวนําชนิด

เอ็น ประกบเขาดานซายและขวามือโดยมีขาเบสซ่ึงเปนสารก่ึงตัวนําชนิดพีอยูตรงกลาง 
กรณีทรานซิสเตอรชนิด PNP มีขาอิมิตเตอรและขาคอลเลกเตอร ซ่ึงเปนสารก่ึงตัวนําชนิดพี 

ประกบเขาดานซายและขวามือโดยมีขาเบสซ่ึงเปนสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็นอยูตรงกลาง 
ท้ังทรานซิสเตอรชนิด NPN และ PNP นั้นมีการทํางานแบงออกเปน 3 สถานะ กลาวคือ  

สถานะคัตออฟ (cut-off) สถานะแอกทีฟ (active) และสถานะอ่ิมตัว (saturation) แตละสถานะใช
การพิจารณาจากลักษณะการไบอัสแบบไปขางหนา (forward bias) และยอนกลับ (reverse bias) 
ดังนี้ 
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สถานะ BEJ BCJ 

สถานะคัตออฟ ยอนกลับ ยอนกลับ 
สถานะแอกทีฟ ไปขางหนา ยอนกลับ 
สถานะอ่ิมตัว ไปขางหนา ไปขางหนา 

ก) การทํางานทางกายภาพ 
กรณีทรานซิสเตอรชนิด NPN 

สถานะคัตออฟ (cut-off) ถารอยตอเบส -อิมิตเตอร  และเบส-คอลเลกเตอร ไดรับ
ไบอัสยอนกลับ (reverse bias) จะไมมีกระแสไหลผานรอยตอท้ังสองเลย (ไหลนอยมาก ) นั่นคือ 

0B C Ei i i= = =  จะเห็นไดวาในสถานะเชนนี้ขาคอลเลกเตอรจะถูกตัดขาดออกจากขาอิมิตเตอร
โดยสิ้นเชิง 

 

อิมิตเตอร (n) คอลเลกเตอร (n)เบส (p)

2Ei

1Ei

1( )Bi

Ci



Ei




โฮลแพรขามรอยตอ

recombine กับโฮล

อิเล็กตรอนอิสระ
แพรขามรอยตอ

อิเล็กตรอนที่เหลือ

2( )Biโฮลที่ recombine กับอิเล็กตรอน

( )Bi

การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ การเคลื่อนที่ของโฮล

BEV CBV
Bi

Ei Ci

Ei Ci

 

ภาพท่ี 11 การไบอัสในสถานะแอกทีฟไปขางหนาสําหรับทรานซิสเตอรแบบไบโพลารชนิด NPN 
 

สถานะแอกทีฟ (active) กรณีของทรานซิสเตอรแบบไบโพลารจะทํางานไดถาใหรอยตอ
เบส-อิมิตเตอร ไดรับไบอัสไปขางหนา สวนรอยตอเบส-คอลเลกเตอรจะตองไดรับไบอัสยอนกลับ 

จากภาพท่ี 11 จะเห็นไดวา  กระแส Ei  ประกอบดวยกระแสอิเล็กตรอนท่ีเกิดจากการแพร
ของอิเล็กตรอนจากอิมิตเตอรไปยังเบส และกระแสโฮลท่ีเกิดจากการแพรของโฮลจากเบสไปยัง
อิมิตเตอร โดยท่ัวไป ทรานซิสเตอรไดถูกออกแบบใหกระแสอิเล็กตรอนมีขนาดใหญกวากระแส
โฮลมาก ซ่ึงสามารถทําไดโดยการแพรใหสารเจือในอิมิตเตอรมี ความหนาแนนสูงกวาสารเจือในเบส
มาก สงผลใหความหนาแนนของอิเล็กตรอนอิสระในอิมิตเตอรมีคาสูงกวาความหนาแนนของโฮลใน
เบสมาก เชนกัน 

อิเล็กตรอนท่ีเกิดการแพรจากอิมิตเตอรเขาสูเบสนี้จะกลายเปนพาหะสวนนอย (minority 
carriers) ในเบส [ขณะท่ีพาหะสวนใหญ (majority carriers) เปนโฮล] อิเล็กตรอนเหลานี้บางสวนจะ
รวมตัว (recombination) กับโฮลในเบส แตเนื่องจากรอยตอท่ีเบส-คอลเลกเตอรไดรับไบอัสยอนกลับ 
ทําใหสนามไฟฟาท่ีบริเ วณรอยตอจะดึงอิเล็กตรอนท่ีถูกฉีดเขามาใหเลื่อนไปยังบริเวณคอลเลกเตอร
และเคลื่อนท่ีออกจากทรานซิสเ ตอรไปสูวงจรภายนอก การเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนดังกลาวจะทําให
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เกิดกระแสอิเล็กตรอนวิ่งเขาสูขาคอลเลกเตอร โดยเราจะเรียกกระแสดังกลาววา กระแสคอลเล กเตอร 
(collector current: Ci ) ท้ังนี้ เนื่องจากทรานซิสเตอรโดยท่ัวไปจะมีบริเวณ ท่ีเบสแคบ อิเล็กตรอน
สวนใหญจึงสามารถเคลื่อนท่ีขามเบสเขาไปสูคอลเลกเตอรได 

พิจารณาภาพท่ี 11 อีกครั้ง จะเห็นไดวา กระแสท่ีไหลเขาสูขาเบส ซ่ึงเราเรียกวา กระแสเบส 
(base current: Bi ) จะประกอบดวยกระแสสองสวน กลาวคือ กระแสเบสสวนแรก  ( 1Bi ) เกิดจาก

กระแสโฮลท่ีแพรผานรอยตอ เบส-อิมิตเตอร ดังท่ีไดกลาวมาแลว ( 1 1B Ei i= ) และกระแสเบสสวนท่ี

สอง ( 2Bi ) นั้นเกิดจากการรวมตัวของโฮลและอิเล็กตรอนในบริเวณเบส ท้ังนี้ เนื่องจากในสถานะ
สมดุลจะมีอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนท่ีเขามาสูบริเวณเบสในอัตราคงท่ีและอิเล็กตรอนเหลานี้จะเกิดการ
รวมตัวกับโฮลท่ีเบส ดังนั้น เพ่ือใหจํานวนโฮลในบริเวณเบสมีคาคงท่ีในสถานะสมดุล จึงตองมี โฮล
เคลื่อนท่ีเขามาท่ีบริเวณเบสดวยอัตราคงท่ี การเคลื่อนท่ีของโฮลดังกลาวจะทําให เกิดการกระแส 2Bi  

ไหลข้ึน โดยท่ัวไปแลว เราตองการใหกระแส Bi  มีคานอยๆ ซ่ึงสามารถทําไดโดยแบงออกเปนสอง

กรณี กลาวคือ ทําใหเกิดการแพรสารเจือบริเวณเบสอยางเบาบางจะทําให 1Bi  มีคานอยๆ  ได หรือ
การสรางทรานซิสเตอรท่ีมีบริเวณเบสแคบๆ จะทําใหเกิดการรวมตัวของกระแสท่ีเบสนอยลง นั่นคือ
จะได 2Bi  มีคานอยๆ ดวย 

สถานะอ่ิมตัว (saturation) ถารอยตออิมิตเตอร -เบส และคอลเลกเตอร -เบสไดรับไบอัส
ตรง (forward bias) ดังภาพท่ี 12 จะเกิดการแพรของพาหะสวนใหญขามรอยตอคอลเลกเตอร -เบส 
จะทําใหมีกระแสไหลจากเบสไปยังคอลเลกเตอรได ท้ังนี้จะเห็นไดวา กระแสดังกลาวจะไหลไปในทาง
เดียวกับกระแสเบส Bi  แตจะมีทิศสวนทางกับกระแส Ci  หากเทียบกับ ในสถานะแอกทีฟจะพบวา 

กระแสเบส Bi  ในสถานะอ่ิมตัวนี้มีคาสูงข้ึนกวาในสถานะแอกทีฟ ขณะท่ีกระแสคอลเล็กเตอร Ci  จะ

ลดลง ในท่ีสุดในสถานะอ่ิมตัวนี้จะมีอัตราขยายกระแส b  ลดลง 
 

อิมิตเตอร (n) คอลเลกเตอร (n)เบส (p)

2Ei

1Ei

1( )Bi

Ci



Ei




โฮลแพรขามรอยตอ

recombine กับโฮล

อิเล็กตรอนอิสระ
แพรขามรอยตอ

อิเล็กตรอนที่เหลือ

2( )Biโฮลที่ recombine กับอิเล็กตรอน

( )Bi

การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ การเคลื่อนที่ของโฮล

BEV CBV
Bi

Ei Ci

Ei Ci
diffi

 
 

ภาพท่ี 12 การไบอัสใหกับทรานซิสเตอรแบบไบโพลารชนิด NPN ในสถานะอ่ิมตัวอยางออน 
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นอกจากนี้ ถาเราใหแรงดันท่ีเบส -คอลเลกเตอร BCV  มีคาสูงมากพอ จะทําใหกระแสคอ

ลเลกเตอร Ci  มีคาตกลงจนเปนศูนย เนื่องจากกระแสท่ีเกิดจากการเลื่อนของอิเล็กตรอนจากเบสไปสู
คอลเลกเตอรนั้นจะถูกหักลางดวยกระแสท่ีเกิดจากการแพรของอิเล็กตรอนจากคอลเลกเตอรสูเบส 
และเม่ือแรงดันท่ีเบส -คอลเลกเตอร BCV  มีคาสูงข้ึนไปอีก กระแสคอลเลกเตอร Ci  จะเริ่มไหล
ยอนกลับ 

กรณีทรานซิสเตอรชนิด PNP 

สถานะ EBJ CBJ 

สถานะคัตออฟ ยอนกลับ ยอนกลับ 
สถานะแอกทีฟ ไปขางหนา ยอนกลับ 
สถานะอ่ิมตัว ไปขางหนา ไปขางหนา 

 
สถานะคัตออฟ (cut-off) ถารอยตออิมิตเตอร -เบส และคอลเลกเตอร -เบสไดรับไบอัสยอนกลับ 
(reverse bias) จะไมมีกระแสไหลผานรอยตอท้ังสองเลย (ไหลนอยมาก) นั่นคือ 0B C Ei i i= = =  
จะเห็นไดวาในสถานะเชนนี้ขาคอลเลกเตอรจะถูกตัดขาดออกจากขาอิมิตเตอรโดยสิ้นเชิง 

สถานะแอกทีฟ (active) กรณีของทรานซิสเตอรแบบไบโพลารจะทํางานไดถาใหรอยตออิมิตเ ตอร-
เบส ไดรับไบอัสไปขางหนา (มีกระแสไหลจากอิมิตเตอรไปยังเบส ) สวนรอยตอคอลเลกเตอร -เบส
จะตองไดรับไบอัสยอนกลับ 

 

อิมิตเตอร (p) คอลเลกเตอร (p)เบส (n)

2Ei

1Ei

1( )Bi

Ci



Ei




โฮลแพรขามรอยตอ

recombine กับอิเล็กตรอนอิสระ

โฮลแพรขามรอยตอ โฮลที่เหลือ

2( )Biอิเล็กตรอนที่ recombine กับโฮล

( )Bi

การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ การเคลื่อนที่ของโฮล

EBV BCV

Bi

Ei Ci

Ei Ci

 
ภาพท่ี 13 การไบอัสในสถานะแอกทีฟไปขางหนาสําหรับทรานซิสเตอรแบบไบโพลารชนิด PNP 

 
จากภาพท่ี 13 จะเห็นไดวา  กระแส Ei  ประกอบดวยกระแสอิเล็กตรอนท่ีเกิดจากการแพร

ของอิเล็กตรอนจากเบสไปยังอิมิตเตอร ( 1Ei ) และกระแสโฮลท่ีเกิดจากการแพรของโฮลจาก อิมิตเตอร

ไปยังเบส ( 2Ei ) โดยท่ัวไป ทรานซิสเตอร ชนิด PNP ไดถูกออกแบบใหกระแส โฮลมีขนาดใหญกวา

กระแส อิเล็กตรอน มาก ( 2 1E Ei i? ) ซ่ึงสามารถทําไดโดยการแพรใหสารเจือในอิมิตเตอรมีความ
หนาแนนสูงกวาสารเจือในเบสมาก สงผลใหความหนาแนนของ โฮลในอิมิตเตอรมีคาสูงกวาความ
หนาแนนของอิเล็กตรอนอิสระในเบสมาก เชนกัน 
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โฮลท่ีเกิดการแพรจากอิมิตเตอรเขาสูเบสนี้จะกลายเปนพาหะสวนนอย (minority carriers) 

ในเบส [ขณะท่ีพาหะสวนใหญ (majority carriers) เปนอิเล็กตรอน] โฮลเหลานี้บางสวนจะรวมตัว 
(recombination) กับอิเล็กตรอนอิสระ ในเบส แตเนื่องจากรอยตอท่ีคอลเลกเตอร -เบส ไดรับไบอัส
ยอนกลับ ทําใหสนามไฟฟาท่ีบริเวณรอยตอจะดึงโฮลท่ีถูกฉีดเขามาใหเลื่อนไปยังบริเวณคอลเลกเตอร
และเคลื่อนท่ีออกจากทรานซิสเตอรไปสูวงจรภายนอก การเคลื่อนท่ีของ โฮลดังกลาวจะทําใหเกิด
กระแส โฮล วิ่งเขาสูขาคอลเลกเตอร โดยเราจะ เรียก กระแสดังกลาววา ก ระแสคอลเลกเตอร 
(collector current: Ci ) ท้ังนี้ เนื่องจากทรานซิสเตอรโดยท่ัวไปจะมีบริเวณ ท่ีเบสแคบ โฮลสวนใหญ
จึงสามารถเคลื่อนท่ีขามเบสเขาไปสูคอลเลกเตอรได 

 
พิจารณา ภาพท่ี  13 อีกครั้ง จะเห็นไดวา กระแสท่ีไหล ออกจาก ขาเบส ซ่ึงเรา

เรียกวา กระแสเบส (base current: Bi ) จะประกอบดวยกระแสสองสวน กลาวคือ กระแสเบสสวน

แรก ( 1Bi ) เกิดจากกระแสโฮลท่ีแพรผานรอยตออิมิตเตอร-เบส ดังท่ีไดกลาวมาแลว ( 1 1B Ei i= ) และ

กระแสเบสสวนท่ี สอง ( 2Bi ) นั้นเกิดจากการรวมตัวของโฮลและอิเล็กตรอนในบริเวณเบส ท้ังนี้ 
เนื่องจากในสถานะสมดุลจะมี โฮลแพร เขามาสูบริเวณเบสในอัตราคงท่ีและ โฮลเหลานี้จะเกิดการ
รวมตัวกับ อิเล็กตรอนอิสระ ท่ีเบส ดังนั้น เพ่ือใหจํานวน อิเล็กตรอนอิสระ ในบริเวณเบส มีคาคงท่ีใน
สถานะสมดุล จึงตองมี อิเล็กตรอนอิสระ เคลื่อนท่ีเขามาท่ีบริเวณเบสดวยอัตราคงท่ี การเคลื่อนท่ีของ
อิเล็กตรอนอิสระ ดังกลาวจะทําใหเกิดการกระแส 2Bi  ไหลข้ึน โดยท่ัวไปแลว เราตองการใหกระแส 

Bi  มีคานอยๆ ซ่ึงสามารถทําไดโดยแบงออกเปนสองกรณี กลาวคือ ทําใหเกิดการแพรสารเจือบริเวณ

เบสอยางเบาบางจะทําให 1Bi  มีคานอยๆ ได หรือการสรางทรานซิสเตอรท่ีมีบริเวณเบสแคบๆ จะทํา

ใหเกิดการรวมตัวของกระแสท่ีเบสนอยลง นั่นคือจะได 2Bi  มีคานอยๆ ดวย 
 

สถานะอ่ิมตัว (saturation) ถารอยตออิมิตเตอร -เบส และคอลเลกเตอร -เบสไดรับไบอัสตรง 
(forward bias) ดังภาพท่ี 13 จะเกิดการแพรของพาหะสวนใหญขามรอยตอคอลเลกเตอร -เบส จะทํา
ใหมีกระแสไหลจาก คอลเลกเตอร ไปยัง เบสได ท้ังนี้จะเห็นไดวา ก ระแสดังกลาวจะไหลไปในทาง
เดียวกับกระแสเบส Bi  แตจะมีทิศสวนทางกับกระแส Ci  (ดังภาพท่ี 14) หากเทียบกับในสถานะแอก

ทีฟจะพบวา กระแสเบส Bi  ในสถานะอ่ิมตัวนี้มีคาสูงข้ึนกวาในสถานะแอกทีฟ ขณะ ท่ีกระแส

คอลเล็กเตอร Ci  จะลดลง ในท่ีสุดในสถานะอ่ิมตัวนี้จะมีอัตราขยายกระแส b  ลดลง 
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อิมิตเตอร (p) คอลเลกเตอร (p)เบส (n)

2Ei

1Ei

1( )Bi

Ci



Ei




โฮลแพรขามรอยตอ

recombine กับอิเล็กตรอนอิสระ

โฮลแพรขามรอยตอ โฮลที่เหลือ

2( )Biอิเล็กตรอนที่ recombine กับโฮล

( )Bi

การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ การเคลื่อนที่ของโฮล

EBV BCV

Bi

Ei Ci

Ei Ci

diffi

 
 

ภาพท่ี 14 การไบอัสใหกับทรานซิสเตอรแบบไบโพลารชนิด PNP ในสถานะอ่ิมตัวอยางออน 
 

ข) แบบจําลองสัญญาณขนาดเล็ก 
ทรานซิสเตอรแบบไบโพลารชนิด NPN และ PNP มีแบบจําลองสัญญาณขนาดเล็ก 

(small-signal model) เปนดังภาพท่ี 15 โดยภาพท่ี 15(ก) และ (ข) เปนแบบจําลองสัญญาณขนาด
เล็กของทรานซิสเตอรชนิด NPN และ PNP ตามลําดับ โดยมีความตานทานท่ีเชื่อตอระหวางขาเบส
และคอลเลกเต อรแทนคาดวย rp =  / /T B T CV I V Ib=  มีแรงดันตกครอมคาเทากับ vp  สวน
ระหวางขาคอลเล็กเตอรและเบสนั้น มีคาทรานสคอนดักแตนซ สําหรับสัญญาณขนาดเล็ก  (small-
signal transconductance: mg ) เทากับ /C TI V  (หรือบางครั้งอาจจะแทนดวย อัตราขยายกระแส 

/C BI Ib = ) อยางไรก็ดี กระแส Ci  นอกจากจะข้ึนกับแรงดันท่ีเบส -อิมิตเตอรแลว ยังมีคาข้ึนกับ
แรงดันท่ีเบส-คอลเลกเตอรอีกดวย  

เนื่องจ ากเม่ือแรงดันยอนกลับ ท่ีตกครอมรอยตอเบส -คอลเลกเตอรมีคาเพ่ิมข้ึน 
บริเวณปลอดพาหะรอบๆ รอยตอดังกลาวจะมีขนาดกวางข้ึน สงผลใหความกวางท่ีเบสมีคาแคบลง
และกระแส Ci  มีคาสูงข้ึน เราเรียกวา “ปรากฏการณเออรลีย (Early effect)” ทําใหเกิดความ

ตานทานระหวางขาคอลเลกเตอรและเบส ( or ) ดวย 
 

bi ci

ei

r Or

mg v

v

cb

e  
(ก) 
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mg v

v

e

b c

 
(ข) 
 

ภาพท่ี 15 แบบจําลองสัญญาณขนาดเล็กแบบไฮบริดพายของทรานซิสเตอรชนิด 
 (ก) NPN และ (ข) PNP 

 
 

ค) การนําทรานซิสเตอรแบบไบโพลารไปใชงานเปนวงจรขยายสัญญาณ 
การใชทรานซิสเตอรแบบไบโพลารไปใชในการขยายสัญญาณ เราสามารถแบงได 3 

ลักษณะคือ วงจรขยายแบบอิมิตเตอรรวม (common emitter) วงจรขยายแบบเบสรวม (common 
base) และวงจรขยายแบบคอลเลกเตอรรวม (common collector) ซ่ึงวงจรขยายแตละแบบ แสดง
ไดดังภาพท่ี 16 (แสดงเฉพาะโครงสราง) 

 

input

GND

output

 
 

(ก) 
 

input

output

GND

 
 

(ข) 
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input

GND

output  
(ค) 

ภาพท่ี 16 ลักษณะของวงจรขยายสัญญาณแบบพ้ืนฐานท่ีใชทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร             
(ก) วงจรขยายแบบอิมิตเตอรรวม (ข) วงจรขยายแบบเบสรวม 

