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6.1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสารก่ึงตัวนำ

สารก่ึงตัวนำเป็นธาตุอย่างหน่ึง ซ่ึงในธาตุทุกชนิดจะประกอบไปดว้ยอะตอม โดยท่ีภายในอะตอมของธาตเุหล่าน้ีจะ
ประกอบไปดว้ยโปรตอน นิวตรอนและอเิล็กตรอน โปรตอนกบันวิตรอนจะอยูภ่ายในนวิเคลยีส ซ่ึงเปน็จุดศนูยก์ลางของ
อะตอมและมีอิเล็กตรอนว่ิงอยู่รอบนอกคล้ายๆ กับวงโคจรในระบบสริุยะ โดยท่ีอิเล็กตรอนท่ีอยู่ในวงโคจรใกลกั้บนิวเคลียส
จะมีระดบัพลังงานตำ่เน่ืองจากนวิเคลยีสสามารถดงึดดูอิเล็กตรอนเหลา่น้ีอยู่ได ้ขณะทีอิ่เล็กตรอนทีโ่คจรรอบนวิเคลยีสที่
อยู่ห่างไกลออกไปจะมรีะดบัพลังงานสงู และพร้อมท่ีจะเคลือ่นท่ีไดอ้ย่างอิสระถา้ไดรั้บพลังงานกระตุน้จากภายนอกอยา่ง
เพียงพอ อิเล็กตรอนในวงโคจรนอกสดุของอะตอมนัน้ๆ เรยีกวา่ วาเลนซอิ์เล็กตรอน ดงัแสดงในรปูที ่ 6.1

รูปท่ี 6.1 โครงสรา้งของอะตอม

ในทางไฟฟา้น้ัน เราสามารถจดัประเภทของวสัดไุฟฟา้ออกเปน็ 3 กลุม่ใหญ่ๆ  คอื
1. ฉนวน คือ วัสดุที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอมเป็นอิเล็กตรอนอิสระได้ยาก ทำให้ไม่สามารถ

นำกระแสไฟฟา้ได ้วสัดปุระเภทนีไ้ดแ้ก ่พลาสตกิ กระเบือ้ง หรอืแกว้ เปน็ตน้
2. ตัวนำ คือวัสดุที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนสามารถหลุดออกจากวงโคจรเป็นอิเล็กตรอนอิสระได้ง่าย เมื่อเราส่ง

ผ่านพลังงานไฟฟา้เขา้ไป จึงสามารถนำกระแสไฟฟา้ได ้เชน่ เงนิ หรอืทองแดง เปน็ตน้
3. สารก่ึงตัวนำ  เป็นวัสดุท่ีมีคุณสมบัติก่ึงกลางระหวา่งสภาวะความเปน็ตัวนำและฉนวน โดยเม่ือนำเอาไปทำเปน็

ฉนวน กจ็ะเปน็ฉนวนทีไ่มด่ ีหรอืนำเอาไปทำเปน็ตวันำกเ็ปน็ตวันำทีไ่มด่เีชน่กนั วสัดปุระเภทนีไ้ดแ้ก ่ซลิิคอน
(Si: Silicon) และเยอรม์าเน่ียม (Ge: Germanium) เปน็ตน้

ในยุคแรกนั้นสารกึ่งตัวนำแทบไม่มีประโยชน์ต่องานทางด้านไฟฟ้าเลยจนกระทั่งได้มีการพัฒนาโดยการผ่าน
กระบวนการโดป๊สารกึง่ตวันำเหลา่นี ้ ซึง่จะกลา่วในหวัขอ้ตอ่ไป

วาเลนซ์อิเล็กตรอน อิเล็กตรอน

นิวเคลียส
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6.2 การโดป๊สารกึง่ตวันำ

สารกึง่ตวันำจะเปน็สารทีมี่อยูใ่นตารางธาตหุมูท่ี ่4 ซ่ึงมวีาเลนซอิ์เล็กตรอนวงนอกสดุจำนวน 4 ตวั  เชน่ ซิลคอน
และเยอรม์าเน่ียมทีมี่โครงสรา้งอะตอม ดงัแสดงในรปูที ่6.2 ก เม่ืออะตอมของซลิิคอนและเยอรม์าเน่ียมอยูร่วมกนัเปน็
ผลึกจะยึดกันด้วยพันธะแบบโควาเลนซ์ (Covalent bond) ซึ่งอะตอมจะมีเสถียรภาพถ้าจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนมี
จำนวนครบ 8 ตวั  ดงันัน้อะตอมของซลิิคอนและเยอรม์าเน่ียมจงึจบักลุม่กนัดงัแสดงในรปูที ่6.2 (ข)

รูปท่ี 6.2 วาเลนซ์อิเล็กตรอน และพันธะโควาเลนซข์องสารกึง่ตัวนำบริสุทธ์ิ

สารกึ่งตัวนำที่ยังไม่มีอะตอมของสารอื่นเจือปนเลย เรียกว่า สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ (Intrinsic Semiconductor)
ซ่ึงจะนำไฟฟ้าได้ไม่ดี แต่เม่ือผ่านกระบวนการโด๊ปสาร (Doping) โดยการใส่อะตอมสารเจือ (Impurity) เข้าไป  จะทำให้เป็น
สารกึง่ตวันำไมบ่รสุิทธิ ์ (Extrinsic Semiconductor) ซึง่จะทำใหน้ำไฟฟา้ไดด้ ีและนำไปประยกุตใ์ชง้านในทางไฟฟา้ได้
มากขึน้  โดยการทำสารกึง่ตวันำดว้ยการโดป๊อะตอมสารเจอืเขา้ไปดงักลา่ว ทำใหไ้ดส้ารกึง่ตวันำ 2 ชนดิคอื