และ (ค) วงจรขยายแบบคอลเลกเตอรรวม 
 

โดยภาพท่ี 16(ก) เปนวงจรขยายสัญญาณท่ีมีลักษณะเดนคือ มีคาอัตราขยายสูง เกิดการกลับ
เฟสของสัญญาณทางเอาตพุตเม่ือเทียบกับสัญญาณอินพุต มีความตานทานขาเขาสูงปานกลาง และมี
ความตานทานขาออกสูง 

ภาพท่ี 16(ข) เปนวงจรขยายสัญญาณท่ีมีลักษณะเดนคือ มีคาอัตราขยายสูง เกิดการกลับเฟส
ของสัญญาณทางเอาตพุตเม่ือเทียบกับสัญญาณอินพุต มีความตานทานขาเขามีคาต่ํากวา ภาพท่ี 16(ก) 
มาก และอัตราขยายโดยรวมของวงจรก็มีคาต่ํามากเชนกัน สวนความตานทานขาออกมีคาเทากับ
ความตานทานภายนอกท่ีตอเขาท่ีขาคอลเลกเตอรของทรานซิสเตอร ดังนั้น เราจึงใชวงจรขยายนี้ใน
โหมดกระแสทางกวาโหมดแรงดัน (สัญญาณทางอินพุตจะอยูในรูปกระแสเสียเปนสวนใหญ) 

สวนภาพท่ี 16(ค) เปนวงจรขยายสัญญาณท่ีมีลักษณะเดนคือ อัตราขยายมีคาประมาณ 1 มี
ความตานทานขาเขาสูง สวนความตานทานขาออกมีคาต่ํา เราจึงใชเปนวงจรบั๊ปเฟอร 

 
3.7 ทรานซิสเตอรสนามไฟฟา 

ทรานซิสเตอรสนามไฟฟาหรือท่ีเรียกกันวา “มอสเฟต” ยอมาจากคําวา Metal Oxide 
Semiconductor Field-Effect Transistor (MOSFET) ไดรับความนิยมมาก ในปจจุบัน เพราะใน
กระบวนการผลิตสมั ยใหมสามารถบรรจุวงจรรวมทางดานดิจิตอลท่ีมีความซับซอนใหอยูบนฐานรอง
เดียวกันได จึงทําใหไดวงจรรวมขนาดเล็ก โดยท่ัวไปแลว มอสเฟต แบงไดสองประเภทคือ NMOS (N-
channel MOSFET) และ PMOS (P-channel MOSFET) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีมี 4 ขา  

 
กรณีทรานซิสเตอรปร ะเภท NMOS ประกอบดวย ขาเกท (gate: G) เปนข้ัวท่ีทํา

หนาท่ีตอกับชั้นตัวนํา สวน ขาเดรน (drain: D) และ ขาซอรส (source: S) เปนข้ัวท่ีตออยูกับสารก่ึง
ตัวนําชนิดเอ็น ( +n ) สวนขาบอดี้ (body: B) เปนขาท่ีตออยูกับโครงสรางของอุปกรณซ่ึงเ ปนสารก่ึง
ตัวนําชนิดพี ( -p ) ดังภาพท่ี 17 
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Body (B)

Gate (G)Source (S) Drain (D)

+n +n
L

-p

 
 
ภาพท่ี 17 ภาคตัดขวางของทรานซิสเตอรสนามไฟฟาประเภท NMOS 
 
จากภาพท่ี 17 จะเห็นวา ระหวางขาเกทและขาบอดี้ ประกอบดวยชั้นตัวนํา [สมัยกอน

ทําจากโลหะ อลูมิเนียม  แตปจจุ บันจะใชโพลีซิลิกอน (poly-silicon) ] ถัดลงมาเปนชั้น
ซิลิกอนไดออกไซด ( 2SiO ) หรือเรียกสั้นๆ วาชั้นออกไซด (Oxide) และชั้นถัดมาเรียกวาชั้นสารก่ึง
ตัวนํา (Semiconductor) เม่ือพิจารณาภาพท่ี 17 อีกครั้ง จะเห็นไดวา NMOS มีโครงสรางท่ีสมมาตร 
เราสามารถสลับกันระหวางขาเดรนกับขาซอรสได แตในทางปฏิบัติ เราจะใหแรงดันท่ีขาเดรนมีคาสูง
กวาขาซอรส ( D SV V> ) เสมอ สวนแรงดันท่ีปอนใหท่ีขาเกทนั้น ถามีคานอยกวาแรงดันท่ีขาเดรน

และขาซอรสแลว ( ,G D SV V V< ) จะทําใหทรานซิสเตอรสนามไฟฟานี้ไมทํางาน จึงไมมีกระแสไหล

จากขาเดรนไปยังขาซอรสได (เสมือนเปดวงจรระหวางขาเดรนและขาซอรส : 0DSI = ) ในทางตรง
ขาม หากเราใหแรงดันท่ีขาเกทสูงจะเกิดชองนํากระแสระหวางขาเดรนกับขาซอรสได ยังผลใหเกิด
กระแสไหลจากขาเดรน ไปหาขาซอรส  ( 0DSI > ) การตอใชงานในวงจร ขาบอดี้นิยมตอเขากับ
แรงดันต่ําสุดของวงจร 

 
กรณีทรานซิสเตอรประเภท PMOS ประกอบดวย ขาเกท (gate: G) เปนข้ัวท่ีทํา

หนาท่ีตอกับชั้นตัวนํา สวนขาเดรน (drain: D) และ ขาซอรส (source: S) เปนข้ัวท่ีตออยู กับสารก่ึง
ตัวนําชนิดพี ( +p ) สวนขาบอดี้ (body: B) เปนขาท่ีตออยูกับโครงสรางของอุปกรณซ่ึงเปนสารก่ึง
ตัวนําชนิดเอ็น ( -n ) ดังภาพท่ี 18 

 

Body (B)

Gate (G)Source (S) Drain (D)

+p +p
L

-n
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ภาพท่ี 18 ภาคตัดขวางของทรานซิสเตอรสนามไฟฟาประเภท PMOS 
 
พิจารณาภาพท่ี 18 จะเห็นไดวา PMOS มีโครงสรางท่ีสมมาตร สามารถสลับขาเดรน

กับขาซอรสได ในทางปฏิบัติ เราจะใหแรงดันท่ีขา ซอรสมีคาสูงกวาขา เดรน ( S DV V> )เสมอ  สวน

แรงดันท่ีปอนใหท่ีขาเกทนั้น ถามีคามากกวาแรงดันท่ีขาเดรนและขาซอรสแลว ( ,G D SV V V> ) จะทํา
ใหทรานซิสเตอรสนามไฟฟานี้ไมทํางาน จึงไมมีกระแสไหลจากขา ซอรสไปยังขาเดรนได (เสมือนเปด
วงจรระหวาง ขาซอรสและขาเดรน: 0SDI = ) ในทางตรงขาม หากเราใหแรงดันท่ีขาเกทสูงจะเกิด
ชองนํากระแสระ หวางขา ซอรส กับขา เดรน ได ยังผลใหเกิดกระแสไหลจากขา ซอรส ไปหาขา เดรน 
( 0SDI > )การตอใชงานในวงจร ขาบอดี้นิยมตอเขากับแรงดันสูงสุดของวงจร 

 
ก) การทํางานทางกายภาพ 

กรณีทรานซิสเตอรชนิด NMOS 
เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ สมมติให ทุกขาของทรานซิสเตอรประเภท 

NMOS ถูกตอเขากับกราวด กรณีเชนนี้จะทําใหเกิดบริเวณปลอดพาหะข้ึนท่ีบริเวณรอยตอ  ( - +p -n ) 
นั่นคือรอยตอ B-S และรอยตอ B-D 

 
เม่ือเริ่มทําใหแรงดันท่ีเกทมีคาเปนลบ ( 0GV < ) โฮลในบริเวณขาบอดี้จะถูกดึงดูด

ข้ึนมาบริเวณขางบน ทําใหเกิดบริเวณ +p  ข้ึนเรียกวา “บริเวณรวมตัว (accumulation region)” 
ข้ึนใตชั้นออกไซด 

 
ในทางตรงขาม ถาทําใหแรงดันท่ีเกทมีคาเปนบวกเล็กนอย ( 0GSv > ) โฮลจะถูก

ผลักออกจากบริเวณขางบน ทําใหเกิด “บริเวณปลอดพาหะ (depletion region)” ข้ึนใตชั้น
ออกไซด 

 
ถาเราใหแรงดันท่ีเกทมีคาเปนบวกเพ่ิมสูงข้ึนถึง แรงดันขีดเริ่มเปล่ียน  (threshold 

voltage: tnV ) แลว สนามไฟฟาท่ีตกครอมชั้นออกไซดจะดึงดูดอิเล็กตรอนอิสระท่ี เปนพาหะสวนนอย
ในบริเวณขาบอดี้ ข้ึนมาทําใหเกิด “ช้ันผันแปร (inversion layer)” ชนิด N ข้ึนใชชั้นออกไซด ท้ัง นี้ 
ชั้นผันแปรจะเสมือนเปน “ชองนํากระแส (channel)” เชื่อมตอระหวางบริเวณเดรนและซอรส 
ภายใตเง่ือนไข GS GD tnv v V= >  โดยความตานทานของชองนํากระแส  ( channelR ) มีคาแปรผกผัน
กับความหนาแนนของอิเล็กตรอนอิสระภายในชองนํากระแสและแปรผันโดยตรงกับแรงดัน 

eff GS tnV v V= -  

หลังจากเกิดชองนํากระแสระหวางขาเดรนกับขาซอรสแลว หากเราปอนแรงดัน 

DSv  ระหวางขาเดรนและซอรสจะทําให เกิดกระแสไหลจากขาเดรนไปยังขาซอรสไดคาเทากับ 

/DS DS channeli v R=  นั่นแสดงวา ทรานซิสเตอรสนามไฟฟาประเภท NMOS นี้จะทําตัวเสมือนเปน
ตัวตานทานท่ีถูกควบคุมดวยแรงดันไฟฟา หรือหากพิจารณาในรูปกระแสอาจกลาวไดวา 
ทรานซิสเตอรนี้ใชสนามไฟฟาท่ีตกครอมชั้นออกไซดในการควบคุมกระแส เราจึงเรียกทรานซิสเตอรนี้
วาเปน “ทรานซิสเตอรสนามไฟฟา” 
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กรณีทรานซิสเตอรชนิด PMOS 
การอธิบายการทํางานของทรานซิสเตอรไฟฟาประเภท PMOS สามารถอธิบาย

เชนเดียวกับ  NMOS แตมีแรงดันขีดเริ่มเปลี่ยนเปน tpV  นอยกว าศูนย ( 0tpV < ) และ 

eff SG tpV v V= -  

 

สถานะ เง่ือนไข ชองนํากระแส 

คัตออฟ SG tpv V<  หรือ 0effV <  ไมมี 

ไทรโอด SG tpv V>  และ SD effv V<  

หรือ 0eff SDV v> >  

ตอเนื่องระหวางเดรนและซอรส 

แอกทีฟ SG tpv V>  และ SD effv V>  

หรือ 0SD effv V> >  

ถูกตัดขาด ณ จุดใกลซอรส 

 
ข) แบบจําลองสัญญาณขนาดเล็ก 

การวิเคราะหวงจรขยายสัญญาณท่ีใชทรานซิสเตอรสนามไฟฟา จะใช การวิเคราะห
โดยอาศัยแบบจําลองสัญญาณขนาดเล็ก (small-signal model) ของทรานซิสเตอร เพราะสามารถใช
ทฤษฎีวงจรไฟฟาชวยวิเคราะหผลลัพธได 

 

1
O

o D

Vr g I
 

m gsg v

gsv

dg

s s
 

 
(ก) 
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m sgg v
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g d  
 

(ข) 
ภาพท่ี 19 แบบจําลองสัญญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอรสนามไ ฟฟาท่ีรวมผล
ของการแปรผันความยาวชองกระแส กรณี (ก) NMOS และ (ข) PMOS 
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จากภาพท่ี 19 เปนแบบจําลอง ณ ความถ่ีต่ําประกอบดวยแหลงจายกระแส คา
เทากับ m gsg v  ซ่ึงถูกควบคุมดวยแรงดันระหวางขาเกทและขาซอรส ( gsv ) และความตา นทานทาง

เอาตพุตซ่ึงตอขนานระหวางขาเดรนและขาซอรส or  มีคาเทากับ 1/ /o Dg V Il=  

 
ค) การนําทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟาไปใชงานเปนวงจรขยายสัญญาณ 

การใชทรานซิสเตอรแบบ สนามไฟฟา ไปใชในการขยายสัญญาณ  เรา
สามารถแบงได 3 ลักษณะคือ วงจรขยายแบบ ซอรสรวม (common source) วงจรขยายแบบเ กท
รวม (common gate) และวงจรขยายแบบ เดรนรวม (common drain) ซ่ึงวงจรขยายแตละแบบ
แสดงไดดังภาพท่ี 20 (แสดงเฉพาะโครงสราง) 

 

GND

output

input

 
(ก) 
 

output

input
GND

 
(ข) 
 
GND

output

input

 
(ค) 

ภาพท่ี 20 ลักษณะของวงจรขยายสัญญาณแบบพ้ืนฐานท่ีใชทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา 
(ก) วงจรขยายแบบซอรสรวม (ข) วงจรขยายแบบเกทรวม และ (ค) วงจรขยายแบบเดรนรวม 

 
โดยภาพท่ี 20(ก) เปนวงจรขยายสัญญาณท่ีมีลักษณะเดนคือ อัตราขยาย มีคาสูง และเกิดการ

กลับเฟสกันระหวางสัญญาณทางเอาตพุตกับสัญญาณอินพุต มีความตานทานขาเขา สามารถกําหนด
จากความตานทานภายนอกท่ีตอเขาท่ีขาเกท สวนความตานทานขาออกมีคาเทากับความตานทาน or  
ขนานกับความตานทานภายนอกท่ีตอท่ีขาเดรน 
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ภาพท่ี 20(ข) เปนวงจรขยายสัญญาณ ท่ีมีลักษณะเดนคือ สัญญาณอินพุตและเอาตพุตมีเฟส
เดียวกัน มีอัตราขยายสัญญาณคอนขางต่ํา เรื่องจากความตานทานขาเขามีคาต่ํา สวนความตานทาน
ขาออกมีคาเทากับความตานทานภายนอกท่ีตอเขาท่ีขาเดรนของทรานซิสเตอร 

สวนภาพท่ี 20(ค) เปนวงจรขยายสัญญาณท่ีมีลักษณะเดนคื อ อัตราขยายมีคา ใกลเคียง 1 มี
ความตานทานขาเขาสูง กําหนดไดจากความตานทานภายนอกซ่ึงตอเขาท่ีขาเกท  สวนความตานทาน
ขาออกมีคาต่ํา ดวยเหตุนี้ เราจึงนําไปใชเปนวงจรบั๊ปเฟอร  (buffer amplifier หรือบางครั้งเรียกวา
วงจรกันชน) 
 
4. กลาวสรุป 

ในบทนี้ เราไดทราบวิธีการใ ชงานโปรแกรมเบื้องตน  ทีละข้ันตอนแบบ step-by-step 
พรอมรูปภาพประกอบซ่ึงไดชวยใหผูอานสามารถทําตามไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังไดทราบการเรียกใช
งานอุปกรณตางๆ นอกจากนี้ เรายังไดอธิบายทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีสําคัญของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ี
สําคัญเชน ไดโอด ออปแอมป ทรา นซิสเตอรแบบไบโพลารและ แบบสนามไฟฟา เปนตน เพ่ือให
นักศึกษาและผูท่ีสนใจไดศึกษาในรายประเด็นท่ีสําคัญ โดยเฉพาะคุณสมบัติทางไฟตรงและไฟสลับ  
รวมไปถึงลักษณะการนําไปใชงานในรายงานฉบับนี้ดวย 

 



 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1. กลาวนํา 
ในบทนี้ เปนการศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณในลักษณะ ตางๆ เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกใช

อุปกรณท่ี มีมากมายหลายชนิดในทองตลาดใหเหม าะสมกับงานท่ีตองการ อีกท้ัง เพ่ือใหนักศึกษาได
เขาใจถึงการใชงานโปรแกรมทางวิศวกรรมศาสตรและใหสามาร ถใชเครื่องมือวัดในหองปฏิบัติการได
อยางถูกตองและเหมาะสม 

 
2. ศึกษาเรื่องคุณสมบัติทางไฟฟาพ้ืนฐานของไดโอด 

ตอนท่ี 2.1 ศึกษาคุณสมบัติทางไฟตรงพ้ืนฐานของไดโอด 
การทดลองตอนท่ี 2.1.1 การจําลองคุณสมบัติทางไฟตรงพ้ืนฐานของไดโอด 
 

A

GND

1R  
( )inv t

Diode
1N4001B

 
 

ภาพท่ี 21 วงจรทดลองเพ่ือหาคุณสมบัติพ้ืนฐานตางๆ ของไดโอด 
 
1) วาดวงจรตามภาพท่ี 1 โดยใชไดโอดเบอร 1N4001 
2) ปอนสัญญาณแบบสามเหลี่ยม ความถ่ี 1 กิโลเฮิรตซ มีขนาดแบบยอดเทากับ 5 โวลตและมี

แรงดันออฟเซทเทากับ 5 โวลต 
3) พลอตความสัมพันธของแรงดันท่ีตกครอมไดโอดและกระแสท่ีไหลผานไดโอด 
4) หาคากระแสยอนกลับอ่ิมตัว บันทึกคาเก็บไว 
5) เปลี่ยนไดโอดเปนเบอร 1N4002, 1N4148, 1N5231B จากนั้นทําตามขอ 2) ถึง ขอ 4) 
6) บันทึกผลในตารางโดยเรียงลําดับเบอรไดโอดตามคากระแสยอนกลับอ่ิมตัวจากมากไปหา

นอย 
7) เปลี่ยนใหสัญญาณแบบสามเหลี่ยม ความถ่ี 1 กิโลเฮิรตซ มีขนาดแบบยอดเทากับ 5 โวลต

และมีแรงดันออฟเซทเทากับ -5 โวลต แลวเริ่มตนใหมใชไดโอดเปนเบอร 1N4001 
8) พลอตความสัมพันธของแรงดันท่ีตกครอมไดโอดและกระแสท่ีไหลผานไดโอด 
9) หาคาแรงดันเบรกดาวน บันทึกคาเก็บไว 
10) เปลี่ยนไดโอดเปนเบอร 1N4148, 1N5231B และ 1N52xxB จากนั้นทําตามขอ8) ถึงขอ 9) 
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11) บันทึกผลในตารางโดยเรียงลําดับเบอรไดโอดตาม คาแรงดันเบรกดาวน  จากมากไปหานอย  
(ถาไดโอดตัวใดไมสามารถทราบคาแรงดันเบรกดาวนดังกลาวใหระบุในตารางบันทึกผลวา มีคาเกิน
กวาชวงท่ีวัดได) 

 
การทดลองตอนท่ี 2.1.2 การวัดคุณสมบัติทางไฟตรงพ้ืนฐานของไดโอด 
 

A

GND
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ภาพท่ี 22 วงจรทดลองเพ่ือหาคุณสมบัติพ้ืนฐานตางๆ ของไดโอด 
 
1) ตอวงจรตามภาพท่ี 2 โดยใชไดโอดเบอร 1N4001 
2) ปรับเอาตพุตของเครื่องกําเนิดสัญญาณใหเปนแบบสามเหลี่ยม ความถ่ี 1 กิโลเฮิรตซ มี

ขนาดแบบยอดเทากับ 5 โวลตและมีแรงดันออฟเซทเทากับ 5 โวลต 
3) ปรับปุมตางๆ ของออสซิลโลสโคปเปนดังนี้ 

• ปรับปุมเลือกอินพุตไปท่ี Dual 

• ตั้งแนวอางอิงของออสซิลโลสโคปท้ังสองแชนแนล ใหไปทับกันท่ีตําแหนงเหนือจากเสน
ลางสุดของเสนแบงหนาจอออสซิลโลสโคปในแนวนอน จํานวน 1 ชองใหญ 

• ปรับปุมปรับอัตราขยายในแนวตั้งของออสซิลโลสโคปไปท่ีคา 0.5 โวลต/ชองสําหรับ
แชนแนล 1 และคา 20 มิลลิโวลต/ชองสําหรับแชนแนล 2 

• ใชออสซิลโลสโคปแชนแนล 1 และแชนแนล 2 จับสัญญาณท่ีข้ัวอาโนด  (จุด A) เทียบ
กราวดและข้ัวคาโธด (จุด B) เทียบกราวด ตามลําดับ หามสลับจุดวัดและแชนแนล โดย
อยาเปลี่ยนแปลงปุมตางๆ ของออสซิลโลสโคปตามท่ีปรับไว 

4) ปรับปุมปรับอัตราขยายในแนวนอนของออสซิลโลสโคปอยูท่ีตําแหนง x-y (บิดไปใหสุดแบบ
ทวนเข็มนาฬิกา ) แตถาจุด C (ซ่ึงเปนจุดตัดระหวางเสน A กับเสน B) ของภาพท่ีนักศึกษาเห็นไมอยู
บนเสนกลางในแนวตั้งของออสซิลโลสโคป ใหนักศึกษาทําการปรับปุมเลื่อนภาพในแนวนอนของ
ออสซิลโลสโคป เลื่อนภาพดังกลาวจนทําใหจุด C อยูบนเสนกลางในแนวตั้งเพ่ือเปนการตั้งแนวแรงดัน 
0 โวลต ของแกนในแนวนอนใหกับภาพ สวนแนวกระแส 0 แอมแปร ก็คือแนว A ในภาพ 
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เสน A
เสน B

Di

Dv

สเกลแกนนอน

สเกลแกนตั้ง

แนว A
C

เลื่อนกราฟ

 
 
ภาพท่ี 23 ตัวอยางภาพท่ีปรากฏบนหนาจอออสซิลโลสโคปขณะไดโอดไดรับไบอัสไปขางหนา 
 
5) เราจะไดกราฟความสัมพันธของกระแสท่ีไหลผานไดโอดและ แรงดันท่ีตกครอมไดโอด  โดย

กระแสเปนแกนตั้ง สวนแรงดันเปนแกนนอน มีรายละเอียดของสเกลเปนดังนี้ 
สเกลในแกนตั้ง Di  มีคาเทากับคาสเกลอัตราขยายในแนวตั้งของออสซิลโลสโคปแชนแนล 2 

สเกลในแกนนอน Dv  มีคาเทากับคาสเกลอัตราขยายในแนวตั้งของออสซิลโลสโคปแชนแนล 1 
ดังนั้น เราจะไดสเกลในแกนตั้งของภาพท่ีปรากฏมีคาเทากับ 20 มิลลิแอมป/ชอง และสเกลใน

แกนนอนเทากับ 0.5 โวลต/ชอง 
6) ปรับปุมเลือกอินพุตไปอยูท่ี  CH2 นักศึกษาจะเห็นวาเสน B จะหายไป โดยเสน B นี้มี

ประโยชนเพียงเพ่ือชวยใหเราตั้งแนวแรงดัน 0 โวลตไดเทานั้น จากนั้นบันทึกรูปกราฟท่ี
เหลือ (เสน A) ลงในกระดาษกราฟ โดยอยาลืมบันทึกสเกลท่ีกลาวมาแลวลงในรูปกราฟดวย 

7) เปลี่ยนไดโอดท่ีใชในวงจรเปนเบอร 1N4002, 1N4148 และ 1N5231B แลวทําตามขอ 2) 
ถึงขอ 6) สําหรับไดโอดแตละเบอร  ซ่ึงสรุปแลวนักศึกษาจะตองบั นทึกของขอมูล
ความสัมพันธของกระแสกับแรงดันท่ีตกครอมของไดโอดจํานวน 4 รูปกราฟ 

8) บันทึกผลในตารางโดยเรียงลําดับเบอรไดโอดตามคากระแสยอนกลับอ่ิมตัวจากมากไปหา
นอย 

9) เปลี่ยนใหสัญญาณแบบสามเหลี่ยม ความถ่ี 1 กิโลเฮิรตซ มีขนาดแบบยอดเทากับ 5 โวลต
และมีแรงดันออฟเซทเทากับ -5 โวลต แลวเริ่มตนใหมใชไดโอดเปนเบอร 1N4001 

10) ปรับปุมตางๆ ของออสซิลโลสโคปเปนดังนี้ 

• ปรับปุมเลือกอินพุตไปท่ี Dual 

• ตั้งแนวอางอิงของออสซิลโลสโคปท้ังสองแชนแนลใหไปทับกันท่ีตําแหนงต่ําจากเสน
บนสุดของเสนแบงออสซิลโลสโคปในแนวนอน จํานวน 1 ชองใหญ (ตามแนว B) 

• ปรับปุมปรับอัตราขยายในแนวตั้งของออสซิลโลสโคปไปท่ีคา 2 โวลต/ชอง สําหรับ
แชนแนล 1 และคา 20 มิลลิโวลต/ชอง สําหรับแชนแนล 2 
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11) ใชออสซิลโลสโคปแชนแนล 1 และแชนแนล 2 จับสัญญาณท่ีข้ัวอาโนด (จุด A) เทียบ
กราวดและข้ัวคาโธด (จุด B) เทียบกราวด ตามลําดับ หามสลับจุดวัดและแชนแนล โดยอยา
เปลี่ยนแปลงปุมตางๆ ของออสซิลโลสโคปตามท่ีปรับไว 

12) เปลี่ยนไดโอดในวงจรเปนเบอร 1N5231B แทนเบอร 1N4001 
13) ปรับปุมปรับอัตราขยายในแนวนอนของออสซิลโลสโคปอยูท่ีตําแหนง x-y นักศึกษาจะเห็น

ภาพปรากฏบนจอคลายเสนทึบ โดยเราสามารถตั้งแนวแรงดัน 0 โวลต และทราบคาสเกล
ตางๆ 

 
Di

DvCแนว B

เสน A

เสน B

 
 

ภาพท่ี 24 ตัวอยางภาพท่ีปรากฏบนหนาจอออสซิลโลสโคปขณะไดโอดไดรับไบอัสยอนกลับ 
 
14) เราจะไดกราฟความสัมพันธของกระแสท่ีไหลผานไดโอดและแรงดันท่ีตกครอมไดโอด โดย

กระแสเปนแกนตั้ง สวนแรงดันเปนแกนนอน มีรายละเอียดของสเกลเปนดังนี้ 
สเกลในแกนตั้ง Di  มีคาเทากับคาสเกลอัตราขยายในแนวตั้งของออสซิลโลสโคปแชนแนล 2 

สเกลในแกนนอน Dv  มีคาเทากับคาสเกลอัตราขยายในแนวตั้งของออสซิลโลสโคปแชนแนล 1 
ดังนั้น เราจะไดสเกลในแกนตั้งของภาพท่ีปรากฏมีคาเทากับ 20 มิลลิแอมป/ชอง และสเกลใน

แกนนอนเทากับ 0.5 โวลต/ชอง 
15) ปรับปุมเลือกอินพุตไปอยูท่ี  CH2 นักศึกษาจะเห็นวาเสน B จะหายไป โดยเสน B นี้มี

ประโยชนเพียงเพ่ือชวยให เราตั้งแนวแรงดัน 0 โวลตไดเทานั้น จากนั้นบันทึกรูปกราฟท่ี
เหลือ (เสน A) ลงในกระดาษกราฟ โดยอยาลืมบันทึกสเกลท่ีกลาวมาแลวลงในรูปกราฟดวย 

16) เปลี่ยนไดโอดในวงจรเปนเบอร 1N4148 และ 1N52xxB และทําซํ้าขอ 9) ถึงขอ 15) 
สําหรับไดโอดแตละเบอร ดังนั้นนักศึกษาจะตองบันทึกกราฟจํานวน 3 รูป 

17) บันทึกผลในตารางโดยเรียงลําดับเบอรไดโอดตามคาแรงดันเบรกดาวน  จากมากไปหานอย  
(ถาไดโอดตัวใดไมสามารถทราบคาแรงดันเบรกดาวนดังกลาวใหระบุในตารางบันทึกผลวา 
มีคาเกินกวาชวงท่ีวัดได)  

 
ตอนท่ี 2.2 ศึกษาคุณสมบัติการสวิทซของไดโอด 
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การทดลองตอนท่ี 2.2.1 การจําลองคุณสมบัติการสวิทซของไดโอด 
 

A

GND

1R  
( )inv t

Diode
1N4001B

 
 

ภาพท่ี 25 วงจรทดลองเพ่ือหาคุณสมบัติพ้ืนฐานตางๆ ของไดโอด 
 
1) วาดวงจรตามภาพท่ี 5 โดยใชไดโอดเบอร 1N4001 
 

t0

0.7f SV I R  

0.7r SV I R  

เอาตพุตของเครื่องกําเนิดสัญญาณ

 
 

ภาพท่ี 26 การกําหนดคา V +  และ V -  ของสัญญาณรูปเหลี่ยม 
 
2) ปอนสัญญาณแบบ สี่เหลี่ยม ความถ่ี 1 กิโลเฮิรตซ มีขนาดเทากับ  0.7f SV I R+ = +  

และ 0.7r SV I R- = +  (สามารถปรับไดโดยการปรับขนาดและออฟเซทของสัญญาณรูปเหลี่ยม

พรอมกัน) โดยในตอนแรกนี้จะกําหนดใหคา f rI I=  เทากับ 10 มิลลิแอมป และคา SR  ปรากฏใน

รูป ซ่ึงมีคาเทากับ 100 โอหม ดังนั้นเราจะได 1.7V + =  โวลตและ 0.3V - = -  โวลต 
3) พลอตความสัมพันธของแรงดันท่ีตกครอม ณ จุด A และ B เพ่ือหาคาเวลา St  

4) เปลี่ยนคา fI  และ rI  เปนดังตาราง โดยยังคงใช SR  คาเดิม พลอตความสัมพันธของ

แรงดันท่ีตกครอม ณ จุด A และ B เพ่ือหาคาเวลา St  

5) พลอตกราฟความสัมพันธระหวางคาเวลา St  (แกนตั้ง ) กับคา /r fI I  (แกนนอน ) ของ

ไดโอดตามเบอรท่ีกําหนด โดยใชกระดาษเซมิล็อค 
6) เปลี่ยนไดโอดเปนเบอร 1N4002 ปอนความถ่ี  5 กิโลเฮิรตซ และ 1N4148 ปอนความถ่ี 

100 กิโลเฮิรตซ แลวทําตามขอ 2) ถึงขอ 5) 
การทดลองตอนท่ี 2.2.2 การวัดคุณสมบัติการสวิทซของไดโอด 
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1) ตอวงจรตามภาพท่ี 5 โดยใชไดโอดเบอร 1N4001 
2) ปอนสัญญาณแบบสี่เหลี่ยมจากเครื่องกําเนิดสัญญาณใหมีความถ่ี 1 กิโลเฮิรตซ  มีขนาด

เทากับ 0.7f SV I R+ = +  และ 0.7r SV I R- = +  (สามารถปรับไดโดยการปรับขนาดและ

ออฟเซทของสัญญาณรูปเหลี่ยมพรอมกัน ) โดยในตอนแรกนี้จะกําหนดใหคา f rI I=  เทากับ 10 

มิลลิแอมป และคา SR  ปรากฏในรูป ซ่ึงมีคาเทากับ 100 โอหม ดังนั้นเราจะได 1.7V + =  โวลต
และ 0.3V - = -  โวลต 

3) จากนั้นใหใชออสซิลโลสโคปวัดแรงดันท่ีตกครอม ณ จุด A และ B บันทึกกราฟท่ีวัดไดบน
จอออสซิลโลสโคป ลงในกระดาษกราฟ โดยนักศึกษาควรปรับสเ กลในแนวตั้งและแนวนอนของ
ออสซิลโลสโคปใหเหมาะสม คือปรับจนเห็นรูปสัญญาณ (ณ จุด A และ B) ท่ีปรากฏบนหนาจอ
ออสซิลโลสโคปประมาณ 1-2 ลูกคลื่น เพราะจะทําใหสามารถหาคาเวลา St  ไดงาย (อยาลืมบันทึก
สเกลในแนวตั้งและแนวนอนขณะนั้นไวขางกราฟดวย) 

4) หาคาเวลา St  จากกราฟท่ีบันทึกไว แลวบันทึกคาดังกลาวไวขางกราฟ 

5) เปลี่ยนคา fI  และ rI  เปนดังตาราง โดยยังคงใช SR  คาเดิม แลวทําซํ้าขอ 2) ถึงขอ 4) 

6) พลอตกราฟความสัมพันธระหวางคาเวลา St  (แกนตั้ง ) กับคา /r fI I  (แกนนอน ) ของ

ไดโอดตามเบอรท่ีกําหนด โดยใชกระดาษเซมิล็อค 
7) เปลี่ยนไดโอดเปนเบอร 1N4002 ปอนความถ่ี 5 กิโลเฮิรตซ และ 1N4148 ปอนความถ่ี 

100 กิโลเฮิรตซ แลวทําตามขอ 2) ถึงขอ 6) 
 
 
ตอนท่ี 2.3 ศึกษาคุณสมบัติทางสัญญาณระดับต่ําของไดโอด 
การทดลองตอนท่ี 2.3.1 การจําลองคุณสมบัติทางสัญญาณระดับต่ําของไดโอด 
 

A

GND

1kR  
( )inv t

Diode
1N4001B

 
 

ภาพท่ี 27 วงจรทดลองเพ่ือหาคุณสมบัติทางสัญญาณระดับต่ําของไดโอด 
 

1) วาดวงจรตามภาพท่ี 7 โดยใชไดโอดเบอร 1N4001 
2) ปอนสัญญาณแบบไซน มีขนาดคงท่ีตลอดเทากับ 10 มิลลิโวลต ทุกๆ ความถ่ีท่ีใชในการ

ทดลอง มีคาออฟเซทเทากับ 0.65 โวลต โดยเริ่มตน ณ ความถ่ี 100 เฮิรตซ 
3) ปรับคาความถ่ีของสัญญาณใหเปนไปตามตารางท่ี 4 โดยในแตละความถ่ีท่ีป อนใหกับวงจร

ใหวัดคาแรงดันแบบพีคของ inv  และ outv  คามุมเฟสในหนวยองศาของ outv  เทียบกับ inv  
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4) นําผลการทดลองท่ีไดมาพลอตกราฟลงในกระดาษเซมิล็อค โดยใหแกนนอนเปนแกนความถ่ี 
แกนตั้งเปนขนาดของการขยายสัญญาณในหนวยดีบี และเฟสของเอาตพุตเปนองศา พรอมท้ังแสดง
คาความถ่ีคัตออฟลงบนกราฟดวย 

5) เปลี่ยนความตานทานจาก 1 โอหม เปนความตานทาน 1 กิโลโอหม พรอมกับเปลี่ยนไดโอด
เปนเบอร 1N4002 และ 1N4148 แลวทําตามขอ 2) ถึงขอ 4) 

 
การทดลองตอนท่ี 2.3.2 การวัดคุณสมบัติทางสัญญาณระดับต่ําของไดโอด 
 

A

GND

1kR  
( )inv t

Diode
1N4001B

 
 

ภาพท่ี 28 วงจรทดลองเพ่ือหาคุณสมบัติทางสัญญาณระดับต่ําของไดโอดทางปฏิบัติ 
 

1) ตอวงจรตามภาพท่ี 8 โดยใชไดโอดเบอร 1N4001 
2) ปอนสัญญาณแบบ ไซน มีขนาดคงท่ีตลอด เทากับ 10 มิลลิโวลต ทุกๆ ความถ่ีท่ีใชในกา ร

ทดลอง มีคาออฟเซทเทากับ 0.65 โวลต  (ซ่ึงสามารถปรับไดโดยการปรับขนาดและออฟเซทของ
สัญญาณพรอมกัน) โดยเริ่มตน ณ ความถ่ี 100 เฮิรตซ 

3) ปรับคาความถ่ีของสัญญาณใหเปนไปตามตารางท่ี 4 โดยในแตละความถ่ีท่ีปอนใหกับวงจร
ใหวัดคาแรงดันแบบพีคของ inv  และ outv  คามุมเฟสในหนวยองศาของ outv  เทียบกับ inv  ซ่ึงวัดได
ดวยวิธีลิสซาจูส เปนตน 

4) นําผลการทดลองท่ีไดมาพลอตกราฟลงในกระดาษเซมิล็อค โดยใหแกนนอนเปนแกนความถ่ี 
แกนตั้งเปนขนาดของการขยายสัญญาณในหนวยดีบี และเฟสของเอาตพุตเปนองศา พรอมท้ังแสดง
คาความถ่ีคัตออฟลงบนกราฟดวย 

5) เปลี่ยนความตานทานจาก 1 โอหม เปนความตานทาน 1 กิโลโอหม พรอมกับเปลี่ยน ไดโอด
เปนเบอร 1N4002 และ 1N4148 แลวทําตามขอ 2) ถึงขอ 4) 

ตารางท่ี 3 ตารางเรียงเบอรไดโอดตามคากระแสยอนกลับอ่ิมตัว 
อันดับของคากระแสยอนกลับอ่ิมตัว เบอรของไดโอด 

1 (สูงสุด)  
2  
3  

4 (ต่ําสุด)  
 

ตารางท่ี 4 ตารางเรียงเบอรไดโอดตามคาแรงดันเบรกดาวน 
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อันดับของขนาดคาแรงดันเบรกดาวน คาแรงดันเบรกดาวน เบอรของไดโอด 
1 (สูงสุด)   

2   
3 (ต่ําสุด)   

 

ตารางท่ี 5 คากระแสท่ีใชในการทดลอง 
(mA)fI  (mA)rI  /r fI I  

10 10 1.00 
15 10 0.67 
20 10 0.50 
30 10 0.33 
100 10 0.10 
10 20 2.0 
10 40 4.0 
10 60 6.0 
10 80 8.0 
10 100 10.0 

 
ตารางท่ี 6 ขนาดและเฟสของสัญญาณทางอินพุตและเอาตพุต 

ความถ่ี 
(Hz) 

inv  
(peak voltage) 

outv  
(peak voltage) 

20log( / )out inv v  
(dB) 

มุมของ outv  
(องศา) 

100     
300     
500     
800     
1k     
3k     
5k     
8k     
10k     
30k     
50k     
80k     
100k     
300k     
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3. การทดลองเรื่องคุณลักษณะบางประการของออปแอมปท่ีแตกตางจากอุดมคติ 
ตอนท่ี 3.1 ศึกษาคุณสมบัติกระแสไบอัสดานเขาของออปแอมป 
 

GND

GND

+ 12VDC

-12VDC
outV

A
200k

200k

1v

2v

 
 

(ก) 
 

GND

100k

10 F

A Bไปตอกับจุดที่ตองการวัด ออสซิลโลสโคป
ไปตอกับโพรบของ

 
 

(ข) 
ภาพท่ี 29 วงจรออปแอมป (ก) ใชวัดกระแสไบอัสดานเขา และ (ข) วงจรค่ันกลางระหวางวงจร

ออปแอมปและออสซิลโลสโคปกรณีมีสัญญาณรบกวน 
 

การทดลองตอนท่ี 3.1.1 การจําลองคุณสมบัติกระแสไบอัสดานเขาของออปแอมป 
1) วาดวงจรตามภาพท่ี 29(ก) โดยใชไฟเลี้ยง 12±  โวลต จายใหกับออปแอมปเบอร uA741 
2) กําหนดชื่อแรงดันขาบวกของออปแอมปมีคาเทากับ 1v  และแรงดันท่ีขาลบของออปแอมป

มีคาเทากับ 2v  ใช คําสั่ง probe เพ่ือวัดสัญญาณท่ีขาบวก ของออปแอมป ซ่ึงหากได
แรงดันไฟตรงท่ีราบเรียบใหบันทึกคาลงในตารางท่ี 3 

3) ใชคําสั่ง probe วัดสัญญาณท่ีขาลบของออปแอมป บันทึกคาลงในตารางท่ี 3 
4) เปลี่ยนออปแอมปเปนเบอรใหม แลวทําซํ้าขอ 2) และขอ 3) 
5) เปลี่ยนออปแอมปเปนเบอรใหมอีกเบอร แลวทําซํ้าขอ 2) และขอ 3) 
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6) ใชกฎของโอหม V I R= ´  ซ่ึงในท่ีนี้ 200kR = W เพ่ือคํานวณหาคากระแส I  แตละ

ขาออกมา ( I +  และ I - ) แลวบันทึกผลในตารางท่ี 3 
7) หาคากระแสเฉลี่ยจากความสัมพันธ ( ) / 2avI I I+ -= +  แลวบันทึกผลในตารางท่ี 3 

 
การทดลองตอนท่ี 3.1.2 การวัดคุณสมบัติกระแสไบอัสดานเขาของออปแอมป 
1) ตอวงจรตามภาพท่ี 9(ก) โดยใชไฟเลี้ยง 12±  โวลต จายใหกับออปแอมปเบอร uA741 
2) ปรับออสซิลโลสโคปใหเปนการวัดสัญญาณไฟตรง (DC input) แลววัดแรงดันท่ีขาอินพุต

บวกของออปแอมป สังเกตผลท่ีไดจากออสซิลโลสโคป ถาเปนแรงดันไฟตรงท่ีราบเรียบให
อานคาท่ีวัดไดพรอม บันทึกคาลงในตารางท่ี 3 แตถามีสัญญาณรบกวนเกิดข้ึนใหตอวงจร
ตามรูปท่ี 9(ข) โดยใชสายโพรบของออสซิลโลสโคปวัดท่ีจุด B และตอจุด A ไปยังวงจรท่ี
ตองการวัด แลวบันทึกผลลงในตารางท่ี 3 