1.สารกึง่ตวันำชนดิเอน็ (N-Type Semiconductor)
2.สารกึง่ตวันำชนดิพ ี(P-Type Semiconductor)
การทำสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น คือการใส่อะตอมสารเจือที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัวลงไป เช่น ฟอสฟอรัส

(P: Phosphorus) หรือสารหนู (As: Arsenic) ซ่ึงเป็นสารในตารางธาตหุมู่ท่ี 5 ทำให้อะตอมของสารเจอืตัวหน่ึงไปยึดเกาะ
กบัอะตอมของสารกึง่ตวันำขา้งเคยีงในพนัธะโควาเลน็ซ ์ เน่ืองจากวาเลนซอิ์เล็กตรอนของซลิิคอนมจีำนวน 4 ตวั เม่ือ
รวมกบัจำนวนวาเลนซอิ์เล็กตรอนของสารเจอืแล้วจะเหลอือีก 1 อิเล็กตรอนทำใหเ้กิดอเิล็กตรอนอสิระเพิม่ขึน้มา 1 ตัว
เนื่องจากไม่สามารถเข้ามาจับยึดพันธะโควาเลนซ์กับอะตอมของซิลิคอนได้ อิเล็กตรอนอิสระเหล่านี้ก็พร้อมที่จะนำ
กระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับการป้อนพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก สารเจือที่นำมาโด๊ปกับสารกึ่งตัวนำบริสุทธ์นี้จึงเรียกว่า
สารเจือผู้ให้ (Donor) ทำให้สารก่ึงตัวนำบริสุทธ์ิมีสภาพเป็นสารก่ึงตัวนำชนิดเอ็น (N-type Semiconductor) ดังแสดงในรูปท่ี
6.3

(ก) ลักษณะวาเลนซอิ์เล็กตรอน

(ข) พันธะโควาเลนซ์

ซิลิคอนเยอร์มาเน่ียม

ซิลิคอนเยอร์มาเน่ียม
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รูปท่ี 6.3  พันธะโควาเลนซ ์และอิเล็กตรอนอสิระของสารกึง่ตัวนำชนิดเอ็น

ส่วนสารก่ึงตัวนำชนิดพีน้ัน สามารถทำไดโ้ดยการใสอ่ะตอมสารเจือท่ีมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัวลงไป เช่น โบรอน
(B: Boron) ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในตารางธาตุหมู่ที่ 3 จึงทำให้พันธะโควาเลนซ์ที่ยึดอะตอมของผลึกสารกึ่งตัวนำขาด
อิเล็กตรอนไป 1 ตวั ตอ่ 1 อะตอมของสารเจอื ทำใหเ้กดิชอ่งวา่งทีเ่รยีกวา่โฮล (Hole) โฮลนีจ้ะมีสภาพของประจไุฟฟา้
ที่เป็นบวก ซึ่งตรงกันข้ามกับอิเล็กตรอน เมื่อมีอิเล็กตรอนจากอะตอมข้างเคียงเข้ามาแทนที่ในช่องว่างดังกล่าว
ก็จะเปรียบเสมือนกับโฮลเคลือ่นท่ีไปได ้การใสอ่ะตอมสารเจอืของธาตหุมู่ท่ี 3 น้ีจะทำใหเ้กิดโฮล 1 ตัว เราจึงเรียกสารเจอื
ประเภทนีว่้า สารเจือผู้รับ (Acceptor) ทำใหส้ารกึง่ตวันำบรสุิทธิมี์สภาพเปน็สารกึง่ตวันำชนดิพี (P-type Semiconductor)
ดงัแสดงในรปูที ่ 6.4

รูปท่ี 6.4 พันธะโควาแลนซ์ และโฮลของสารกึง่ตัวนำชนิดพี

โดยสรุปแล้ว เรากล่าวได้ว่าสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น จะเป็นสารที่ผ่านขบวนการโด๊ปสารเจือ แล้วทำให้มีจำนวน
อิเล็กตรอนมากกว่าเดิม ซึ่งเป็นพาหะส่วนใหญ่ที่จะนำกระแสไฟฟ้าได้ ขณะที่สารกึ่งตัวนำชนิดพีจะเป็นสารกึ่งตัวนำ
ที่ผ่านขบวนการโด๊ปสารเจือแล้วทำให้ได้โฮลเป็นพาหะส่วนใหญ่ที่ใช้นำกระแสไฟฟ้า

6.3 รอยตอ่ พี-เอ็น

เม่ือเรานำสารก่ึงตัวนำชนิดพีและชนิดเอ็นมาต่อประกบกันดังแสดงในรูปท่ี 6.5 (ก) จะเกิดปรากฏการณ์แลกเปล่ียน
พาหะส่วนใหญซ่ึ่งกันและกัน โดยอเิล็กตรอนซึง่เป็นพาหะส่วนใหญใ่นฝ่ังเอ็น (N) จะเคล่ือนท่ีไปยังฝ่ังพี (P) ขณะเดียวกัน
โฮลซึง่จะเปน็พาหะสว่นใหญใ่นฝัง่พกีจ็ะเคลือ่นทีไ่ปฝัง่เอน็