 
ขอพึงระวัง การตอวงจรตามภาพท่ี 29(ข) เขาไปไมควรปดไฟเลี้ยงวงจรท่ีจายใหกับออป

แอมป เพราะจะทําใหแรงดันท่ีวัดไดมีการกระเพ่ือม 
 
3) วัดแรงดันท่ีขาอินพุตลบของออปแอมป บันทึกคาลงในตารางท่ี 3 
4) เปลี่ยนออปแอมปเปนเบอรใหม แลวทําซํ้าขอ 2) และขอ 3) 
5) เปลี่ยนออปแอมปเปนเบอรใหมอีกเบอร แลวทําซํ้าขอ 2) และขอ 3) 
6) ใชกฎของโอหม V I R= ´  ซ่ึงในท่ีนี้ 200kR = W เพ่ือคํานวณหาคากร ะแส I  แตละ

ขาออกมา ( I +  และ I - ) ของออปแอมปทุกเบอร แลวบันทึกผลในตารางท่ี 3 
7) หาคากระแสเฉลี่ยจากความสัมพันธ ( ) / 2avI I I+ -= +  ของออปแอมปทุกเบอร แลว

บันทึกผลในตารางท่ี 3 
 

ตอนท่ี 3.2 ศึกษาคุณสมบัติแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมป 
 

GND

+ 12VDC

-12VDC
outV

A

1 10MR  
1v

2v

GND

inV
2 1kR  

1 0.1 FC  2 10 FC 

 
 

ภาพท่ี 30 วงจรทดลองเพ่ือหาคุณสมบัติแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมป  
 
การทดลองตอนท่ี 3.2.1 การจําลองคุณสมบัติแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมป 
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1) วาดวงจรตามภาพท่ี 30 โดยใชไฟเลี้ยง 12±  โวลต จายใหกับออปแอมปเบอร uA741 
2) กําหนดให inV  ท่ีตอเขาไปในวงจร เปนแหลงจายไฟตรง 

3) ปอนคา 0inV =  โวลต แลวใชคําสั่ง probe วัดสัญญาณเอาตพุต OV  

4) ปรับเพ่ิมคา inV  ทีละ 0.01 โวลต ใชคําสั่ง probe วัดสัญญาณเอาตพุต OV  อานคาแรงดัน 

inV  ท่ีทําใหไดแรงดันสัญญาณเอาตพุต 0OV =  โวลต บันทึกคา inV  ลงในตารางท่ี 4 

5) ใชคําสั่ง probe อานคาแรงดันไฟตรงท่ีตกครอม 2R  ณ แรงดันสัญญาณเอาตพุต 0OV =  

โวลต บันทึกคา 2RV  ท่ีไดลงในตารางท่ี 4 

6) คาแรงดัน 2RV  ท่ีไดคือนิยามของคาแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมป 

7) เปลี่ยนออปแอมปเปนเบอรอ่ืน แลวทําซํ้าขอ 2) ถึงขอ 6) 
8) เปลี่ยนออปแอมปเปนอีกเบอรหนึ่ง แลวทําซํ้าขอ 2) ถึงขอ 6) 

 
การทดลองตอนท่ี 3.2.2 การวัดคุณสมบัติแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมป 
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ภาพท่ี 31 วงจรทดลองเพ่ือหาคุณสมบัติแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมปทางปฏิบัติ 

 
1) ตอวงจรตามภาพท่ี 31 โดยใชไฟเลี้ยง 12±  โวลต จายใหกับออปแอมปเบอร uA741 
2) กําหนดให inV  ท่ีตอเขาไปในวงจร ซ่ึงไดจาก เปนแหลงจาย กําลังงาน ไฟตรง (DC power 

supply) 
3) ใชออสซิลโลสโคปตอเขาทางเอาตพุตของวงจร โดยตั้งคาการวัดสัญญาณไฟตรง (DC 

input) 
4) ปรับคา inV  จาก 0 โวลต ไปเรื่อยๆ จนกระท่ังไดแรงดันสัญญาณเอาตพุต 0OV =  โวลต 

บันทึกคา inV  ลงในตารางท่ี 4 

5) จากคาแรงดัน inV  ท่ีได ใหใชกฎการแบงแรงดัน (voltage divider) หาคาแรงดันท่ีตก

ครอม 2R  แลวบันทึกคาท่ีไดลงในตารางท่ี 4 

6) คาแรงดัน 2RV  ท่ีไดคือนิยามของคาแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมป นั่นเอง 

7) เปลี่ยนออปแอมปเปนเบอรอ่ืน แลวทําซํ้าขอ 2) ถึงขอ 6) 
8) เปลี่ยนออปแอมปเปนอีกเบอรหนึ่ง แลวทําซํ้าขอ 2) ถึงขอ 6) 
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ตอนท่ี 3.3 ศึกษาผลของแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมปตอวงจรในทางปฏิบัติ 
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ภาพท่ี 32 วงจรทดลองเพ่ือศึกษาผลของแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมปตอวงจร     
              ในทางปฏิบัติโดยใชโปรแกรม 
 
การทดลองตอนท่ี 3.3.1 การจําลอง ผลของแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมปตอ

วงจรในทางปฏิบัติ 
1) วาดวงจรตามภาพท่ี 32 โดยใชไฟเลี้ยง 12±  โวลต จายใหกับออปแอมปเบอร uA741 
2) ตั้งคาการวิเคราะหแบบ DC 
3) ใชคําสั่ง probe วัดแรงดันไฟตรงท่ีขาอินพุตบวก บันทึกผลลงในตารางท่ี 4 
4) ใชคําสั่ง probe วัดแรงดันไฟตรงท่ีขาอินพุตลบ บันทึกผลลงในตารางท่ี 4 
5) ใชคําสั่ง probe วัดแรงดันไฟตรงท่ีเอาตพุต บันทึกผลลงในตารางท่ี 4 
6) หาคาอัตราขยายแรงดันสัญญาณจากความสัมพันธ 

( )
( )

out
v

in

v tA
v t

=  

 
หมายเหตุ ในท่ีนี้คา ( )inv t  คือแรงดันออฟเซททางอินพุต 

 
 
 

การทดลองตอนท่ี 3.3.2 การวัดผลของแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมปตอว งจร
ในทางปฏิบัติ 
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ภาพท่ี 33 วงจรทดลองเพ่ือศึกษาผลของแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมปตอวงจร
ในทางปฏิบัติโดยการตอวงจรจริง 

 
1) ตอวงจรตามภาพท่ี 33 โดยใชไฟเลี้ยง 12±  โวลต เพ่ือจายใหกับออปแอมปเบอร uA741 
2) ใชออสซิลโลสโคปตอเขาทางเอาตพุตของวงจร โดยตั้งคาการวัดสัญญาณไฟตรง (DC 

input) 
3) วัดคาแรงดันไฟตรงท่ีเอาตพุต บันทึกผลลงในตารางท่ี 4 
4) จากวงจรจะไดอัตราขยายแรงดันสัญญาณมีคาประมาณ 
 

1

1,000

( )
( )

f
v

out

in

R
A

R
v t
v t

= =

=
 

 
หมายเหตุ ในท่ีนี้คา ( )inv t  คือแรงดันออฟเซททางอินพุต 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 3.4 ศึกษาการแกคาแรงดันออฟเซทในทางปฏิบัติ 
 



60 

 

 

GND

+ 15VDC

-15VDC

A

100

100

100k

GND

outV

GND

GND

1 F

1 F

 
 

ภาพท่ี 34 วงจรทดลองเพ่ือศึกษาการแกคาแรงดันออฟเซทในทางปฏิบัติโดยใชโปรแกรม 
 
การทดลองตอนท่ี 3.4.1 การจําลองการแกคาแรงดันออฟเซทในทางปฏิบัติ 
1) วาดวงจรตามภาพท่ี 34 โดยใชไฟเลี้ยง 15±  โวลต จายใหกับออปแอมปเบอร uA741 
2) ใชความตานทานท่ีสามารถปรับคาไดขนาด 1 กิโลโอหม ตอเขาท่ีขาออฟเซทท้ังสองของ

ออปแอมป (ดังรูป) 
3) จากนั้นใชคําสั่ง parametric sweep กับตัวตานทานขนาด 1 กิโลโอหม จนกระท่ังแรงดันท่ี

เอาตพุตมีคาเทากับ 0 โวลต 
 
หมายเหตุ ถาไมสามารถปรับแรงดันเอาตพุตใหมีคาเทากับ 0 โวลตได ใหเปลี่ยนแรงดันอางอิง

จาก 15-  โวลต เปน 15+  โวลต 
 
4) ใชคําสั่ง probe วัดแรงดันท่ีจุด x เทียบกราวด แลวบันทึกผลลงในตารางท่ี 4 
5) เปลี่ยนเบอรออปแอมปใหม แลวทําการทดลองซํ้า จากขอ 1) ถึง 4) 
6) เปลี่ยนเบอรออปแอมปใหมอีกเบอร แลวทําการทดลองซํ้า จากขอ 1) ถึง 4) 

 
 
 
 
 

การทดลองตอนท่ี 3.4.2 การวัดการแกคาแรงดันออฟเซทในทางปฏิบัติ 
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ภาพท่ี 35 วงจรทดลองเพ่ือศึกษาการแกคาแรงดันออฟเซทในทางปฏิบัติโดยการตอวงจรจริง 
 
1) ตอวงจรตามภาพท่ี 35 โดยใชไฟเลี้ยง 15±  โวลต จายใหกับออปแอมปเบอร uA741 
2) ใชความตานทานท่ีสามารถปรับคาไดขนาด 1 กิโลโอหม ตอเขาท่ีขาออฟเซทท้ังสอง ของ

ออปแอมป (ดังรูป) 
3) ใชออสซิลโลสโคปตอเขาทางเอาตพุตของวงจร โดยตั้งคาการวัดสัญญาณไฟตรง (DC 

input) 
4) ปรับคาความตานทานจนกระท่ังแรงดันท่ีเอาตพุตมีคาเทากับ 0 โวลต 
 
หมายเหตุ ถาไมสามารถปรับแรงดันเอาตพุตใหมีคาเทากับ 0 โวลตได ใหเปลี่ยนแรงดันอางอิง

จาก 15-  โวลต เปน 15+  โวลต 
 
5) วัดคาแรงดันท่ีจุด x เทียบกราวด แลวบันทึกผลลงในตารางท่ี 4 
6) เปลี่ยนเบอรออปแอมปใหม แลวทําการทดลองซํ้า จากขอ 1) ถึง 4) 
7) เปลี่ยนเบอรออปแอมปใหมอีกเบอร แลวทําการทดลองซํ้า จากขอ 1) ถึง 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 3.5 ศึกษาอัตราสลูว 
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ภาพท่ี 36 วงจรทดลองเพ่ือศึกษาอัตราสลูว (ก) วงจรท่ีใช และ (ข) สัญญาณเอาตพุตท่ีได 
 
การทดลองตอนท่ี 3.5.1 การจําลองอัตราสลูว 
1) วาดวงจรตามภาพท่ี 36(ก) โดยใชไฟเลี้ยง 12±  โวลต จายใหกับออปแอมปเบอร uA741 
2) กําหนดใหสัญญาณอินพุตเปนสัญญาณรูปเหลี่ยม (square wave) ขนาด x โวลต ความถ่ี

เทากับ 10 กิโลเฮิรตซ ปอนเขาท่ีขาอินพุตของวงจร 
3) ใชการวิเคราะหสัญญาณและ transient กําหนดเวลา start= 0s เวลาสุดทาย stop= 1ms 

และ step=0.01ms 
4) ใชคําสั่ง probe วัดสัญญาณท่ีเอาตพุตหาคา outVD  และ tD  แลวบันทึกลงในตารางท่ี 5 
5) คํานวณอัตราสลูวไดโดยใชสูตร 

max

outVSR
t

D=
D

 

6) เปลี่ยนสัญญาณอินพุตเป นรูปคลื่นไซน (sinusoidal wave) ความถ่ี 10 กิโลเฮิรตซ แลว
ปอนใหกับวงจร โดยเพ่ิมขนาดของสัญญาณอินพุตใหแรงพอ จนกระท่ัง สัญญาณเอาตพุต
เปนดังภาพท่ี 36(ข)  

7) ใชคําสั่ง probe วัดสัญญาณท่ีเอาตพุตหาคา outVD  และ tD  แลวบันทึกลงในตารางท่ี 5 
8) คํานวณอัตราสลูวไดโดยใชสูตร 

max

outVSR
t

D=
D
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8) เปลี่ยนเบอรออปแอมปใหม แลวทําการทดลองซํ้า จากขอ 1) ถึง 8) 
9) เปลี่ยนเบอรออปแอมปใหมอีกเบอร แลวทําการทดลองซํ้า จากขอ 1) ถึง 8) 

 
การทดลองตอนท่ี 3.5.2 การวัดอัตราสลูว 
1) วาดวงจรตามภาพท่ี 36(ก) โดยใชไฟเลี้ยง 12±  โวลต จายใหกับออปแอมปเบอร uA741 
2) ปอนสัญญาณอินพุตจากเครื่องกําเนิดสัญญาณ (signal generator) เปนสัญญาณรูปเหลี่ยม 

(square wave) ขนาด x โวลต ความถ่ีเทากับ 10 กิโลเฮิรตซ ปอนเขาท่ีขาอินพุตของวงจร 
3) ใชออสซิลโลสโคปตอเขาทางเอาตพุตของวงจร โดยตั้งคาการวัดสัญญาณไฟตรง (DC 

input) 
4) วัดสัญญาณทางเอาตพุตเพ่ือหาคา outVD  และ tD  แลวบันทึกลงในตารางท่ี 5 
5) คํานวณอัตราสลูวไดโดยใชสูตร 

max

outVSR
t

D=
D

 

6) เปลี่ยนสัญญาณอินพุตเปนรูปคลื่นไซน (sinusoidal wave) ซ่ึงไดจากเครื่องกําเนิดสัญญาณ 
(signal generator) ความถ่ี 10 กิโลเฮิรตซ แลวปอนใหกับ อินพุตของวงจร โดยเพ่ิมขนาด
ของสัญญาณอินพุตใหแรงพอ จนกระท่ังสัญญาณเอาตพุตเปนดังภาพท่ี 36(ข)  

7) วัดสัญญาณท่ีเอาตพุต พรอมกับหาคา outVD  และ tD  แลวบันทึกลงในตารางท่ี 5 
8) คํานวณอัตราสลูวไดโดยใชสูตร 

max

outVSR
t

D=
D

 

9) เปลี่ยนเบอรออปแอมปใหม แลวทําการทดลองซํ้า จากขอ 1) ถึง 8) 
10) เปลี่ยนเบอรออปแอมปใหมอีกเบอร แลวทําการทดลองซํ้า จากขอ 1) ถึง 8) 

 
 
 
 
 

ตอนท่ี 3.6 ศึกษาคาแบนดวิดทของกําลัง 
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ภาพท่ี 37 ลักษณะวงจรท่ีใชศึกษาแบนดวิดทกําลังโดยใชโปรแกรม 

การทดลองตอนท่ี 3.6.1 การจําลองคาแบนดวิดทของกําลัง 
1) วาดวงจรตามภาพท่ี 37 โดยใชไฟเลี้ยง 12±  โวลต จายใหกับออปแอมปเบอร uA741 
2) กําหนดใหสัญญาณอินพุตเปนรูปคลื่นไซน (sinusoidal wave) ความถ่ี 1 กิโลเฮิรตซ เปน

สัญญาณอินพุต ใชการวิเคราะหสัญญาณและ transient กําหนดเวลา start= 0s เวลา
สุดทาย stop= 20ms และ step=0.001ms 

3) โดยเลือกปอ นขนาดอินพุต จนกระท่ังไดแรงดันสัญญาณเอาตพุตเทากับ 10 โวลตพีค -พีค 
โดยใชคําสั่ง probe วัดสัญญาณท่ีเอาตพุต 

4) จากนั้นใชอินพุตคาเดิมท่ีไดในขอ 3) แตปรับความถ่ีไปเรื่อยๆ จนกระท่ัง สัญญาณเอาตพุต
เริ่มกลายเปนคลื่นรูปสามเหลี่ยม (triangular wave) และมีขนาดลง แลวบันทึกคาความถ่ีท่ี
ไดลงในตารางท่ี 6 

5) ปอนขนาดสัญญาณอินพุต จนกระท่ังไดแรงดันสัญญาณเอาตพุตเทากับ 20 โวลตพีค -พีค 
โดยใชคําสั่ง probe วัดสัญญาณท่ีเอาตพุต 

6) ทําการทดลองซํ้าในขอ 4) 
7) คํานวณหาคาแบนดวิดทของกําลัง โดยใชสูตร 

max 2 p

SRf
Vp

=  

ในท่ีนี้ SR  เปนคาอัตราสลูวท่ีไดจากการทดลองท่ีผานมา 
 pV  เปนคาแรงดันยอดคลื่น (peak voltage) ของสัญญาณดานเอาตพุต 

 maxf  เปนคาความถ่ีสูงสุดของสัญญาณท่ีไมเกิดการผิดเพ้ียนดังกลาว 
8) เปลี่ยนเบอรออปแอมปใหม แลวทําการทดลองซํ้า จากขอ 1) ถึง 7) 
9) เปลี่ยนเบอรออปแอมปใหมอีกเบอร แลวทําการทดลองซํ้า จากขอ 1) ถึง 7) 
การทดลองตอนท่ี 3.6.2 การวัดคาแบนดวิดทของกําลัง 
 

GND

+ 12VDC

-12VDC

A

1k

10k

GND

( )out tv( )inv t

 
 

ภาพท่ี 38 ลักษณะวงจรท่ีใชศึกษาแบนดวิดทกําลังโดยการตอวงจรจริง 
 
1) ตอวงจรตามภาพท่ี 38 โดยใชไฟเลี้ยง 12±  โวลต จายใหกับออปแอมปเบอร uA741 



65 

 

 

2) ปอนสัญญาณอินพุตเปนรูปคลื่นไซน (sinusoidal wave) ซ่ึงไดจากเครื่องกําเนิดสัญญาณ 
(signal generator) ความถ่ี 1 กิโลเฮิรตซ เปนสัญญาณอินพุต 

3) ปรับขนาดของแหลงกําเนิดซ่ึงปอนเขาทาง อินพุตของวงจร  จนกระท่ังไดแรงดันสัญญาณ
เอาตพุตเทากับ 10 โวลตพีค-พีค โดยใชออสซิลโลสโคปเปนเครื่องมือวัด 

4) จากนั้นใชอินพุตคาเดิมท่ีไดในขอ 3) แตปรับความถ่ีไปเรื่อยๆ จนกระท่ังสัญญาณเอาตพุต
เริ่มกลายเปนคลื่นรูปสามเหลี่ยม (triangular wave) และมีขนาดลง แลวบันทึกคาความถ่ีท่ี
ไดลงในตารางท่ี 6 

5) ปรับเปลี่ยน ขนาดสัญญาณอินพุต ท่ีไดจากเครื่องกําเนิดสัญญาณ  จนกระท่ังไดแรงดัน
สัญญาณเอาตพุตเทากับ 20 โวลตพีค-พีค โดยใชออสซิลโลสโคปเปนเครื่องมือวัด 

6) ทําการทดลองซํ้าในขอ 4) 
7) คํานวณหาคาแบนดวิดทของกําลัง โดยใชสูตร 

max 2 p

SRf
Vp

=  

ในท่ีนี้ SR  เปนคาอัตราสลูวท่ีไดจากการทดลองท่ีผานมา 
 pV  เปนคาแรงดันยอดคลื่น (peak voltage) ของสัญญาณดานเอาตพุต 

 maxf  เปนคาความถ่ีสูงสุดของสัญญาณท่ีไมเกิดการผิดเพ้ียนดังกลาว 
8) เปลี่ยนเบอรออปแอมปใหม แลวทําการทดลองซํ้า จากขอ 1) ถึง 7) 
9) เปลี่ยนเบอรออปแอมปใหมอีกเบอร แลวทําการทดลองซํ้า จากขอ 1) ถึง 7) 

 
 
ตารางท่ี 7 

เบอร 
ออปแอมป 

แรงดันขาบวก แรงดันขาลบ กระแสขาบวก กระแสขาลบ กระแสเฉลี่ย 

      
      
      
 

ตารางท่ี 8 
เบอรออปแอมป inV  (โวลต) แรงดันท่ีตกครอม 2R  (โวลต) 

   
   
   
 

ตารางท่ี 9 
เบอรออปแอมป outV  (โวลต) inV  (โวลต) XV  (โวลต) 
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ตารางท่ี 10 
เบอรออป

แอมป 
Square wave Triangular wave 

VD  tD  SR  VD  tD  SR  
       
       
       
 

ตารางท่ี 11 

เบอรออปแอมป 
จากการทดลอง จากการคํานวณ 

10 p pV -  20 p pV -  10 p pV -  20 p pV -  

     
     
     

 
4. ศึกษาเรื่องทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร 
ตอนท่ี 4.1 ศึกษาคุณสมบัติทางไฟตรงของทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร 
การทดลองตอนท่ี 4.1.1 การจําลองคุณสมบัติทางไฟตรงของทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร 
 

Q2N2222

GND

12CEV V

25BBI A

 
ภาพท่ี 39 วงจรทดลองเพ่ือ ศึกษาคุณสมบัติทางไฟตรงของทรานซิสเตอรแบบไบโพลารโดยใช
โปรแกรม 
 
1) วาดวงจรตามภาพท่ี 39 โดยใชไฟเลี้ยง 12+  โวลต จายใหกับทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร

เบอร 2N2222 ซ่ึงเปนชนิด NPN 
2) ตอแหลงจายกระแสดีซี 25 ABBI m=  

3) ปรับเปลี่ยนคาไฟเลี้ยงจาก 0 โวลต ไปจนถึง 12 โวลต โดยปรับเพ่ิมข้ึนครั้ งละ 0.05 โวลต 
ดวยการเซทคาในโปรแกรม 

4) ปรับเปลี่ยนคากระแสดีซีจาก 25 ABBI m=  เรื่อยไปจนถึง 25 ABBI m=  โดยปรับ

เพ่ิมข้ึนครั้งละ 5 Am ดวยการเซทคาในโปรแกรม 
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5) ใชคําสั่ง probe พลอตกราฟแสดงความสัมพันธระหว างกระแสท่ี คอลเลคเตอร ของ
ทรานซิสเตอร ( )CI  กับแรงดันท่ีคอลเลคเต อร-อิมิตเตอร ( )CEV  พรอมกับบันทึกรูปกราฟ
ท่ีได 

 
 
ขอสังเกต กราฟความสัมพันธท่ีได  ณ 25 ABBI m=  จะอยูดานบนสุด สวน 5 ABBI m=  จะอยู

ขางลางสุด 
 

6) จับกลุมอภิปรายผลลัพธท่ีไดจากกราฟเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเขาใจ 
7) วาดวงจรใหมตามภาพท่ี 40 ขางลาง 

Q2N2222

GND

3CEV V

1BEV V

 
 

ภาพท่ี 40 วงจรทดลองสําหรับขอ 7 
 

8) ปอนแหลงจายแรงดันไฟเลี้ยง 3CEV = +  โวลต เขาท่ีขาคอลเลคเตอรเทียบกราวดของ
ทรานซิสเตอรแบบไบโพลารเบอร 2N2222 ซ่ึงเปนชนิด NPN 

9) ปอนแหลงจายแรงดันไฟคาเทากับ 1BEV = +  โวลต  เขาท่ีขาเบสเทียบกราวดของ
ทรานซิสเตอร 

10) จากนั้นปรับเปลี่ยนคาแรงดันไฟดีซีจ าก 0BEV =  โวลต เรื่อยไปจนถึง 1BEV = +  โวลต 
โดยปรับเพ่ิมข้ึนครั้งละ 0.01 โวลต ดวยการเซทคาในโปรแกรม 

11) ใชคําสั่ง probe พลอตกราฟแสดงความสัมพันธระหวางกระแสท่ีเบสของทรานซิสเตอร 
( )BI  กับแรงดันท่ีเบส-อิมิตเตอร ( )BEV  พรอมกับบันทึกรูปกราฟท่ีได 
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12) จากนั้นเปลี่ยนแหลงจายแรงดันไฟเลี้ยง 4CEV = +  โวลต เขาท่ีขาคอลเลคเตอรเทียบ
กราวดของทรานซิสเตอรแบบไบโพลารเบอร 2N2222 ซ่ึงเปนชนิด NPN 

13) แลวทําซํ้าตามขอท่ี 9) ถึง 11) อีกครั้ง พลอตผลตอบสนองลงในกราฟเดียวกับขอ 11) 
14) จากนั้นเปลี่ยนแหลงจายแรงดันไฟเลี้ยง 5CEV = +  โวลต เขาท่ีขาคอลเลคเตอรเทียบ

กราวดของทรานซิสเตอรแบบไบโพลารเบอร 2N2222 ซ่ึงเปนชนิด NPN 
15) แลวทําซํ้าตามขอท่ี 9) ถึง 11) อีกครั้ง พลอตผลตอบสนองลงในกราฟเดียวกับขอ 11) 
 

ขอสังเกต กราฟความสัมพันธท่ีได ณ 3CEV = +  โวลต จะไดกราฟตอบสนองท่ีอยูดานซายมือ 

ขณะท่ี 5CEV = +  โวลต จะอยูดานขวามือสุด 
 

16) จับกลุมอภิปรายผลลัพธท่ีไดจากกราฟเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเขาใจ 
ตอนท่ี 4.2 ศึกษาคุณสมบัติแบบจําลองไฮบริดของทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร 
การทดลองตอนท่ี 4.2.1 การจําลอง คุณสมบัติ แบบจําลองไฮบริดของทรานซิสเตอรแบบ

ไบโพลาร 
 

Q2N2222

GND

9CEV V

10BBI A

 
ภาพท่ี 41 วงจรทดลองเพ่ือศึกษาคุณสมบัติแบบจําลองไฮบริดของทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร
โดยใชโปรแกรม 
 

1) ตอวงจรตาม ภาพท่ี 41 โดยใชแหลงจายไฟเลี้ยง 9+  โวลต จายใหกับทรานซิสเตอรแบบ
ไบโพลารเบอร 2N2222 ซ่ึงเปนชนิด NPN 

2) ตอแหลงจายกระแสดีซี 10BBI =  ไมโครแอมป 
3) ในหนาตาง Schematic ใชเมนูคําสั่ง Analysis เลือก Examine Output  
4) อานคาตัวแปรท่ีเปนสวนประกอบของแบบจําลองไฮบริดของทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร 

พรอมกับบันทึกคาลงในตาราง 
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ตารางท่ี 12 
ตัวแปร คาท่ีอานได ตัวแปร คาท่ีอานได 
BetaDC  BetaAC  

GM  CBE  
RPI  CBC  
Ro  FT  

 
5) วาดแบบจําลองไฮบริดของทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร พรอมระบุ คาลงในแบบจําลองให

สอดคลองกับตารางขางตน 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
แบบจําลองไฮบริดของทรานซิสเตอรแบบไบโพลารพรอมคาอุปกรณ (ในกรอบสี่เหลี่ยมขางบน) 
 
ตอนท่ี 4.3 ศึกษาคุณสมบัติวงจรขยายสัญญาณแบบอิมิตเตอรรวม 
การทดลองตอนท่ี 4.3.1 การจําลองคาทางไฟตรงและฟงกชันสงผาน ของวงจรขยายสัญญาณ

แบบอิมิตเตอรรวมอยางงาย 
 

Q2N2222

GND

18CCV V1mVp

= 5kHz
SV

f


10kLR  

1kSR  
0.8BBV V

 
ภาพท่ี 42 วงจรทดลองเพ่ือศึกษาคาทางไฟตรงและฟงกชันสงผานของวงจรขยายสัญญาณแบบ
อิมิตเตอรรวมอยางงายโดยใชโปรแกรม 
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1) วาดวงจรตามภาพท่ี 42 โดยมีทรานซิสเตอรแบบไบโพลารชนิด NPN เบอร 2N2222 ความ
ตานทาน 1kSR = W  และ 10kLR = W  

2) ปอนแหลงจายไฟดีซี 18CCV = +  โวลต ตามรูป 
3) ปอนสัญญาณแบบไซน ท่ีมีขนาดเทากับ 1 มิลลิโวลต ความถ่ี  5 กิโลเฮิรตซ  ท่ีมีแรงดันออฟ

เซทเทากับ 0.8 โวลต เขาไปทางอินพุตของวงจรขยาย  
4) ในหนาตาง Schematic ใชเมนูคําสั่ง Analysis เลือก Examine Output เพ่ือหา

อัตราขยายทางดีซี ( )DCb  คากระแสเบส ( )BI  และ คากระแสคอลเลคเตอร ( )CI  
..........................

..........................

..........................

..........................

B

C

DC

collector

I
I

V
b

=

=

=

=

 

 
5) อานคาแรงดันท่ีเบส-อิมิตเตอร ( )BEV  จาก Examine Output ไดคาเทากับ 

..........................BEV =  โวลต 

6) คํานวณคากระแสเบส ( )BI  จากสมการตอไปนี้ 

3

0.8 ...........................
1 10

offset BE BE
B

S

V V VI
R
- -= = =

´
 

7) เปรียบเทียบคาท่ีไดจากขอ 4) และ ขอ 6) มีคาเทากันหรือตางกันอยางไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) คํานวณคากระแสคอลเลคเตอร ( )CI  จากสมการตอไปนี้ 
...........................C DC BI Ib= =  

9) เปรียบเทียบคาท่ีไดจากขอ 4) และ ขอ 8) มีคาเทากันหรือตางกันอยางไร จงอธิบาย 
10) ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

11) คํานวณแรงดันคอลเลคเตอรเทียบกราวด ( )CV  ไดโดยใช CI  ท่ีไดจากขอ 8) แทนลงไปใน
สูตร 
 

318 ( ) (10 10 ) ...........................C CC C LV V I R= - = - ´ ´ = โวลต 

 
12) เปรียบเทียบคาท่ีไดจากขอ 4) และ ขอ 11) มีคาเทากันหรือตางกันอยางไร จงอธิบาย 
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

13) เซทคาฟงกชันสงผาน (transfer function) ในโปรแกรม โดยการพิจารณาท่ีโหนดเอาตพุต
และชื่อของแหลงกําเนิดทางอินพุต 

14) บันทึกคาความตานทานทางอินพุตท่ีไดจากโปรแกรม 
...........................inR = โอหม 

 
การทดลองตอนท่ี 4.3.2 การจําลอง วงจรขยาย สัญญาณแบบอิมิตเตอรรวมแบบมี ER  และ 

EC  
 

GND

12V

4.7kCR  

220ER  

1 40kR  

2 3.3kR  

Q2N2222

 
ภาพท่ี 43 วงจรทดลองเพ่ือ ศึกษาวงจรขยายสัญญาณแบบอิมิตเตอรรวมแบบมี ER  และ EC
โดยใชโปรแกรม 
 
1) วาดวงจรตามภาพท่ี 43 โดยมีทรานซิสเตอรแบบไบโพลารชนิด NPN เบอร 2N2222 ความ

ตานทาน 1 40kR = W, 2 3.3kR = W, 4.7kCR = W  และ 220ER = W 

2) ใชการวิเคราะหคาทางไฟตรง (DC Analysis) บันทึกคาลงในตารางขางลาง 
 

ตัวแปร คาท่ีอานไดจาก
โปรแกรม 

ตัวแปร คาท่ีอานไดจาก
โปรแกรม 

DCb   CEV   

ACb   BEV   

MAXb   CI   
  BI   

 
3) วาดวงจรเพ่ิมเติมเปนดังภาพท่ี 44 
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GND

12V

4.7kCR  

220ER  

1 40kR  

2 3.3kR  

Q2N2222
50SR   15 FBC 

15 FEC 10mV(AC)SV 

1a
1

4

3

 
 

ภาพท่ี 44 วงจรทดลองสําหรับขอ 3) โดยใชโปรแกรม 
 

4) ปอนแหลงจายสัญญาณ ac ขนาด 10 มิลลิโวลต เขาท่ีโหนด 1a 
5) ใชโปรแกรมหาความตานทานทางอินพุตของวงจร 

...........................inR = โอหม 
 

6) ใชโปรแกรมหาแรงดันสัญญาณ ac ท่ีตําแหนงตางๆ 
(3) ...........................

(1) ...........................

(1 ) ...........................

V

V

V a

=

=

=

 

 
7) คํานวณหาอัตราขยายสัญญาณ V(3)/V(1) โดยใชคําสั่ง probe 

(3) ...........................
(1)
(3) ...........................
(1 )

V
V
V
V a

=

=
 

 
8) ใชคําสั่ง probe อานคา ( )I RC  และ ( )I RS  ณ ความถ่ี 5 กิโลเฮิรตซ บันทึกคา 

กระแส ac ท่ีเกิดข้ึนทางเอาตพุต ( ) ...........................I RC =  

กระแส ac ท่ีเกิดไหลทางอินพุต ( ) .............................I RS =  
 

9) คํานวณหาอัตราขยายกระแส ( ) / ( )I RC I RS  
( ) .........................
( )

I RC
I RS

=  

 
10) เปลี่ยนแหลงจายสัญญาณจาก ac เปนแหลงจายสัญญาณแบบไซน มีขนาด 10 มิลลิโวลต 

เขาท่ีโหนด 1a 
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11) สั่งใหโปรแกรมวิเคราะหสัญญาณแบบชั่วขณะ (transient analysis) 
12) ใชคําสั่ง probe วัดแรงดันสัญญาณท่ีโหนด 3 โหนด 1 และ โหนด 1a พรอมวาดรูป

สัญญาณในโดเมนเวลา (time domain) 
 

 
 

บันทึกคาแบบ peak-to-peak  
 

(3) ...........................

(1) ...........................

(1 ) ...........................

V

V

V a

=

=

=

 

 
13) สัญญาณทางเอาตพุต (3)V  มีเฟสตางจาก (1)V  และ (1 )V a  อยางไร 
14) คํานวณหาอัตราขยายสัญญาณ โดยใชขอมูลจากขอ 12) 

(3) ...........................
(1)
(3) ...........................
(1 )

V
V
V
V a

=

=
 

15) เปรียบเทียบคําตอบท่ีไดจากขอ 14) และขอ 7) เหมือนกันหรือตางกันอยางไร จงอธิบาย 
16) ใชโปรแกรมอานคาความเพ้ียนเชิงฮารมอนิกสโดยรวม (Total Harmonic Distortion: 

THD) บันทึกคาท่ีได 

% .........................THD =  
17) ลบตัวเก็บประจุ EC  ท่ีตอขนาน ER  ออกจากโปรแกรม 
18) ทําซํ้าขอ 12) ถึง 16) อีกครั้ง 
19) คํานวณหาอัตราขยายของวงจรจากสมการ 

.........................
(1 )

C C
V

S in in DC E

R RA
R R R Rb

= - = - =
+ + +

 

 
5. การทดลองเรื่องทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา 

ตอนท่ี 5.1 ศึกษาคุณสมบัติทางไฟตรงของทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา 
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การทดลองตอนท่ี 5.1.1 การจําลอง คุณสมบัติทางไฟตรงทางเอาตพุตของทรานซิสเตอรแบบ
สนามไฟฟา 

 
JFET 

(J2N3819)

GND

12DDV V

0GSV V

DI

 
ภาพท่ี 45 วงจรทดลองเพ่ือ ศึกษาคุณสมบัติ ทางไฟตรงทาง เอาตพุต ของทรานซิสเตอรแบบ
สนามไฟฟาโดยใชโปรแกรม 

 
1) วาดวงจรตาม ภาพท่ี 45 โดยใช 12DDV = +  โวลต และ 0GSV =  โวลต ปอน ใหกับ

ทรานซิสเตอรแบบเจเฟท (JFET) ชนิด N (n-channel) เบอร J2N3819 
2) จากนั้นใชคําสั่งในโปรแกรมปรับเปลี่ยนคาแรงดันจาก 0DDV = +  โวลต เพ่ิมข้ึนทีละ 

0.01 โวลต ไปจนถึง 12DDV = +  โวลต ดวยการเซทคาในโปรแกรม 

3) ใชการวิเคราะหแบบไฟตรง (DC analysis) และใชคําสั่ง probe วัดกระแสเดรน ( )DI  

เทียบกับ DDV  พรอมวาดรูปสัญญาณ 
 

 
 
4) เปลี่ยนแรงดัน GSV  จาก 0  โวลต เปน 1-  โวลต เพ่ือปอนใหกับทรานซิสเตอรแบบเจเฟท 

(JFET) ชนิด N (n-channel) 
5) จากนั้นปรับเปลี่ยนคาไฟเลี้ยง  DDV  จาก 0 โวลต ไปจนถึง 12 โวลต โดยปรับเพ่ิมข้ึนครั้ง

ละ 0.05 โวลต ดวยการเซทคาในโปรแกรม ซํ้าอีกครั้ง 
6) ใชการวิเคราะหแบบไฟตรง (DC analysis) และใชคําสั่ง probe วัดกระแสเดรน ( )DI  

พรอมวาดรูปสัญญาณลงไปในกราฟเดิม (ขางตน) 
7) ทําซํ้าในข้ันตอนท่ี 4) ไปจนถึงข้ันตอนท่ี 6) แตเปลี่ยนคา GSV  เปน 2, 3,- -  และ 4-  

โวลต ตามลําดับ 
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8) จับกลุมอภิปรายผลลัพธท่ีไดจากกราฟเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเขาใจ 
 
ขอสังเกต กราฟความสัมพันธท่ีได ณ 0GSV =  โวลต จะอยูดานบนสุด สวน 4GSV = -  โวลต จะ

อยูขางลางสุด 
 
แบบฝกหัดสงทายช่ัวโมง 

9) ใหนักศึกษาทดลองเปลี่ยนทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟาจากเบอร J2N3819 เปนเบอรใหม
คือ IRF150 (Power MOSFET ชนิด Enhancement MOSFET) ตามภาพท่ี 26 
 

IRF150

GND

0 12DDV V 

0 8GSV V 

DI

 
ภาพท่ี 46 วงจรทดลองสําหรับขอ 9) โดยใชโปรแกรม 

 
และใช 0 12DDV = -  โวลต (เพ่ิมข้ึนครั้งละ 0.01 โวลต ) และ 0 8GSV = -  โวลต  
(เพ่ิมข้ึนครั้งละ 1 โวลต) ใชกระบวนการทําซํ้าตามท่ีไดอธิบายมาแลวขางตน 

 
การทดลองตอนท่ี 5.1.2 การจําลอง คุณสมบัติ ทางไฟตรงทาง อินพุตของทรานซิสเตอรแบบ

สนามไฟฟา 
 

JFET 
(J2N3819)

GND

2DDV V

3GSV V

DI

 
ภาพท่ี  47 วงจรทดลองเพ่ือ ศึกษาคุณสมบัติ ทางไฟตรงทาง อินพุตของทรานซิสเตอรแบบ
สนามไฟฟาโดยใชโปรแกรม 

 
1) วาดวงจรตาม ภาพท่ี 47 โดยใช 3GSV = -  โวลต  และ 2DDV = +  โวลต จายใหกับ

ทรานซิสเตอรแบบเจเฟท (JFET) ชนิด N (n-channel) เบอร J2N3819 
2) จากนั้นใชคําสั่งในโปรแกรมปรับเปลี่ยนคาแรงดันจาก 3GSV = -  โวลต เพ่ิมข้ึนทีละ 0.01 

โวลต ไปจนถึง 0GSV =  โวลต ดวยการเซทคาในโปรแกรม 
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3) ใชการวิเคราะหแบบไฟตรง (DC analysis) และใชคําสั่ง probe วัดกระแสเดรน ( )DI  

เทียบกับ GSV  พรอมวาดรูปสัญญาณ 
 

 
 
4) เปลี่ยนแรงดัน DDV  จาก 2+  โวลต เปน 6+  โวลต เพ่ือปอนใหกับทรานซิสเตอรแบบเจ

เฟท (JFET) ชนิด N (n-channel) 
5) จากนั้นใชคําสั่งในโปรแกรมปรับเปลี่ยนคาแรงดันจาก 3GSV = -  โวลต เพ่ิมข้ึนทีละ 0.01 

โวลต ไปจนถึง 0GSV =  โวลต ดวยการเซทคาในโปรแกรม ซํ้าอีกครั้ง 

6) ใชการวิเคราะหแบบไฟตรง (DC analysis) และใชคําสั่ง probe วัดกระแสเดรน ( )DI  

เทียบกับ GSV  พรอมวาดรูปสัญญาณลงไปในกราฟเดิม (ขางตน) 

7) ทําซํ้าในข้ันตอนท่ี 4) ไปจนถึงข้ันตอนท่ี 6) แตเปลี่ยนคา DDV  เปน 10+  โวลต 
8) จับกลุมอภิปรายผลลัพธท่ีไดจากกราฟเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเขาใจ 

 

ขอสังเกต กราฟความสัมพันธท่ีได ณ 0GSV =  โวลต จะอยูดานบนสุด สวน 4GSV = -  โวลต จะ
อยูขางลางสุด 

 

แบบฝกหัดสงทายช่ัวโมง 
9) ใหนักศึกษาทดลองเปลี่ยนทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟาจากเบอร J2N3819 เปนเบอรใหม