Si

Si

Si

Si A-

อิเล็กตรอนอิสระ

สารเจอืผู้ให้

Si

SiSi

Si

B

สารเจือผู้รับ

โฮล
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รูปท่ี 6.5 (ก) การแพรข่องพาหะสว่นใหญใ่นสารกึง่ตัวนำแบบพแีละเอ็น (ข) การแพรเ่ม่ือเข้าสู่สภาวะสมดุล

อะตอมสารเจือผู้รับในสารกึ่งตัวนำชนิดพี เมื่อสูญเสียโฮลที่เคลื่อนที่ไปยังฝั่งเอ็นก็จะเปลี่ยนเป็นประจุลบ
(สัญลักษณ์      )   ขณะท่ีอะตอมสารเจือผู้ให้ในสารก่ึงตัวนำชนิดเอ็นท่ีสูญเสียอิเล็กตรอนท่ีเคล่ือนท่ีไปยังฝ่ังพี ก็จะเปล่ียน
เป็นประจุบวก (สัญลักษณ์   ) การแพร่กันไปมาของพาหะทั้งสองฝั่งจะหยุดเมื่อประจุลบ และประจุบวกที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวก่อให้เกิดแนวขวางก้ันศักย์ (Potential barrier) ทำให้พาหะท้ังสองไม่สามารถเคล่ือนท่ีผ่านไปได้ ในท่ีสุดการถ่ายเท
ประจไุฟฟา้ระหวา่งกนัน้ีจะเขา้สู่สภาวะสมดลุ (Equilibrium state) ดงัแสดงในรปูที ่6.5 (ข) โดยบรเิวณตรงกลางของ
รอยตอ่พี-เอ็น จะมีสนามไฟฟา้ยบัยัง้สงู จนกระทัง่พาหะทัง้อเิล็กตรอนเละโฮลไมส่ามารถจะอยูไ่ด ้ เราเรยีกบรเิวณนีว้า่
บรเิวณปลอดพาหะ (Depletion region)
6.4 รอยต่อสารก่ึงตัวนำพี-เอ็น ภายใต้การป้อนแรงดนัไฟฟ้า

รอยต่อสารกึ ่งตัวนำพี-เอ็น ที ่สภาวะสมดุลเมื ่อได้รับการป้อนแรงดันไฟฟ้าหรือเรียกว่าไบอัส (Bias)
แรงดันไฟฟ้าน้ันจะทำให้ท้ังอิเล็กตรอนและโฮลมีการเคล่ือนท่ี ซ่ึงก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าผ่านสารก่ึงตัวนำท้ังชนิดพีและเอ็น
โดยทีอิ่เล็กตรอนเคลือ่นทีต่รงขา้มกบัทศิทางของสนามไฟฟา้ แต่ใหก้ระแสไฟฟา้ในทศิเดยีวกนักับสนามไฟฟา้ ขณะทีโ่ฮล
เคลื่อนที่และให้กระแสไฟฟ้าในทิศเดียวกับสนามไฟฟ้า ดังนั้นกระแสที่ไหลในสารกึ่งตัวนำจะมีทั้งกระแสที่เกิดจาก
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสที่เกิดจากกการเคลื่อนที่ของโฮล โดยการไบอัสแรงดันไฟฟ้าให้กับรอยต่อ
สารกึ่งตัวนำ แบบพี-เอ็นนี้สามารถทำการป้อนไฟฟ้าได้สองแบบคือ

6.4.1 การไบอัสตรง (Forword Bias) การป้อนแรงดันไฟฟ้าในลักษณะน้ีแสดงในรูปท่ี 6.6 โดยสารกึง่ตัวนำชนิดพี
ต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ขณะที่ขั้วลบต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น

รูปท่ี 6.6 การไบอัสแรงดันไฟฟ้าแบบไบอสัตรง

การไบอสัตรงดงักล่าวจะมีผลทำให้บริเวณปลอดพาหะแคบลง  เพราะแรงดนัไฟฟ้าจากแบตเตอรีจ่ะไป
หักล้างกับแรงดันไฟฟ้ายับย้ังท่ีเกิดขณะสภาวะสมดุลทำให้ท้ังอิเล็กตรอนและโฮลเคลือ่นท่ีข้ามฝ่ังไปมาได้สะดวก
ก่อให้เกิดกระแสไหลผ่านรอยต่อสารกึ่งตัวนำ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของพาหะส่วนมากของทั้งสองฝั่ง

+

อะตอมสารเจือผู้รับโฮล
อะตอมสารเจือผู้ให้

อิเล็กตรอน P N
สนามไฟฟ้ายับย้ัง

บรเิวณปลอดพาหะ
(ก) (ข)