คือ IRF150 (Power MOSFETชนิด Enhancement MOSFET) ตามภาพท่ี 28 
 

IRF150

GND

0 12DDV V 

0 8GSV V 

DI

 
ภาพท่ี 48 วงจรทดลองสําหรับขอ 9) โดยใชโปรแกรม 

และใช 0 12DDV = -  โวลต (เพ่ิมข้ึนครั้งละ 0.01 โวลต ) และ 0 8GSV = -  โวลต  
(เพ่ิมข้ึนครั้งละ 1 โวลต) ใชกระบวนการทําซํ้าตามท่ีไดอธิบายมาแลวขางตน 

 

ตอนท่ี 5.2 ศึกษาคุณสมบัติวงจรขยายสัญญาณแบบซอรสรวม 
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การทดลองตอนท่ี 5.2.1 การจําลอง คุณสมบัติ วงจรขยายสัญญาณแบบ ซอรส รวม โดยใช
แหลงจาย ac เปนสัญญาณอินพุต 

IRF150

GND

18DDV V

0.5V(AC)SV 

2DR  

0.5SR  

1 330kR  

2 220kR  

15 FBC 

15 FSC 

3
1

2

5

4

 

ภาพท่ี 49 วงจรทดลองเพ่ือศึกษาคุณสมบัติ วงจรขยายสัญญาณแบบซอรส รวมโดยใชแหลงจาย 
ac เปนสัญญาณอินพุตโดยใชโปรแกรม 

 
1) วาดวงจรตาม ภาพท่ี 49 โดย ใช ทรานซิสเตอรแบบ สนามไฟฟา  (ชนิด n-channel 

Enhancement MOSFET) ความตานทาน 1 330kR = W, 2 220kR = W, 

2DR = W  และ 0.5SR = W สวนตัวเก็บประจุมีคา 15 FSC m=  

2) ใชแหลงจายไฟ 18DDV = +  โวลต จายใหกับทรานซิสเตอรแบบมอสเฟท (MOSFET) 
ชนิด N (n-channel) เบอร IRF150 

3) ปอนแหลงจายสัญญาณ ac ขนาด 0.5 โวลต เขาท่ีโหนด 1 
4) ใชการวิเคราะหคาทางไฟตรง (DC Analysis) บันทึกคาลงในตารางขางลาง 

 
ตัวแปร คาท่ีอานไดจาก

โปรแกรม 
ตัวแปร คาท่ีอานไดจาก

โปรแกรม 

DSV   THV   

GSV   DI   

mG  
(transconductance) 

 GR  
(gate resistance) 

 

 
5) ใชการวิเคราะหคาทาง ac (AC Analysis) เลือกชนิดของกราฟการตอบสนองแบบเชิงเสน 

(liner) โดยเซทความถ่ีเริ่มตนเทากับ 0 เฮิรตซ ความถ่ีสุดทายเทากับ 10 กิโลเฮิรตซ มี
จํานวนจุดท้ังสิ้น 1,000 จุด (หรือคาอ่ืนตามความเหมาะสม) 

6) ใชคําสั่ง probe อานคาแรงดันสัญญาณท่ีโหนด 1 โหนด 3 และอานคากระแสสัญญาณท่ี
เดรน DI  (ท้ังหมดใหอานคา ณ ความถ่ี 5 กิโลเฮิรตซ) ไดคาเปนดังนี้ 

แรงดันสัญญาณ ac ทางอินพุต อานคาได (1) ................................v =  

แรงดันสัญญาณ ac ทางท่ีเดรน อานคาได (3) ...............................v =  
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กระแสสัญญาณ ac ทางท่ีเดรน อานคาได .................................
DRi =  

7) บันทึกผลตอบสนองทางความถ่ีท่ีไดลงในกราฟขางลาง 
  

 
 
 
 
 

 

 
8) จากขอมูลท่ีไดในขอ 6) คํานวณอัตราขยาย vA  ไดเทากับ 

(3) (3) .................................
(1)v

i

v vA
v v

= = =  

 
การทดลองตอนท่ี 5.2.2 การจําลอง คุณสมบัติ วงจรขยายสัญญาณแบบซอรสรวมโดยใช

แหลงจายรูปไซน เปนสัญญาณอินุต 
 

IRF150

GND

18DDV V

0.5

= 5kHz
S PV V

f


2DR  

0.5SR  

1 330kR  

2 220kR  

15 FBC 

15 FSC 

3
1

2

5

4

 
ภาพท่ี 50 วงจรทดลองเพ่ือศึกษาคุณสมบัติ วงจรขยายสัญญาณแบบซอรสรวมโ ดยใชแหลงจาย
รูปไซน เปนสัญญาณอินุตโดยใชโปรแกรม 
 
1) วาดวงจรตาม ภาพท่ี 50 โดยใชทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา (ชนิด n-channel 

Enhancement MOSFET) ความตานทาน 1 330kR = W, 2 220kR = W, 

2DR = W  และ 0.5SR = W สวนตัวเก็บประจุมีคา 15 FSC m=  

2) ใชแหลงจายไฟ 12DDV = +  โวลต จายใหกับทรานซิสเตอรแบบมอสเฟท (MOSFET) 
ชนิด N (n-channel) เบอร IRF150 

3) ปอนแหลงจายสัญญาณ รูปไซน (sinusoidal) ขนาด 0.5 โวลต ความถ่ี 5 กิโลเฮิรตซ เขาท่ี
โหนด 1 

4) ใชการวิเคราะหคาแบบชั่วขณะ (Transient Analysis) 
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โดยอาจกําหนด เชน Final Time = 2 ms 
   Print Step = 0.02 ms 
 
 
 
 

5) ใชคําสั่ง probe พลอตกราฟแรงดันสัญญาณท่ีโหนด 1 โหนด 3 และกระแสสัญญาณท่ี
เดรน DI  วาดผลตอบสนองทางเวลา (time domain) ท่ีได 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
จากผลตอบสนองทางเวลา (time domain) ท่ีไดขางตน แรงดันสัญญาณท่ีโหนด 1 กับ 
แรงดันท่ีโหนด 3 มีความตางเฟสกันเทาไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) บันทึกคาแรงดันสัญญาณท่ีโหนด 1 โหนด 3 และอานคากระแสสัญญาณท่ีเดรน DI  
(ท้ังหมดใหอานคา ณ ความถ่ี 5 กิโลเฮิรตซ และอานแบบ peak-to-peak) ไดคาเปนดังนี้ 
แรงดันสัญญาณ ac ทางอินพุต อานคาได (1) ................................v =  

แรงดันสัญญาณ ac ทางท่ีเดรน อานคาได (3) ...............................v =  

กระแสสัญญาณ ac ทางท่ีเดรน อานคาได .................................
DRi =  

7) จากขอมูลท่ีไดในขอ 6) คํานวณอัตราขยาย vA  ไดเทากับ 
(3) (3) .................................

(1)v
i

v vA
v v

= = =  

8) ใหนักศึกษา เปรียบเทียบอัตราขยายท่ีไดจากขอ  7) กับ ขอ 8) (ท่ีไดจากการทดลองใน
หัวขอท่ีผานมาเรื่องการ จําลอง คุณสมบัติวงจรขยายสัญญาณแบบซอรสรวมโดยใช
แหลงจาย ac เปนสัญญาณอินพุต) 

9) ใชโปรแกรมอ านคาความเพ้ียนเชิงฮารมอนิกสโดยรวม (Total Harmonic Distortion: 
THD) บันทึกคาท่ีได 
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% .........................THD =  
6. กลาวสรุป 

ในบทนี้ เราไดทราบ ถึงวิธีการดําเนินการวิจัย โดยพยายามศึกษาคุณสมบัติของตัวอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  เชน ไดโอด ออปแอมป และลักษณะวงจรขยายท่ี ใชทรานซิสเตอรแบบไบโพลารแล ะ
แบบสนามไฟฟา เปนตน ผานทางการจําลองการทํางานโดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร และมีบางกา
รทดลองสามารถเทียบผลกับการทดลองในหองปฏิบัติการ  (เนื่องจากขอจํากัดทางดานเครื่องมือวัด
และทดสอบในหองปฏิบัติการ ) จะเห็นไดวาการดําเนินการวิจัยจะช วยใหผูท่ีตองการศึกษาหรือ
นักศึกษาท่ีตองการผลวิจัย ลําดับข้ันตอนไปใชงานในการทําความเขาใจอุปกรณและวงจร
อิเล็กทรอนิกสไดเปนอยางดี 



 
บทที่ 4 

ผลการศึกษาและวิจารณขอมูล 
 

1. กลาวนํา 
สําหรับในบทนี้ จะเปนการนําแนวทางการทดลอง ตามท่ีได อธิบายไปแลวในบทท่ี 3 มาให

นักศึกษาไดทดลองตามลําดับข้ันในแตละหัวขอท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
โดยไดใชกลุมนักศึกษาจํานวน 2 กลุมท่ีแตกตางกัน กลาวคือ 

กลุมท่ี 1 เปนนักศึกษาในชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2555 สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปริญญาตรี  4 ปปกติ เทียบโอนรายวิชา ) คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ท่ีเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรมท่ีมีเขาฟ งบรรยาย
และลงมือปฏิบัติโดยใชการทดลองจริงเปนหลัก 

กลุมท่ี 2 เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2556 สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลรัตนโกสินทร โดยท้ัง 2 กลุมนั้นสอนโดยใหอาจารยท่ีสอนเปนตัวแปรคงท่ี (สอนโดยอาจารยคน
เดียวกัน เพ่ือเปนการจํากัดตัวแปรในการทดลอง) 

การดําเนินการวิจัยใหไดมาซ่ึงผลการศึกษาของ ท้ังกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ไดรับความ
อนุเคราะหจาก ผศ.ดร.กันตพงษ  ศรีสถิตย อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ซ่ึงเปนอาจารย ผูสอนในรายวิชา 
ENG 2135 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  โดยไดนําแนวทางการทดลองในงานวิจัยนี้ไป ทดลองใชในการ
สอนเพ่ือเก็บขอมูลประกอบการวิจัย  โดยพยายามอางอิงกับเนื้อหาในรายวิชาท่ีมีอยูเดิมใหมากท่ี สุด 
โดยผูวิจัยไดขอเขาไปสังเกตการณใหทราบวาเกิดปญหาอยางไรบาง เพ่ือใหเปนตามแนวคิดของผูวิจัย
ใหไดมากท่ีสุด 

 
2. ผลการวิเคราะหขอมูล 
เรื่องการศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟาพ้ืนฐานของไดโอด 
ผลการจําลองคุณสมบัติทางไฟตรงพ้ืนฐานของไดโอด 

จากผลการนําวิธีดําเนินการวิจั ยไปใชกับนักศึกษา เนื่องจากเปนการทดลองในชวงแรกๆ ท่ี
นักศึกษาเพ่ิงจะใชโปรแกรมวิเคราะหทางวิศวกรรม ทําใหการเซทคาตัวแปรตางๆ ไมทราบวาจะ
เลือกใชแหลงกําเนิดอยางไร ใหมีความเหมาะสมกับการทดลอง ดังนั้นผูวิจัยขอแยกเปนประเด็นยอยๆ 
ได เพ่ือเปนขอสังเกตใหกับผูท่ีจะนําวิธีดําเนินการวิจัยไปใช ดังนี้ 

1) นักศึกษาบางคนหาตัวอุปกรณไมพบ เนื่องจากไมไดเพ่ิมไลบรารี (library) ของตัว
อุปกรณท่ีจะใชงาน 

2) นักศึกษาบางคนเลือกใชอุปกรณไมตรงตามเบอรท่ีกําหนดให 
3) เลือกแหลงกําเนิดไมถูกตองตามท่ีโจทยกําหนด 
4) เซทคาตัวแปรไมเหมาะสม 
5) เลือกชนิดของการจําลองการทํางาน (simulate) ไมถูกตอง 
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6) ไมสามารถแกปญหาขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการวาดลงจรได 
7) พลอตความสัมพันธไมตรงตามตองการ 
8) ไมสามารถอานคาได แมวาจะมีกราฟความสัมพันธแลวก็ตาม 

 
ผลการวัดคุณสมบัติทางไฟตรงพ้ืนฐานของไดโอด 

เนื่องจากเปนการออสซิล โลสโคปท้ังสองแชนแนลโดยเลือกอินพุตแบบ Dual นั้น แลวใช
การอานคาดวยตาเปลาของนักศึกษาเอง ผลจากการทดลองพบวา สามารถเห็นกราฟการนํากระแส
ของไดโอดขณะท่ีไดรับไบอัสตรงและไดรับไบอัสกลับ ผูอานคาจะตองปรับสเกลของออสซิลโลสโคปให
เหมาะสมเพ่ือท่ีจะอานคาไดใกลเคียงเหมาะสมกับการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม 

แตเม่ือเปลี่ยนเบอรของไดโ อด ก็จะตองปรับสเกลของออสซิลโลสโ คปใหมอีกครั้ง  เพ่ือให
กราฟท่ีไดเหมาะสมและถูกตองโดยจะตองปรับระดับการเลื่อนข้ึน-ลงของกราฟดวย 

นักศึกษาจะตองพลอตกราฟการตอบสนองดวยตนเองบนกระดาษ ใหสอดคลองกั บหนาจอ
ออสซิลโลสโคป เพ่ือท่ีจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ของกราฟท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะพบวาเม่ือไดโอดเปนเบอรท่ี
ตางกันกราฟท่ีไดก็จะมีความตางกันดวย 

ขอพึงระวัง 
ขอสังเกตใหกับผูท่ีจะนําวิธีดําเนินการวิจัยไปใช ดังนี้ 
1) นักศึกษาจะตองปรับสเกลของออสซิลโลสโคปท้ังแกนตั้งแ ละแกนนอนพรอมท้ังบันทึก

สเกลท่ีปรับดวย เพ่ือประกอบการอานคาใหไดถูกตอง 
2) เนื่องจากตองใชออสซิลโลสโคปท้ังสองแชนแนล ผูสอนจะตองกําชับนักศึกษาไมใหสลับ

แชนแนลของออสซิลโลสโคปอยางเด็ดขาด มิฉะนั้นจะทําใหผลการทดลองท่ีไดผิดไป 
3) หากคาเบรกดาวนของไดโอดมีคาต่ํามาก ๆ (ติดลบมากๆ ) เครื่องมือวัดอาจจะไม

สามารถแสดงใหเห็นจริงไดดวยวิธีการท่ีดําเนินการวิจัย 
 
ผลการจําลองคุณสมบัติการสวิทซของไดโอด 

เนื่องจากเปนการทดสอบคุณสมบัติการสวิทซของไดโอด ดังนั้น สัญญาณท่ีใชในการทดสอบ
จึงเปนสัญญาณรูปเหลี่ยม ความถ่ีต่ํา ซ่ึงในการจําลองนี้ไดสมมติใหไดโอดนํากระแสท่ีแรงดันไบอัสตรง
เทากับ 0.7 โวลต การพลอตกราฟแรงดันท่ีตกครอมระหวางจุด A และจุด B จะชวยหาคาเวลา St  ได 

อยางไรก็ดี หากเปลี่ยนไดโอดเปนเบอรอ่ืนๆ แลวคาเวลา St  ท่ีไดก็จะมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 

ผลการวัดคุณสมบัติการสวิทซของไดโอด 
เราใชสัญญาณทดสอบคุณสมบัติการสวิทซของไดโอด เปนสัญญาณรูปเหลี่ยมเหมือนกับการ

จําลองดวยโปรแกรม โดยใหสัญญาณท่ีแสดงบนหนาจอออสซิลโลสโคปนั้นมีเพียง 1-2 ลูกคลื่นเทานั้น
เพ่ือความสะดวกในการอานคาเวลา St  โดยอาจารยผูสอนจะตองกําชับนักศึกษาใหบันทึกสเกลท้ังใน

แกนนอนและแกนตั้งของออสซิลโลสโคปใหเหมาะสม จากนั้นหาคาเวลา St  จากกราฟท่ีบันทึกได อีก

ท้ังใหนักศึกษาพลอตกราฟความสัมพันธ ความสัมพันธระหวางคาเวลา St  (แกนตั้ง ) กับคา /r fI I  

(แกนนอน) ของไดโอดตามเบอรท่ีกําหนด โดยใชกระดาษเซมิล็อค 
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การเปลี่ยนไดโอดเปนเบอรอ่ืนจะชวยใหนักศึกษาเขาใจการหาคาเวลา St  ไดดียิ่งข้ึน ดวย

การทําซํ้าวิธีการเดิม การเปรี ยบเทียบคาเวลา St  ของไดโอดจะชวยใหเขาใจไดวาไดโอดเบอรอะไรมี

ความเหมาะสมในการใชงานเปนสวิทซ (พิจารณาจาคาเวลา St  ท่ีนอยๆ นั่นเอง) 
 
เรื่องการศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟาพ้ืนฐานของไดโอด 
ผลการจําลองคุณสมบัติทางสัญญาณระดับต่ําของไดโอด 

การจําลองในหัวขอการหาคุณสมบัติทางสัญญาณระดับต่ําของไดโอดนี้ เราใชสัญญาณ
ทดสอบเปนสัญญาณแบบไซนท่ีมีขนาดแรงดันต่ํา เชน 10 มิลลิโวลต แลวคอยๆ ปรับเพ่ิมความถ่ีไป
เรื่อยๆ โดยในแตละความถ่ีอาจารยผูสอนจะตองใหนักศึกษาวัดแรงดันอินพุตและเอ าตพุตแบบพีค 
(peak voltage) พรอมท้ังอานคาความตางเฟสของสัญญาณอินพุตและเอาตพุตท่ีเกิดข้ึนในแตละ
ความถ่ีดวย บันทึกคาเพ่ือพลอตกราฟอัตราขยายของสัญญาณเทียบกับแตละความถ่ี พรอมพลอตเฟส
ของสัญญาณเทียบกับความถ่ีดวย 
 
ผลการวัดคุณสมบัติทางสัญญาณระดับต่ําของไดโอด 

เราใชวิธีการเชนเดียวกับการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม เพียงแตการอานคาความตาง
เฟสของสัญญาณจะใชวิธีลิสซาจูส เทานั้น สวนการพลอตกราฟก็ทําเชนเดียวกัน แตอยางลืมวาให
พลอตกราฟลงบนกระดาษเซมิล็อคเทานั้น จากนั้นก็เปลี่ยนไดโอดเปนเบอรอ่ืนๆ ทําวิธีการ
เชนเดียวกัน ขอพึงระวังในการอานคาจะตองปรับออสซิลโลสโคปใหแสดงอยางเหมาะสมเพ่ือท่ีจะอาน
คาไดอยางชัดเจน 
 
เรื่องคุณลักษณะบางประการของออปแอมปท่ีแตกตางจากอุดมคติ 
ผลการจําลองคุณสมบัติกระแสไบอัสดานเขาของออปแอมป 

เนื่องจาก ในทางอุดมคติกระแสท่ีไหลเขาท้ังขาบวก และขาลบของออปแอมปมีคาเปนศูนย 
แตดวยความไมสมดุลของวงจรภายในออปแอมปเอง ทําใหเกิดกระแสไหลเขาท่ีขาบวกและขาลบของ
ออปแอมปซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีไมตองการ  ดังนั้นในท่ีนี้จึงตองหาแรงดันท่ีขาบวกและขาลบของออป
แอมปภายใตแรงดันไฟเลี้ยงท่ีจะใชงาน โดยการตอความตานทานท่ีขาบวกและขาลบคาสูงๆ เชน 200 
กิโลโอหม เพ่ือท่ีจะใชคําสั่ง probe ในการวัด จากนั้นใชความสัมพันธกฎของโอหมในการหากระแสท่ี
ไหลเขาและออกจากออปแอมปท้ังสองขา โดยหาคาเฉลี่ยเลขคณิต 
 
ผลการวัดคุณสมบัติกระแสไบอัสดานเขาของออปแอมป 

ใหนักศึกษาตอความตาน ทานคาสูงๆ เชน 200 กิโลโอหม เขาท่ีขาบวกและขาลบของออป
แอมป โดยตอไฟเลี้ยงใหกับออปแอมปใหเหมือนกับท่ีจะนําออปแอมปไปใชงาน ใชออสซิลโลสโคปวัด
แรงดันท่ีขาบวก และขาลบเทียบกราวด โดยจะตองปรับสเกลในแกนตั้งและแกนนอนของ
ออสซิลโลสโคปใหเหมาะสมเพ่ือท่ีจะอานคาได อยางถูกตองและเหมาะสม  จากนั้นใชกฎของโอหมใน
การหาคากระแสท่ีไหลเขาและออกจากออปแอมปท้ังดานขาบวกและขาลบ บันทึกคากระแสเฉลี่ย
แบบเลขคณิตท่ีได ทําเชนเดียวกันนี้กับออปแอมปเบอรอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบคากระแสดาน ขาวของ
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ออปแอมป  ใหนักศึกษาบอกดวยวาออปแอมป ท่ีไดทดสอบเบอรไหนดีกวากัน (พิจารณาจากคาเฉลี่ย
ของกระแสดานเขาท่ีต่ําท่ีสุด) 