P N
รอบตอ่ P-N

การเคล่ือนท่ีของโฮล การเคลือ่นท่ีของอเิล็กตรอน

P N

ทิศทางของกระแสไฟฟ้า
+ V -
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6.4.2 การไบอสัยอ้นกลบั (Reverse bias) การปอ้นแรงดนัไฟฟา้ในลกัษณะนี ้แสดงในรปูที ่6.7 โดยจะมขีัว้ของ
แรงดนัไฟฟ้าท่ีตรงกนัข้ามกับการไบอสัตรง กล่าวคือแรงดนัไฟฟ้าข้ัวบวก จะต่อกับสารกึง่ตัวนำชนิดเอ็น ขณะท่ี
แรงดันไฟฟ้าขั้วลบจะต่อเข้ากับสารกึ่งตัวนำชนิดพี

รูปท่ี 6.7 การไบอัสแรงดันไฟฟ้าแบบไบอัสย้อนกลับ

การป้อนไฟฟ้าแบบไบอัสย้อนกลับน้ีมีผลทำให้บริเวณปลอดพาหะมีความกว้างมากข้ึน เน่ืองจากทิศทางของแรงดนั
ไฟฟ้า อันเนื่องมาจากแบตเตอรี่จะไปเสริมทิศทางของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดภายในรอยต่อ ทำให้พาหะส่วนใหญ่อันได้แก่
อิเล็กตรอนในฝ่ังเอ็นและโฮลในฝ่ังพีเคล่ือนท่ีข้ามฝ่ังไปมาได้ยากข้ึน อย่างไรก็ตามกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดจากการไบอัสย้อนกลับ
น้ีจะยังคงได้จากการเคล่ือนท่ีของพาหะส่วนน้อย อันได้แก่โฮลในฝ่ังเอ็นและอิเล็กตรอนในฝ่ังพี จึงมีค่ากระแสไหลน้อยมาก
จนแทบจะเป็นศูนย์ ดังน้ันสารก่ึงตัวนำแบบรอยตอ่พี-เอ็น เม่ือป้อนแรงดันไฟฟ้าแบบไบอัสย้อนกลับจะทำตัวเหมือนฉนวน
คอืไมย่อมใหก้ระแสไฟฟา้ไหลผา่น และถา้เราเพิม่คา่แรงดนัไฟฟา้ทีไ่บอสักลบัมากขึน้จนถงึคา่ๆ หนึง่ จะทำใหร้อยตอ่พี-
เอ็นของสารกึ่งตัวนำดังกล่าวเกิดพังทลาย (Breakdown) และเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นโดยฉับพลัน

6.5 ไดโอด (Diode)

ไดโอดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่สร้างมาจากสารกึ่งตัวนำสองชนิดคือสารกึ่งตัวนำชนิดพีและสารกึ่ง
ตวันำชนดิเอน็ นำมาประกบกนัดงัแสดงในรปูที ่6.8

(ก) โครงสรา้งไดโอด (ข) สัญลักษณ์ของไดโอด

รูปท่ี 6.8 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดโอด

จากรูปจะเห็นว่าไดโอดจะประกอบด้วย 2 ขา คือ แอโนด (A: Anode) และแคโทด (K: Cathode) โดยท่ีสารก่ึงตัวนำท่ี
มาใช้สร้างไดโอดจะเป็นได้ท้ังซิลิคอนและเยอร์มาเน่ียม (แต่โดยท่ัวไปจะพบไดโอดทีส่ร้างจากซิลคอนเป็นส่วนใหญ่) ในทาง
อุดมคติแล้ว ไดโอดจะมีคุณสมบัติเหมือนกับสวิตช์ที่ปิดและเปิดวงจร เมื่อทำการป้อนไฟไบอัสตรงและไบอัสย้อนกลับ
ตามลำดบั ดงัแสดงในตารางที ่6.1 โดยกราฟคณุลักษณะระหวา่งกระแสไฟฟา้ (ID) ท่ีโหลดผา่นไดโอด และแรงดนัไฟฟา้
(VD) ทีค่รอ่มไดโอดทางอดุมคต ิจะเปน็ดังแสดงในรปูที ่6.9

พาหะข้างมาก

พาหะข้างน้อย
- V +

รอยต่อ

อาโนด (A) คาโถด (K) อาโนด (A) คาโถด (K)
P N

P N
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รูปท่ี 6.9 กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่าง กระแส-แรงดันไฟฟ้าของไดโอด

ตารางที ่6.1  แสดงคณุสมบติัของไดโอดเมือ่ไบอสัตรง และไบอสักลบั

ไบอัสตรง        ไบอสักลบั
1. ไดโอดอยูใ่นสภาวะนำกระแส 1. ไดโอดอยูใ่นสภาวะไมน่ำกระแส
2. ไดโอดมค่ีาความตา้นทานตำ่ 2. ไดโอดมคีา่ความตา้นทานสงูมาก
3. ไดโอดมสีภาพเหมอืนสวติชท่ี์ปิดวงจร 3. ไดโอดมสีภาพเหมอืนสวติชท่ี์เปิดวงจร

6.9 คุณสมบัติของไดโอดในทางอดุมคติ

6.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดนัไฟฟ้าของไดโอด

ในทางปฏิบัติแล้วกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า (ID) และแรงดันไฟฟ้า (VD) ที่ตกคร่อมไดโอด
จะเป็นดังแสดงในรปูท่ี 6.10 ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากราฟดังกล่าวจะมีค่ากระแสไฟฟา้เม่ือไบอัสตรง ไม่ได้เพ่ิมข้ึนอย่างทันทีทันใด
แตจ่ะคอ่ยๆ มีคา่เพ่ิมขึน้ โดยทีแ่รงดนัไฟฟา้ทีท่ำใหไ้ดโอดเริม่นำกระแสเราเรยีกวา่ แรงดนัคทัอนิ (Cutin Voltage: Vc)
ซ่ึงถ้าเป็นไดโอดท่ีทำมาจากสารเยอร์มาเน่ียม จะมีค่าแรงดันคัทอินน้ีเท่ากับ 0.2 โวลต์ ขณะท่ีไดโอดท่ีทำมาจากสารซิลิคอน
จะมีคา่แรงดนัคทัอนิเทา่กบั 0.6 โวลต ์ในทางกลบักนัถา้เราทำการปอ้นไบอสัยอ้นกลบัใหก้บัไดโอด จะมีกระแสไหลนอ้ย
มากเนื่องจากพาหะส่วนน้อยในไดโอด เราเรียกกระแสนี้ว่า กระแสอิ่มตัวย้อนกลับ (Reverse Saturation Current)

เม่ือถูกไบอสักลบั (Reverse Bias)

(a)

(b)

-

-

+

+

ปิดวงจร

เปิดวงจร

เม่ือถกูไบอสัตรง (Forward Bias)

ID

VD
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และถ้าป้อนไฟไบอัสย้อนกลับนี้มากถึงค่าๆ หนึ่งจนรอยต่อพังทลาย เราเรียกว่า แรงดันพังทลาย (Breakdown
Voltage: V2) ทำใหไ้ดโอดเสยีหายได้

ดังนั้นในทางปฏิบัติถ้าต้องการให้ไดโอดนำกระแสโดยการไบอัสตรง จะต้องให้แบตเตอรี่ที่ต่อจากภายนอก
มีค่ามากกวา่ 0.6 โวลต ์เป็นอย่างน้อย เพ่ือให้มีค่าเกินกว่าค่าแรงดนัคัทอินดังกล่าว  และไดโอดจะอยูใ่นสภาวะนำกระแส
โดยจะยอมให้กระแสไหลผ่านไปในทิศทางเดียวเท่านั้น

รูปท่ี 6.10 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของไดโอดในทางปฏบัิติ

6.7 การประยกุต์ใช้งานไดโอด

ไดโอดเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทั้งนี้เพราะวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ทกุวงจรตอ้งมไีฟเลีย้ง ซึง่เปน็ไฟฟา้กระแสตรง เพ่ือใชเ้ล้ียงอปุกรณอิ์เล็กทรอนกิสต์า่งๆ ในวงจร โดยไฟฟา้กระแสตรง
สามารถหาได้จากแบตเตอร่ี เช่น ถ่านไฟฉาย แต่เม่ือพลังงานภายในแบตเตอรีห่มดลง  จำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานใหม่อีก
ดังน้ันการท่ีไดโอดยอมใหก้ระแสผ่านทางเดียวเม่ือทำการไบอสัตรง  จึงเป็นอุปกรณ์เหมาะสมท่ีจะแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ
ซึ่งหาได้ง่ายเพราะมีสายส่งจ่ายตามบ้านเรือนให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าดังกล่าวนี้
เรยีกวา่ วงจรเรยีงกระแส หรอืเรยีกกนัทัว่ๆ ไปวา่ วงจรเรก็ตฟิายเออร์ (Rectifier) ซ่ึงการนำไดโอดไปใชท้ำเปน็วงจร
เรก็ตฟิายเออรน้ี์ มีอยู ่2 แบบ คอื

6.7.1 วงจรเร็กติฟายเออรแ์บบคร่ึงคล่ืน (Half Wave Rectifier)
เน่ืองจากไฟฟา้ทีจ่่ายในบา้นเรอืนมีแรงดนัไฟฟา้ 220 โวลต ์ความถี ่50 เฮริตซ ์ ซ่ึงมคีา่แรงดนัไฟฟา้

ที่มีค่าสูงสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงต้องต่อหม้อแปลง เพื่อลดระดับของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ
ลงมาก่อนนำไปเข้าวงจรเร็กติฟายเออร์ โดยวงจรเร็กติฟายเออร์แบบครึ่งคลื่น ประกอบไปด้วยไดโอดต่อ
อนุกรมกบัตวัตา้นทานดงัแสดงในรปูที ่6.11

กระแสผา่นไดโอด (ID) เยอร์มาเน่ียม ซิลคอน

ไบอัสตรงไบอสัยอ้นกลบั

กร
ะแ

สซิ
นเ
นอ

ร์

แรงดนัครอ่มตัวไดโอด (VD)0.2 V 0.6 V
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รูปท่ี 6.11 วงจรเรก็ติฟายเออรแ์บบครึง่คล่ืน