 
เรื่องคุณลักษณะบางประการของออปแอมปท่ีแตกตางจากอุดมคติ 
ผลการจําลองคุณสมบัติแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมป 

เนื่องจากในทางอุดมคติหากแรงดันทางดานอินพุตของออปแอมปเทากับศูนยแล วจะทําให
แรงดันทางเอาตพุตมีคาเทากับศูนยดวย แตเนื่องจากผลความไมสมดุลของกระแสไบอัสทางดานขา
ขาวของออปแอมปจึงทําใหเกิดแรงดันออฟเซททางดานอินพุตข้ึนมา ดังนั้น ในการใชงานออปแอมป
จึงตองหาแรงดันอินพุตออฟเซทนี้ วิธีการคือจะตองปอนแรงดันอินพุตเริ่มจากคา เทากับศูนยเพ่ิมข้ึนที
ละนอยแลววัดแรงดันท่ีไดทางเอาตพุตทีละคา เราเรียกแรงดันท่ีปอนทางอินพุต ท่ีทําใหแรงดัน
เอาตพุตมีคาเทากับศูนยวาเปนแรงดันอินพุตออฟเซท บันทึกคาท่ีได 
 
ผลการวัดคุณสมบัติแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมป 

เนื่องจากแรงดันอินพุตออฟเซทมีคานอย ในท่ีนี้จึงตองตอความตานทานขนาด 1 กิโลโอหม
ท่ีขาลบเทียบกราวดแลวใชวิธีการเชนเดียวกับการจําลองการทํางานดวยโปรแกรมในการหาคาแรงดัน
อินพุตออฟเซท เปรียบเทียบคาท่ีไดจากการจําลองการทํางานและการวัดดวยออสซิลโลสโคป  จากนั้น
เปลี่ยนออปแอมปเปนเบอรอ่ืน  เทียบคาแรงดันอินพุตออฟเซทท่ีหาคาไดพรอมกับบอกดวยวาออป
แอมปเบอรอะไรท่ีใชในการทดลองมีคุณสมบัติท่ีเขาใกลอุดมคติมากกวา 

 
ศึกษาผลของแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมปตอวงจรในทางปฏิบัต ิ
การจําลองผลของแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมปตอวงจรในทางปฏิบัติ 

ตามแนวคิดของแรงดันอินพุตออฟเซทท่ีได ใชคําสั่ง probe วัดความแตกตางของแรงดัน
ระหวางขาบวกและลบ แลวใชแรงดันดังกลาวเปนคาอินพุตของวงจร พรอมกับใชคําสั่ง probe วัดคา
แรงดันเอาตพุตของวงจร จากนั้นหาอัตราขยายของวงจร บันทึกคาท่ีได โดยวงจรขยายท่ีใชออปแอมป
แบบนี้จะตองออกแบบใหมีอัตราขยายสูงๆ เพ่ือประโยชนในการหาคาอัตราขยาย 
 
การวัดผลของแรงดันออฟเซททางอินพุตของออปแอมปตอวงจรในทางปฏิบัต ิ

ใชออสซิลโลสโคปท้ังสองแชนแนลวัดแรงท่ีขาบวกและขาลบเพ่ือหาคาแรงดันอินพุต บันทึก
คาไว แลวใชออสซิลโลสโคปแชนแนลใดก็ไดวัดแรงดันเอาตพุต แตตองตั้งคาในการวัดเปนแบบไฟตรง 
จากนั้นหาคาอัตราขยายของวงจรท่ีได เปรียบเทียบกับการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม 
 
ศึกษาการแกคาแรงดันออฟเซทในทางปฏิบัติ 
การจําลองเพ่ือแกคาแรงดันออฟเซทในทางปฏิบัติ 

การปรับความตานทานแบบปรับคาไดตามรูปในการใชโปรแกรมจะใชคําสั่งท่ีปรับเปลี่ยนคา
ความตานทานในโปรแกรม เชน parametric sweep เปนตน จะชวยใหแรงดันออฟเซทมีคาลดลงได 
โดยใหวัดแรงดันอินพุตออฟเซทตามการทดลองท่ีผานมา 
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การวัดเพ่ือแกคาแรงดันออฟเซทในทางปฏิบัติ 
การปรับคาความตานทานในทางปฏิบัติสามารถทําไดดวยกา รใชความตานทานแบบปรับคา

ได โดยตอเขากับแหลงจายไฟคาลบ ปรับคาความตานทานไปเรื่อยๆ จนกวาจะไดแรงดันเอาตพุตเปน
ศูนยโวลต อยางไรก็ดีหากไมสามารถปรับใหไดเทากับศูนยโวลตแลวใหปรับเปลี่ยนการตอความ
ตานทานปรับคาไดจากแหลงจายไฟคาลบเปนคาบวก เปรี ยบเทียบแรงดันอินพุตท่ีไดกับการจําลอง
ดวยโปรแกรม ใหนักศึกษาเปลี่ยนออปแอมปเปนเบอรใหมแลวทําซํ้าอีกครั้ง 
 
ศึกษาอัตราสลูว 
การจําลองอัตราสลูว 

การจําลองอัตราสลูวดวยโปรแกรมนั้นใหใชสัญญาณรูปเหลี่ยมปอนเขาทางอินพุตของวงจร 
โดยใชการวิเคราะหแบบ transient เพ่ือหาคา outVD  และ tD  ทางดานเอาตพุตของวงจร จากนั้น
แทนคาเขาไปในสมการเพ่ือหาอัตราสลูว 

นอกจากนี้แลว เรายังสามารถหาอัตราสลูวของออปแอมปไดจากการปอนสัญญาณอินพุต
แบบไซน โดยการเพ่ิมขนาดใหมีคาสูงข้ึนเรื่อยๆ จนกระท่ังสัญญาณเอาตพุตถูกตัดยอดท้ังดานบนและ
ดานลาง จากนั้นหาคา outVD  และ tD  ทางดานเอาตพุตเพ่ือหาอัตราสลูวของวงจร 
 
การวัดอัตราสลูว 

ใหนักศึกษาปอนสัญญาณรูปเหลี่ยมเขาทางดานอินพุตของวงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟส 
(inverting amplifier) ใชออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณทางเอาตพุตประกอบการหาคา outVD  และ 

tD  จากนั้นแทนคาเขาไปในสมการเพ่ือหาอัตราสลูวของวงจร 
ทําซํ้าขางตนหากแตเปลี่ยนสัญญาณรูปเหลี่ยมเปนสัญญาณคลื่นรูปไซนแลวเพ่ิ มขนาด

แรงดันอินพุตจนกระท่ังไดเอาตพุตถูกตัดยอดดานบนและดานลาง บันทึกคา outVD  และ tD  
ทางดานเอาตพุตเพ่ือหาอัตราสลูวของวงจร 

ใหนักศึกษาลองเปรียบเทียบอัตราสลูวท่ีไดท้ังสองกรณี พรอมกับทําซํ้าท้ังสองกรณีกับ ออป
แอมปเบอรอ่ืนๆ จากผลการทดลองท่ีไดใหเปรียบเทียบอัตราสลูวของออปแอมปเบอรตางๆ ท่ีไดวา
เบอรใดมีคาอัตราสลูวท่ีสูงกวา 

ขอพึงระวัง ใหนักศึกษาปรับออสซิลโลสโคปเปนแบบวัดไฟตรง 
 
ศึกษาคาแบนดวิดทของกําลัง 
การจําลองคาแบนดวิดทของกําลัง 

การศึกษาคาแบนดวิดทกําลังของออปแอมปนี้ ทําไดดวยการ ปอนสัญญาณรูปไซนใหกับ
อินพุตของวงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟส (inverting amplifier) โดยเพ่ิมขนาดสัญญาณทางดาน
อินพุตไปเรื่อยๆ ใชการวิเคราะหสัญญาณแบบ transient และใชคําสั่ง probe วัดสัญญาณเอาตพุต
จนกระท่ังไดขนาด 10 โวลตพีค-พีค จากนั้นปรับความถ่ีไปเรื่อยๆ จนกระท่ัง สัญญาณทางเอาตพุตเริ่ม
กลายเปนรูปสามเหลี่ยม บันทึกขนาดและความถ่ีท่ีได จากนั้นเพ่ิมขนาดของสัญญาณไปเรื่อยๆ 
จนกระท่ังไดสัญญาณทางเอาตพุตมีขนาด 20 โวลตพีค -พีค คํานวณหาคาแบนดวิดทกําลังของออป
แอมป 
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ทําซํ้ากับออปแอมปเบอรอ่ืนๆ เปรียบเทียบคาแบนดวิดทกําลังท่ีได เบอรใดมีคามากกวา ให
เรียงจากคามากไปหาคานอย 

 
การวัดคาแบนดวิดทของกําลัง 

ทําเหมือนกับการจําลองการทํางานดวยการใชโปรแกรม แตปอนสัญญาณจากแหลงกําเนิด
สัญญาณแลวใชออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณทางเอาตพุต พ รอมกับคํานวณเพ่ือหาคาแบนดวิดทกําลัง
เปรียบเทียบคาท่ีไดกับการจําลองดวยโปรแกรม จากนั้นทําเชนเดียวกันกับออปแอมปเบอรอ่ืนๆ เพ่ือ
ทําความเขาใจเก่ียวกับการหาคาแบนดวิดทกําลังของออปแอมป 
 
เรื่องทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร 
ศึกษาคุณสมบัติทางไฟตรงของทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร 
การจําลองคุณสมบัติทางไฟตรงของทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร 

การศึกษาคุณสมบัติทางดานเอาตพุตของทรานซิสเตอรแบบไบโพลารในท่ีนี้จะอาศัยการ
พลอตกราฟความสัมพันธของกระแสคอลเลคเตอร ( )CI  เทียบกับแรงดันท่ีคอลเลคเตอร -อิมิตเตอร 

( )CEV  ท่ีกระแสเบสตางๆ ผลการ ศึกษาพบวา ณ กระแสเบสสูงๆ จะทําใหกระแสคอลเลคเตอรสูง
ตามไปดวย ณ แรงดันคอลเลคเตอร-อิมิตเตอรเพ่ิมสูงข้ึน กระแสคอลเลคเตอร ไมไดมีคาคงท่ี สังเกต ได
จากกราฟท่ีซ่ึงมีความชัน  ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะวาความตานทานทางเอาตพุต ของทรานซิสเตอรแบบ
ไบโพลารไมไดมีคาสูงเปนอนันตเหมือนดั่งเชนในทฤษฎี นั่นเอง 

ขณะท่ีหากเปลี่ยนกระแสเบสซ่ึงตอเขากับทรานซิสเตอรแบบไบโพลารทางอินพุตเปน
แรงดันไฟดีซีเขาท่ีเบสเทียบกราวด แลวคอยๆ เพ่ิมคาแรงดันทีละเล็กนอย การใชคําสั่ง probe วัด
ปริมาณกระ แสเบสของทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร เราพบวาการปอนใหแรงดันท่ีคอลเลคเตอร -
อิมิตเตอรคาสูงจะทําให แรงดันท่ีเบสเทียบกราวดมีคาสูงตามไปดวย 

 
ศึกษาคุณสมบัติแบบจําลองไฮบริดของทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร 
การจําลองคุณสมบัติแบบจําลองไฮบริดของทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร 

การหาแบบจําลองไฮบริดของทรานซิสเตอรแบบไบโพลารจะ ตองไบอัสใหทรานซิสเตอรอยู
ในสภาวะทํางานตามแรงดันคอลเลคเตอร -อิมิตเตอร  และกระแสเบสตามท่ีกําหนด โปรแกรม
วิเคราะหจะชวยหาคาพารามิเตอรในแบบจําลองไฮบริดมาใหโดยนักศึกษาจะตองใชคําสั่ง Examine 
Output อยางไรก็ดี หากนักศึ กษาใหแรงดันคอลเลคเตอร -อิมิตเตอร และกระแสเบสมีคาเปลี่ยนไป
จากเดิมคาพารามิเตอรในแบบจําลองไฮบริดก็จะเปลี่ยนแปลงดวย โดยในการจําลองดวยโปรแกรมนี้
นักศึกษาจะตองอานคาออกมาพรอมกับระบุคาในแบบจําลองตามพ้ืนท่ีท่ีกําหนดให (วาดรูป
แบบจําลองไฮบริดพรอมระบุคาพารามิเตอรดวย) 

 
ศึกษาคุณสมบัติวงจรขยายสัญญาณแบบอิมิตเตอรรวม 
การจําลองคาทางไฟตรงและฟงกชันสงผานของวงจรขยายสัญญาณแบบอิมิตเตอรรวมอยางงาย 

ในการจําลองการทํางานของวงจรขยายสัญญาณนี้เปนการศึกษาคุณสมบัติทางไฟตรงและ
ฟงกชันสงผานของวงจรขยายสัญญาณแบบอิมิตเตอรร วมอยางงาย ในการทดลองไดใชการดูผลลัพธ
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จากการใชคําสั่ง Examine Output ท่ีไดจากการจําลองการทํางานดวยโปรแกรมเปรียบเทียบกับการ
คํานวณดวยมือ เม่ือเปรียบเทียบผลลัพธท้ังสองกรณีแลว พบวามีคาท่ีเทากัน อีกท้ังการทดลองนี้ยัง
สอนใหนักศึกษารูจักการเซทคาฟงกชัน สงผานในโปรแกรม โดยการพิจารณาท่ีโหนดเอาตพุตและการ
ใชชื่อของแหลงกําเนิดทางอินพุต จะทําใหเราสามารถหาคาความตานทานทางอินพุตของวงจรโดยการ
ใชโปรแกรมวิเคราะหทางวิศวกรรมชวยไดอยางรวดเร็ว 
 
การจําลองวงจรขยายสัญญาณแบบอิมิตเตอรรวมแบบมี ER  และ EC  

ผลจากการใชโปรแกรมวิเคราะหในหัวขอท่ีผานๆ มาจะชวยใหเราสามารถวิเคราะห
คุณสมบัติของวงจรไดอยางรวดเร็ว เม่ือเรานําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมมาประยุกตใชในหัวขอนี้
ซ่ึงจะเปนการเริ่มวิเคราะหคุณสมบัติทางไฟตรง การหาคาพาร ามิเตอร ของแบบจําลองไฮบริด  และ
การปอนสัญญาณเขาไปทางอินพุตของวงจรหาฟงกชันสงผานเพ่ือหาความตานทานทางอนพุตของ
วงจรขยายในกรณีนี้ พรอมกับการใชคําสั่ง probe ในการหาคาแรงดันสัญญาณแบบ ac ท่ีโหนดตางๆ 
ตามท่ีกําหนดจะทําใหเราสามารถหาอัตราขยายสัญญาณท่ีตําแหนงตางๆ  ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
อีกท้ังยังสามารถหาอัตราขยายกระแสสัญญาณท่ีไหลท่ีจุดใดๆ ไดตามตองการ 

นอกจากนี้ หากปอนสัญญาณอินพุตแบบไซน แลวใหโปรแกรมวิเคราะหสัญญาณแบบ
ชั่วขณะ ก็สามารถทดสอบอัตราขยายแรงดัน ณ ความถ่ีท่ีเราปอนเขาไปได หมายรวมถึงการทดสอบ
ความสัมพันธในเชิงเฟสของสัญญาณระหวางอินพุตและเอาตพุตได  

อนึ่ง โปรแกรมยังใหขอมูลคาความเพ้ียนเชิงฮารมอนิกสโดยรวมได (Total Harmonic 
Distortion: THD) จากการใชคําสั่ง Examine Output ซ่ึงคาท่ีอานได การใชเวลาในการรันโปรแกรม
ท่ีเหมาะสมจะชวยใหไดคา THD ท่ีใกลเคียงกับความเปนจริงได แตตองปรับแลก (trade off) กับเวลา
ท่ีใชในการรันโปรแกรม 

อีกท้ัง การศึกษาผลกระทบจากตัวเก็บประจุท่ีตอขนานท่ีอิมิตเตอรเทียบกราวดโดยการใช
โปรแกรมวิเคราะหนี้จะชวยใหเห็นความแตกตางของผลตอบสนองท่ีไดอยางชัดเจน โดยการทําซํ้ากับ
วิธีการดังกลาวขางตนโดยในข้ันตอนนี้ใหนักศึกษาปลดตัวเก็บประจุ EC  ออกจากวงจร นั่นเอง 
 
เรื่องทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา 
ศึกษาคุณสมบัติทางไฟตรงของทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา 
การจําลองคุณสมบัติทางไฟตรงทางเอาตพุตของทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา 

ผลการศึกษาคุณสมบัติทางไฟตรงทางเอาตพุตของทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟานี้ หากเรา
กําหนดใหแรงดันท่ีขาเกทเทียบขาซอรสมีคาคงท่ี เราพบวา ใหแรงดันไฟตรงท่ีขาเดรนเทียบขาซอร
สใหมีคาสูงข้ึน จะทําใหกระแสท่ีเดรนไหลเพ่ิมตามดวย อยางไรก็ดี หากทําใหแรงดันท่ีเกทเทียบขา
ซอรสมีคาสูงข้ึนจากเดิม เราก็จะพบวากระแสเดรนก็จะไหลเพ่ิมสูงข้ึนอีกเชนกัน โดยจะไหลมากกวา
กรณีท่ีแรงดันเกทเทียบขาซอรสมีคาต่ํากวา นั่นเอง 

เพ่ือ แสดงใหเห็นถึงความเขาใจ ในการจําลองการทํางานในหัวขอนี้ไดทดลองเปลี่ยน
ทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟาเปนเบอรอ่ืนๆ แลวทําตามข้ั นตอนทดลองท่ีผานๆ มา การอภิปรายผล
เทียบกันจะชวยใหนักศึกษาท่ีจําลองผลมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน อาจารยผูสอนตองกํา ชับใหนักศึกษามี
การอภิปรายเชิงเปรียบเทียบกับเพ่ือนๆ นักศึกษาในหองดวย 
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การจําลองคุณสมบัติทางไฟตรงทางอินพุตของทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา 

ผลการศึกษ าคุณสมบัติทางไฟตรงทางอินพุตของทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา  โดยการ
กําหนดใหแรงดันท่ีขาเดรนเทียบขาซอรส (ซ่ึงในท่ีนี้เทียบกราวด ) มีคาคงท่ี การปรับเปลี่ยนแรงดันท่ี
ขาเกทเทียบขอซอรสใหคอยๆ เพ่ิมข้ึนทีละนอย  โดยการสั่งใหโปรแกรมวิเคราะหทางไฟตรง แลวใช
คําสั่ง probe ในการพลอตกระแสเดรนท่ีไหลในวงจร  เราพบวาหากทําใหแรงดันท่ีขาเดรนเทียบขา
ซอรสมีคาเพ่ิมสูงข้ึน การทําใหกระแสเดรนไหลเทาเดิมจะตอง ลดแรงดันท่ีขาเกท เทียบขาซอรสให
นอยลง 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟาใหเปนเบอรอ่ืนๆ จะมีสวนชวยให
นักศึกษาไดเขาใจการคุณสมบัติทางอินพุตของทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟาไดดีข้ึน พรอมกับจัดกลุม
อภิปรายผลท่ีได 
 
ศึกษาคุณสมบัติวงจรขยายสัญญาณแบบซอรสรวม 
การจําลองคุณสมบัติวงจรขยายสัญญาณแบบซอรสรวมโดยใชแหลงจาย ac เปนสัญญาณอินพุต 

จากการศึกษาคุณสมบัติวงจรขยายสัญญาณแบบซอ รสรวม  โดยใชแหลงจาย ac เปน
สัญญาณอินพุตนั้น จะตองใชการวิเคราะหทางโปรแกรมท้ังแบบไฟตรง (DC analysis) และแบบ ac 
(AC analysis) เพ่ือหาคาทางไฟตรงและคุณสมบัติทางไฟสลับ (ac) ผลการศึกษาพบวา เราสามารถ
หาอัตราขยายแรงดันท่ีโหนดตางๆ ของวงจร ณ ความถ่ีใดๆ ก็ได ตามตองการ 
 