     เม่ือแรงดนัไฟฟา้ถกูปอ้นเขา้มาทีข่ดลวดปฐมภมิูของหมอ้แปลงจะถกูเหนีย่วนำใหมี้ขนาดลดลงทีข่ดลวด
ทตุยิภมิู ในชว่งครึง่คลืน่แรกจะไดแ้รงดนัไฟฟา้ของขาแอโนดเปน็บวกเมือ่เทยีบกบัขาแคโทด ทำใหไ้ดโอดไดร้บั
การไบอัสตรง และอยู่ในสภาวะนำกระแส ส่งค่าแรงดันเอาต์พุตไปยังตัวต้านทาน RL ได้ ขณะท่ีในคร่ึงคล่ืนถัดมา
แรงดนัไฟฟา้ของขาแคโทดจะเปน็บวกเมือ่เทยีบกบัขาแอโนด ทำใหไ้ดโอดไดร้บัการไบอสักลบัเปน็ผลใหไ้ดโอด
อยูใ่นสภาวะไมน่ำกระแสเปรยีบเสมอืนสวติชท์ีเ่ปดิวงจร จึงไมมี่แรงดนัไฟฟา้ส่งผ่านไปทีเ่อาตพุ์ต

สัญญาณของแรงดนัไฟฟา้ทีไ่ดจ้ากรปูที ่6.11 น้ันยงัไมเ่ปน็สัญญาณไฟฟา้กระแสตรงทีด่ ีเพ่ือทีจ่ะทำให้
แรงดันไฟฟ้าท่ีได้มีลักษณะเรียบและคงท่ีเหมือนคุณสมบัติของแรงดันไฟตรงเราต้องใส่ตัวเก็บประจุ  (Capacitor)
เข้าไปอีก ตัวเก็บประจุตัวนี้ทำหน้าที่กรองแรงดัน โดยตัวเก็บประจุดังกล่าวจะไปต่อขนานกับตัวต้านทาน RL
ดังแสดงในรูปท่ี 6.11 (เส้นประ) ทำให้ได้แรงดันไฟฟ้าท่ีเรียบข้ึนแต่ก็ยังคงมีสัญญาณท่ีกระเพ่ือมอยู่บ้าง สัญญาณ
ท่ีกระเพือ่มน้ีเรียกวา่ ริปเป้ิล (ripple) ดังแสดงในรปูที ่6.12 ซ่ึงการทำใหแ้รงดนัมีลักษณะเรยีบและคงทีม่ากขึน้
ทำไดโ้ดยใสต่วัเกบ็ประจ ุC น้ี ใหมี้คา่มากขึน้

รูปท่ี 6.12 แรงดนัไฟฟ้าท่ีมีริปเป้ิล

ค่าของสัญญาณไฟฟา้กระแสตรงทีไ่ด้น้ันจะเป็นค่าเฉล่ีย ถ้าให้สัญญาณไฟฟา้สลับมีแรงดนัไฟฟ้าสูงสุด
(Peak Voltage) เทา่กบั Vp เราจะไดค้า่อารเ์อ็มเอส (rms: roots mean square) มีคา่เทา่กบั 0.707 เทา่ของ
แรงดนัไฟฟา้สูงสดุ กลา่วคอื

Vrms   =   0.707 Vp

ดงัแสดงในรปูที ่6.13 (ก)

แรงดัน (V)
ริปเปิ้ลVoltage

t

ฟิวส์

แรงดัน

เวลา
220 V AC

หม้อแปลง

ขดลวดปฐมภูมิ ขดลวดทุติยภูมิ

D1

RL

+
C

แรงดัน

เวลา
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(ก) (ข)

รูปท่ี 6.13 แสดงค่าเฉล่ียของสัญญาณไฟสลับ

สำหรบัวงจรเรก็ตฟิายเออรแ์บบครึง่คลืน่น้ันถา้ยงัไมมี่ C ฟิลเตอรต์อ่อยูจ่ะวดัคา่แรงดนัเฉล่ียทัง้หมด
ออกมาเทา่กบั 0.318 เทา่ของแรงดนัไฟฟา้สูงสดุ Vp ดงัแสดงในรปูที ่6.13 (ข)

6.7.2 วงจรเร็กติฟายแบบเตม็คล่ืน (Full Wave Rectifier)
ถึงแม้ว่าวงจรเร็กติฟายเออร์แบบคร่ึงคล่ืนจะเป็นวงจรท่ีง่าย และมีอุปกรณ์ในวงจรน้อย แต่แรงดันไฟฟ้า

กระแสตรง ท่ีได้ก็ยังไม่สมบูรณ์เสียทีเดียว เพราะยังมีสัญญาณริปเป้ิลอยู่มาก ดังน้ันจึงได้มีวงจรเร็กติฟายเออร์อีก
แบบที่สามารถ จัดเรียงแรงดันไฟกระแสสลับให้ได้เป็นแรงดันไฟกระแสตรงได้เต็มรูปคลื่น เราจะเรียกวงจร
เรก็ตฟิายเออรน้ี์วา่ วงจรเรก็ตฟิายเออรแ์บบเตม็คลืน่ (Full Wave Rectifier) ซึง่มอียู ่2 แบบดว้ยกนัคอื
(ก) วงจรเรก็ติฟายเออรเ์ต็มคลืน่แบบแทป็กลาง (Center-Tap Full Wave Rectifier)

วงจรเรก็ตฟิายเออรเ์ตม็คลืน่แบบแทป็กลางมแีสดงดงัในรปูที ่6.14 (ก) ซึง่ประกอบไปดว้ย ไดโอด 2
ตวั ตอ่กบัโหลด RL โดยไดโอด D1 และ D2 ในรปูจะสลบักนัทำงานในสภาวะนำกระแสตวัละครึง่คลืน่กลา่วคอื
ในชว่งเวลา t0 ถึง t1 ในรปู (ข) ไดโอด D1 จะนำกระแส ขณะทีไ่ดโอด D2 ไม่นำกระแส ทำใหไ้ดก้ระแสและ
แรงดนัไฟฟา้ทีเ่อาตพุ์ต RL ทีมี่ทศิทางดงัรปู ขณะในรปูที ่(ค) ในชว่งเวลา t1 ถงึ t2 ไดโอด D1 จะไมน่ำกระแส
แต่ไดโอด D2 จะนำกระแสและไดแ้รงดนัไฟฟา้ทีเ่อาตพุ์ต RL มีลักษณะเชน่เดยีวกบัครึง่คลืน่กอ่นหนา้น้ี

Vp

0.707 Vp Vp

0.318 Vp

VDC =  0.318 Vp
t

t
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รูปท่ี 6.14 วงวจรเรก็ติฟายเออร์เต็มคล่ืนแบบแท็ปกลาง

เม่ือเขยีนกราฟแสดงความสมัพันธข์องแรงดนัไฟฟา้ทีไ่ดจ้ะเปน็ดงัรปูที ่6.15  ซึง่จะมคีา่เฉล่ียเทา่กบั
V(DC)   =   0.637 Vp

เม่ือ Vp คือแรงดนัไฟฟา้สูงสุด

รูปท่ี 6.15 แรงดันไฟตรงทีไ่ด้จากวงจรเรก็ติฟายเออร์เต็มคล่ืนแบบแท็ปกลาง

แรงดัน

เวลา
220 V AC

หม้อแปลง

แรงดันไฟสลับอินพุต

แรงดันไฟตรงเอาต์พุต

D1

RL

A
แรงดัน

เวลา
C

B
D2

VP

VP

แรงดัน

เวลา
220 V AC

หม้อแปลง

ทศิ
ทา

งก
าร
ไห
ลข

อง
กร
ะแ

ส

D1

RL

A
แรงดัน

เวลา
C

B
D2

VP

VP

แรงดัน

เวลา
220 V AC

หม้อแปลง
ทศิ

ทา
งก
าร
ไห
ลข

อง
กร
ะแ

ส
D1

RL

A
แรงดัน

เวลา
C

B

D2

VP

VP

แรงดนั(โวลต)์

แรงดันไฟสูงสุด

แรงดันไฟตรง
ของแรงดันสูงสุด

เวลา

VP

0.637 VP

VDC  -0.637    VP
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(ข) วงจรเรก็ติฟายเออรเ์ต็มคลืน่แบบบรดิจ์ (Bridge Full Wave Rectifier)
วงจรเร็กติฟายเออร์เต็มคล่ืนแบบบริดจ์ เป็นวงจรท่ีพบมากท่ีสุด ในการแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้

เป็นแรงดันไฟกระแสตรงโดยจะมลัีกษณะของวงจรแสดงดงัรูปท่ี 6.16 (ก) ซ่ึงประกอบดว้ยไดโอด 4 ตัว สลับกัน
ทำงานในชว่งนำกระแสเปน็คู่ๆ  กลา่วคอื ในขณะทีไ่ดโอด D2 และ D4 อยูใ่นสภาวะนำกระแสดงัแสดงในรปู
(ข) ไดโอด D1 และ D3 จะอยูใ่นสภาวะไมน่ำกระแสทำใหแ้รงดนัไฟฟา้จากขดลวดทตุยิภมิูของหมอ้แปลงสง่คา่
แรงดันไฟฟ้าไปยังโหลด RL มีทิศทางดังรูป ขณะท่ีในคร่ึงลูกคล่ืนถัดมาไดโอด D1 และ D3 อยู่ในสภาวะนำกระแส
บา้งและไดโอด D2 และ D4 จะอยูใ่นสภาวะไมน่ำกระแสดงัแสดงในรปู (ค) ก็ยังจะไดแ้รงดนัไฟฟ้าท่ีโหลด RL ท่ี
ต่อท่ีเอาต์พุตมีลักษณะเดียวกับรูป (ข) ทำให้ได้แรงดันไฟฟ้าท่ีเอาต์พุตเต็มลูกคล่ืน ซ่ึงค่าเฉล่ียของแรงดันเอาต์พุต
ท่ีได้จะมีค่าเช่นเดียวกันกับของวงจรเร็กติฟายเออร์แบบแท็ปกลาง แต่ในทางปฏิบัติน้ันค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีได้จะต้อง
หกัลบคา่แรงดนัไฟฟา้ทีต่กครอ่มไดโอดขณะนำกระแสจำนวน 2 ตวั ซึง่เทา่กบั 2 x 0.6 = 1.2 โวลต ์ขณะทีข่อง
วงจรแบบแทป็กลางจะหกัลบออกเพยีง 0.6 โวลต ์เพราะมไีดโอดอยูใ่นสภาวะนำกระแสเพยีง 1 ตวั เม่ือนำคา่
แรงดันไฟฟ้าที่ได้ไปผ่านตัวเก็บประจุสำหรับกรองแรงดัน จะทำให้ได้กราฟของสัญญาณแรงดันไฟฟ้ามี
ลักษณะเรยีบมากขึน้ ดงัแสดงในรปูที ่6.16 (ง) ซึง่คา่สัญญาณแรงดนัไฟตรงทีไ่ดจ้ะมีคา่ประมาณ 0.636 Vp