การจําลองคุณสมบัติวงจรขยายสัญญาณแบบซอรสรวมโดยใชแหลงจายรูปไซน  เปนสัญญาณ
อินพุต 

ในหัวขอนี้ นักศึกษาจะไดทราบวิธีการหาอัตราขยายของวงจรขยายสัญญาณ ณ ความถ่ีท่ี
เราปอนใหกับวงจร โดยท่ีสัญญาณอินพุตเปนคลื่นรูปไซน โปรแกรมจะตองวิเคราะหแบบชั่วข ณะ 
(transient analysis) แลวใชคําสั่ง probe วัดสัญญาณ ณ โหนดท่ีตองการวัดและทดสอบ ในท่ีนี้จะ
วัดท่ีความถ่ีท่ีปอนใหกับวงจรและเปนความถ่ีเดียวกับตัวอยางท่ีผานมา จากนั้นหาอัตราขยายสัญญาณ
พบวามีคาเทากับตัวอยางท่ีผานมา เนื่องจากเปนวงจรขยายสัญญาณเดียวกัน และใชความถ่ีทดสอบ
เดียวกัน นั่นเอง  อีกท้ังการหาคาความเพ้ียนเชิงฮารมอนิกสโดยรวม (Total Harmonic Distortion: 
THD) ก็มีความสําคัญเชนกัน และเราก็สามารถหาไดอยางายโดยใชโปรแกรมวิเคราะหจากการ
พิจารณาคาจากคําสั่ง Examine Output 
 
3. กลาวสรุป 
ผลการศึกษาในสวนของการทดลองดวยโปรแกรม 

จากการท่ีนักศึกษาใชโปรแกรมชวยในการจําลองการทํางานของวงจร โดยในชวงแรกเปน
การฝกหัดใชโปรแกรมเริ่มตั้งแตการเรียกใชงานโปรแกรม  การเรียกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสออกมาวาง
ในพ้ืนท่ีการวาดวงจร  การกําหนดคาอุปกรณ การตออุปกรณเขาหากันผานทางลายเส น (wire) การ
เลือกชนิดของการวิเคราะหใหตรงกับความตองการ 
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ผลการเรียนรูของนักศึกษาในชวงนี้คอนขางชา เนื่องจากนักศึกษามีขอจํากัดทางดานการใช
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร แตก็ไดรับความสนใจจากนักศึกษา มีการยกมือสอบถามเปนระยะๆ 
เก่ียวกับการเซทคาตัวแปรตางๆ ท่ีจํา เปนตองใชในการจําลองการทํางาน รวมไปถึงสอบถามเก่ียวกับ
การเลือกชนิดของการวิเคราะห โดยนักศึกษาไดเรียนรูในชวงแรกผานตัวอยางประกอบงายๆ 

สวนในการปฏิบัติการหลังจากนั้น จะอางอิงวิธีการทดลองในแตละหัวขอท่ีไดอธิบายไวแลว
ในบทท่ี 3 ตาม โดยแตละการทดลองจะใช เวลาไมมากนัก แตนักศึกษาจะไดใชโปรแกรมอยางเขาใจ 
การตอวงจรในโปรแกรมไมตองกังวลวาจะเกิดความเสียหายข้ึนกับตัวอุปกรณหรือเครื่องมือทดลองแต
อยางใด 

ดังนั้น ในการจําลองการทํางานดวยโปรแกรมจึงมีความเหมาะสมมาก เชน ถาตองการจาย
แรงดันไบอัสยอนกลับคามากๆ ให กับตัวไดโอดก็สามารถทําได รวมไปถึงการใชคําสั่ง probe ชวยใน
การวัดกระแสหรือแรงดันคาต่ํา ๆ เชน กระแสไบอัสดานเขาท่ีขาของออปแอมป เปนตน ขอดีของการ
ใชโปรแกรมคือ ไมมีขอจํากัดทางดานพิสัย (range) ของการวัดเลย  ทําใหคาท่ีวัดโดยใชคําสั่ง probe 
มีคาถูกตอง แมนยํา ตรงตามทฤษฎีท่ีเรียนในหองบรรยาย 

โดยรวมแลวนักศึกษามีความสนใจ ใสใจ และมีความกระตือรือรน สูงมาก ในการซักถาม
เก่ียวกับการใชโปรแกรมจําลองการทํางาน  ซ่ึงสังเกตไดจากการท่ีมีคําถามนอกหองเรียนโดยเอา
ตัวอยางตางๆ มาถามเพ่ือท่ีจะใชโปรแกรมจําลองการทํางานกับวงจรท่ีนักศึกษาสนใจ 

 
ผลการศึกษาในสวนของการทดลองจริง 

การทดลองจริงในหองปฏิบัติการนั้น ไดใชการทดลองท่ีเหมือนและคลายกับการจําลองการ
ทํางานของวงจรโดยใชโปรแกรม  พบวาในชวงแรกเริ่มนั้นตองมีการอธิบายเครื่องมือวัดท่ีใชใน
หองปฏิบัติการวาประกอบดวยแหลงจายไฟตรง แหลงกําเนิดสัญญาณและออสซิลโลสโคป ซ่ึงโดยสวน
ใหญนักศึกษาไดทราบขอมูลการใชงานเครื่องมือวัดมาแลว  เพราะสวนใหญเปนนักศึกษาท่ีเรียนจบใน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทําใหสามารถใชเครื่องมือวัดไดอยางคลองแคลว 

อยางไรก็ดี ผูสอนตองชวยระวังการตอวงจรมิฉะนั้นแ ลวจะเกิดความเสียหายข้ึนกับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสได แต มีการทดลอง บางเรื่อง ไมสามารถทําไดในหองปฏิบัติจริงเชน การทดลองหา
แรงดันเบรกดา วนของไดโอด เพราะตองใชแรงดันสูงมากปอนใหกับไดโอดซ่ึงถูกจํากัดดวย
แหลงจายไฟตรงท่ีมีอยูในหองปฏิบัติการและไมสามารถวัดได เพราะอุปกรณไดโอดจะเสียหายกอนท่ี
จะอานคาได 

นอกจากนี้ การทดลองเรื่องคุณลักษณะบางประการของออปแอมปท่ีแตกตางจากอุดมคติ  
นักศึกษาตอง setup คาพรอมท้ังอานคาอยางระมัดระวังเพ่ือใหคาท่ีอานไดมีความถูกตอง ผิดพลาด
นอยท่ีสุด กอนท่ีจะนําไปเปรียบเทียบกับผลก ารจําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม ในสวนนี้
ไดผลท่ีมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกับคาท่ีไดจากการจําลองดวยโปรแกรม ท้ังนี้ คาความผิดพลาดเกิด
จากแหลงกําเนิดสัญญาณ ผูอานคาผลการทดลอง นักศึกษาเกิดทักษะการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดท้ัง
สองกรณี อีกท้ังนักศึกษาไดทักษ ะการใชออสซิลโลสโคปเพ่ิมข้ึน มี ทักษะทางปฏิบัติ แตดวยขีดจํากัด
ของเครื่องมือวัดและทดสอบในหองปฏิบัติการจึงตองแบงกลุมยอยในการทดลองเพ่ือใหนักศึกษาไดใช
เครื่องมือวัดกันทุกคน 
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ขณะเดียวกันการทดลองในสวนของทรานซิสเตอรแบบไบโพลารและแบบสนามไฟฟานั้น มี
ขอจํากัดทางดานตัวอุปกรณท่ีใชและการปรับเปลี่ยนแรงดันไบอัสท่ีตองจายใหกับวงจร ในท่ีนี้จึงมี
เฉพาะผลการจําลองการทํางานดวยโปรแกรมวิเคราะหทางวิศวกรรมเทานั้น  

 
 
 
 

  
 



 
บทที่ 5 

บทสรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการวิจัยในหัวขอเรื่อง “การใชโปรแกรมวิเคราะหทางวิศวกรรมควบคูกับการปฏิบัติจริง

ในหองปฏิบัติการไปสูความเขาใจในเรื่องของอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม” ทําใหผูวิจัยทราบขอจํากัดของ
นักศึกษาท่ีมาเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนท่ีศาลายา วามีความรูพ้ืนฐานมากนอยเพียงใด ดวยนักศึกษาท่ีมาเรียนมี
พ้ืนฐานความรูท่ีแตกตางกันมาก ท่ีเปนเชนนี้เพราะมาตรฐานการศึกษาของแตละสถาบันการศึกษาท่ี
นักศึกษาจบมาท้ังจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) มีเครื่องมือวัดและทดสอบ รวมถึง คุณสมบัติของอาจารยผูสอนท่ีคอนขางแตกตางกัน 
แมวานักศึกษาจะจบในหลักสูตรเดียวกันแตไมไดแปลวาจะมีความรูใกลเคียงกัน 

เม่ือนํา วิธีดําเนินการวิจัยท่ีไดจากโครงการวิจัยนี้ไปใชกับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา ENG 2135 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม ผูวิจัยพบวานักศึกษามีความอยากรู อยากเห็น มีความ
กระตือรือรนในการศึกษา เม่ือพิจารณาถึงแรงจูงใจในการศึกษาพบวาสวนหนึ่งเกิดจากการท่ีผูสอน ได
เอาใจใสนักศึกษา ชวยตอบปญหาท่ีสงสัยใหกับนักศึกษาอยางกระจางแจง รวมไปถึงการท่ีนักศึกษาได
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจําลองการทํางานของวงจร  เพราะผูสอนสามารถใหรายละเอียด
ตางๆ ท่ีแสดงถึงการทํางาน การหาคําตอบจากผลการจําลองการทํางานประกอบ ซ่ึงเปนวิธีการใ หม
สําหรับการเรียนรูของนักศึกษา 

ดวยเครื่องมือวัดและทดสอบพ้ืนฐานท่ีมีในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมไดจัดซ้ือมานาน
มากแลว เครื่องมือสวนใหญไมอยูในสภาพท่ีใชงานได หากใชงานไดก็มีความผิดพลาด (error) สูง ซ่ึง
การเปรียบเทียบเพ่ือใหไดคําตอบท่ีใกลเคียงกับผลกา รจําลองการทํางานนั้นเปนไปไดยากในทาง
ปฏิบัติ ซ่ึงเปนขอจํากัดหนึ่งในการทดลองจริง อยางไรก็ดี ผูวิจัยและนักศึกษาบางกลุมไดใชเครื่องมือท่ี
มีในหองวิจัยของอาจารยซ่ึงมีเพียง 1 ชุด ทําการทดลองแลวเปรียบเทียบผลท่ีได พบวามีคาท่ีใกลเคียง
กับการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม 
 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัย 

ดังจะเห็นไดวา โครงการวิจัยฯ นี้ มีวิธีดําเนินการวิจัยท้ังสองสวนคือสวนท่ีจําลองการทํางาน
ดวยโปรแกรมซ่ึงไดอธิบายข้ันตอนการทดลองอยางเปนลําดับ -ข้ันตอน เพ่ือใหผูนําวิธีการดําเนินการ
วิจัยไปใชงาน และในสวนท่ีสองเปนสวนท่ีทําการทดลองจริงดวยเครื่องมือวัดและทดสอบ ผูวิจัยก็ให
ข้ันตอน การทดลองอีกเชนกัน เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมแลว อาจารยผูสอนอ่ืนๆ ท่ีตองการนํา
วิธีการวิจัยไปใช กับรายวิชาอิเล็กทรอนิกสวิศว กรรมท่ีในหองปฏิบัติการมีเครื่องมือท่ีครบถวน เชน 
แหลงจายกําลังงาน (power supply) เครื่องกําเนิดสัญญาณ  (signal generator) และ
ออสซิลโลสโคป (oscilloscope) เปนตน แตถาหากหองปฏิบัติการใดไมมีเครื่องมือวัดและทดสอบก็
สามารถใหนักศึกษาเรียนเฉพาะในสวนท่ีจําลอง การทํางานดวยโปรแกรม เทานั้นก็เพียงพอกับเนื้อหา
ของรายวิชาอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม (แตจะไมไดทักษะปฏิบัติในหองปฏิบัติการจริง) 



96 

 

 

อยางไรก็ดี หากอาจารยผูสอนสามารถจัดหาเครื่องมือวัดและทดสอบได ก็จะชวยให
นักศึกษาไดรับความรู เกิดการเปรียบเทียบการจําลองการทํางา นกับการวัดจริงในหอง ปฏิบัติการได 
ยังมีสวนชวยเสริม ใหนักศึกษาสามารถใชเครื่องมือวัดและทดสอบไดอยางคลองแคลว ถูกตองและ
เหมาะสมอีกดวย  แตถาจํา นวนเครื่องมือไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาท่ีจะทดลองแตละครั้ง ก็
สามารถใชการแบงกลุมเพ่ือทดลองได 
 
3. ปญหาท่ีพบในการทําวิจัย 

ในชวงแรกของการใหนักศึกษาไดทําตามวิธีดําเนินการวิจัยโดยผูวิจัย จะเกิดปญหาคือ การ
เรียนรูของนักศึกษาจะคอนขางชา  เนื่องจากตองมีทักษะการใชงานคอมพิวเตอรดวย ท้ังผูวิจัยจะตอง
สอนการใชงานโปรแกรมวิเคราะหทางวิศวกรรมดวย ซ่ึงหากมีอาจารยผูชวยในหองปฏิบัติการฯ จะทํา
ใหการเรียนรูของนักศึกษาทําไดดีข้ึน รวดเร็วข้ึน เพราะสามารถชวยแกปญหาเฉพาะหนาใหกับ
นักศึกษาแตละคนไดทันทวงที แตถามีผูสอนเพียงทานเดียวแลวจะตองสอนอยางชาๆ ทีละข้ันตอนให
นักศึกษาทําไปพรอมๆ กัน แตถาใครสงสัยอะไรก็ใหถามไดเพ่ื อท่ีจะไดตอบขอสงสัยใหกับนักศึกษาคน
อ่ืนไดทราบไปพรอมๆ กันดวย แตก็จะใชเวลาคอนขางมาก อยางไรก็ดี ปญหานี้จะนอยลงหากให
นักศึกษานําโปรแกรมท่ีเปน student version ไปฝกใชงานท่ีบานตนเองพรอมท้ังโจทยตัวอยางงายๆ  
เม่ือเวลาผานไปประมาณสามถึงสี่สัปดาห นักศึกษา มีความคุนเคยกับโปรแกรมมากข้ึนก็ ผูสอนก็
สามารถสอนไดทันตามเวลาท่ีกําหนด 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือเปนการประเมินผลการใช 
 
คําถามกอนและหลังการทดลอง 
 

1. ขอใดเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
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ก. ไดโอด ข. ออปแอมป 
ค. ทรานซิสเตอร ง. ถูกทุกขอ 

 
2. อุปกรณในขอใดมีขาตอใชงาน 2 ขา 
 

ก. ไดโอด ข. ออปแอมป 
ค. ทรานซิสเตอร ง. ถูกทุกขอ 

 
3. PSPICE เปนชื่อของอะไร 
 

ก. อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ข. โปรแกรมทางวิศวกรรม 
ค. ชื่อของวงจร ง. โปรแกรมพิมพรายงาน 

 
4. ขอใดเปนความแตกตางของการใชโปรแกรมชวยจําลองการทํางานและการตอวงจรจริง 
 

ก. อุปกรณท่ีใชในโปรแกรมกับวงจรจริงเปนคนละตัวกัน 
ข. มีความถูกตองนอยกวาการตอวงจรจริง 
ค. ใชเวลามากกวาจะไดผลลัพธตามท่ีตองการ 
ง. มีความยืดหยุนในการใชงานสูง 

 
5. ขอใดไมใชเครื่องมือวัดท่ีใชในหองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 
 

ก. สเปกตรัมอะนาไลเซอร ข. โวลตมิเตอร 
ค. แอมปมิเตอร ง. ออสซิลโลสโคป 

 
 
 

6. ออปแอมปในทางอุดมคติ มีคุณสมบัติเปนอยางไร 
 

ก. อัตราขยายลูปเปดสูง ข. ความตานทานทางเอาตพุตสูง 
ค. กระแสทางอินพุตสูง ง. ถูกทุกขอ 

 
7. ขอใดไมใช ปญหาของออปแอมปในทางปฏิบัติ 
 

ก. กระแสไบอัสดานเขา ข. อัตราสลูว 
ค. แรงดันออฟเซททางอินพุต ง. ถูกทุกขอ 
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8. ตามรูป เปนสัญลักษณของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง มีตัวถัง (package) เปนพลาสติก 
อยากทราบวาเปนตัวถังแบบใด 

 
 

ก. TO-92 ข. TO-126 
ค. TO-143 ง. TO-220 

 
9. จากรูป เครื่องมือนี้เรียกวาอะไร 
 

 
 

ก. แหลงจายไฟตรง ข. แหลงกําเนิดสัญญาณ 
ค. ออสซิลโลสโคป ง. โวลตมิเตอร 

 
 
10. จากรูป เครื่องมือนี้เรียกวาอะไร 
 

 
 

ก. แหลงจายไฟตรง ข. แหลงกําเนิดสัญญาณ 
ค. ออสซิลโลสโคป ง. โวลตมิเตอร 

 
11. จากรูป เครื่องมือนี้เรียกวาอะไร 
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ก. แหลงจายไฟตรง ข. แหลงกําเนิดสัญญาณ 
ค. ออสซิลโลสโคป ง. โวลตมิเตอร 

 
12. ขอใดเปนชื่อของวงจรขยายสัญญาณแบบตางๆ ท่ีใชทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร 
 

ก. Inverting amplifier ข. Common base amplifier 
ค. Summing amplifier ง. Differential amplifier 

 
13. ขณะไดโอดอุดมคติไดรับไบอัสตรง จะมีแรงดันตกครอมคาเทาใด  
 

ก. 0 โวลต ข. 0.7 โวลต 
ค. 0.3 โวลต ง. ไมมีขอถูก 

 
14. เราใชเครื่องมือชนิดใดในการแสดงการกลับเฟสของวงจรขยายสัญญาณแบบอิมิตเตอรรวม  

(Common Emitter) ไดอยางเหมาะสม 
 

ก. แหลงกําเนิดสัญญาณ ข. ออสซิลโลสโคป 
ค. สเปกตรัมอนาไลเซอร ง. แอมปมิเตอร 

 
15. วงจรกันชนหรือวงจรขยายแบบบั๊ปเฟอร (buffer amplifier) ทําหนาท่ีอะไร 
 

ก. กันแรงดันท่ีไมเทากัน ข. กันกระแสท่ีไมเทากัน 
ค. กันกําลังงานท่ีไมเทากัน ง. กันความตานทานท่ีไมเทากัน 

 
16. วงจรกันชนหรือวงจรขยายแบบบั๊ปเฟอร (buffer amplifier) สรางไดจากอุปกรณใดตอไปนี้ 
 

ก. ออปแอมป ข. ทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร 
ค. ทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา ง. ถูกทุกขอ 

 
17. แบบจําลองสัญญาณขนาดเล็กของไดโอดประกอบข้ึนจากอุปกรณตามขอใด  
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ก. R ขนาน C ข. R อนุกรม C 
ค. R ขนาน L ง. R อนุกรม L 

 
18. การปอนสัญญาณไซนูซอยดจากแหลงกําเนิดสัญญาณ (signal generator) ใหกับวงจร 

จากนั้นใชออสซิลโลสโคป (oscilloscope) ชวยวัดสัญญาณจากการทดลองจริง อยากทราบ
วา ในการจําลองการทํางานโดยใชโปรแกรมภายใตกรณีเดียวกันนี้ จะใชแหลงจายชนิดใด
และใชการวิเคราะหแบบใดจากโปรแกรม 

 
ก. แหลงจายแบบ VAC และวิเคราะหแบบ AC sweep 
ข. แหลงจายแบบ VAC และวิเคราะหแบบ transient 
ค. แหลงจายแบบ VSIN และวิเคราะหแบบ transient 
ง. แหลงจายแบบ VSIN และวิเคราะหแบบ AC sweep 

 
 
19. แหลงกําเนิดสัญญาณอินพุตมีสมการเปน 3( ) 150sin(2 100 10 )inv t tp= ´ ´  อยาก

ทราบวาสัญญาณนี้เปนสัญญาณอะไร มีขนาดและความถ่ีเทาใด 
 

ก. สัญญาณไซนูซอยด ขนาด 2p  โวลต ความถ่ี 100 เฮิรตซ 
ข. สัญญาณไซนูซอยด ขนาด 150 โวลต ความถ่ี 100 กิโลเฮิรตซ 
ค. สัญญาณรูปเหลี่ยม ขนาด 300 โวลต ความถ่ี 100 กิโลเฮิรตซ 
ง. สัญญาณรูปเหลี่ยม ขนาด 150 โวลต ความถ่ี 100 เฮิรตซ 

 
20. การปอนสัญญาณแรงดันรูปเหลี่ยมจากโปรแกรมใชแหลงจายสัญญาณใดตอไปนี้ 
 

ก. VPWL ข. VPULSE 
ค. IPWL ง. IPULSE 
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6.  ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย  
"ใสชื่อผลงานวิจัยท่ีผานมา พรอมระบุปท่ีไดรับการสนับสนุน"  

 หนวยงานท่ีใหทุน/แหลงทุน 

mailto:cherngche@yahoo.com�
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