รูปท่ี 6.16 วงจรเรก็ติฟายเออรเ์ต็มคล่ืนแบบบรดิจ์

แรงดัน

เวลา

220 V AC

หม้อแปลง

แรงดันไฟสลับอินพุต

(ก)

D1

RL

แรงดัน

เวลา

D2

D4
D3

แรงดัน

เวลา

220 V AC

หม้อแปลง

ทศิทางการไหลของกระแส
(ข)

D1

RL

แรงดัน

เวลา
D2

D4 D3

แรงดัน

เวลา

220 V AC

หม้อแปลง

ทศิทางการไหลของกระแส
(ค)

D1

RL

แรงดัน

เวลา
D2

D3D4

แรงดันไฟสลับอินพุต

แรงดันไฟสลับอินพุต

(ง) แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของวงจรบรดิจ์ท่ีผ่านตัวเก็บประจุสำหรับกรองแรงดนั
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ในรูปที่ 6.17 แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของวงจรเร็กติฟายเออร์เต็มคลื่นแบบบริดจ์ที่พบในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
รวมทัง้ตวัอยา่งเบอรไ์ดโอดทีใ่ชใ้นวงจรเรก็ตฟิายเออร ์ดงัแสดงในตารางที ่ 6.2

(ก)  สัญลักษณ์ไดโอดบรดิจ์ของระบบไฟฟา้แบบเฟสเดียว (ข) สัญลักษณ์ไดโอดบรดิจ์สของระบบไฟฟา้สามเฟส

รูปท่ี 6.17 สัญลักษณ์ของไดโอดทีต่่อแบบบริดจ์ในวงจรเรก็ติฟายเออร์

ตารางที ่6.2 คุณสมบติัทางไฟฟา้ของไดโอด

ไดโอดเร็กติฟายเออร์
เบอร์ไดโอด วัสดุ VR (v) IF ( A ) ชนิดการใช้งาน
BYX98/300 ซิลิคอน 300 10.0 เร็กติฟายเออร์
MR100 ซิลิคอน 100 10.0 เร็กติฟายเออร์
MR410 ซิลิคอน 400 10.0 เร็กติฟายเออร์
1N4002 ซิลิคอน 100 1.0 เร็กติฟายเออร์
1N4004 ซิลิคอน 400 1.0 เร็กติฟายเออร์
1N4007 ซิลิคอน 1,000 1.0 เร็กติฟายเออร์
BY229-400 ซิลิคอน 400 7.0 สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
1N4936 ซิลิคอน 400 1.0 สวิตชิ่งเพาเวอร์ซพพลาย
1N5404 ซิลิคอน 400 3.0 เร็กติฟายเออร์
1N5408 ซิลิคอน 1,00 3.0 เร็กติฟายเออร์
PB40 ซิลิคอน 400 25 บริดจ์เร็กติฟายเออร์กำลังสูง
3504 ซิลิคอน 400 35 บริดจ์เร็กติฟายเออร์กระแสสูง
PO4 ซิลิคอน 400 6.0 บรดิจ์เร็กตฟิายเออรก์ำลังตำ่

WO4 ซิลิคอน 400 1.5 บริดจเ์รก็ตฟิายเออรข์นาดเลก็

AC AC AC

AC

AC

AC
+ +

+

+ -

-
AC
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ไดโอดขนาดเล็ก
เบอร์ไดโอด วัสดุ VR (v) IF ( A ) Cd ( pF ) ชนิดการใช้งาน
OA47 เยอร์มาเน่ียม 25 110 3.5 วงจรสวิตชิ่งแรงดันต่ำ
OA90 เยอร์มาเน่ียม 20 45 N/A เป็นไดโอดแบบจุดสัมผัส
OA91 เยอร์มาเน่ียม 90 50 N/A เป็นไดโอดแบบจุดสัมผัส
DSOA91 เยอร์มาเน่ียม 50 30 1 ใช้งานทั่วไป
1N60 เยอร์มาเน่ียม 40 30 1 AM/FM detector
OA95 เยอร์มาเน่ียม 90 50 N/A เป็นไดโอดแบบจุดสัมผัส
BA102 ซิลิคอน 20 N/A 20-45 วาริแคปไดโอด
BA234/4 ซิลิคอน 20 100 <2 สวติชิง่ยา่น UHF
BAW62 ซิลิคอน 75 200 2 สวิตชิ่งความเร็วสูง
BB119 ซิลิคอน 15 N/A 20-25 วาริแคปไดโอดใช้แทน BA102
BB122 ซิลิคอน 30 N/A 12 วาริแคปไดโอดย่าน UHF
BB212 ซิลิคอน 12 N/A 500-620 AM วาริแคปแบบไดโอดคู่
1N914A ซิลิคอน 75 75 4 สวิตช่ิงสัญญาณขนาดเล็กใช้แทน 1N4148

1N4148 ซิลิคอน 75 200 4 สวิตช่ิงสัญญาณขนาดเล็ก ใช้แทน 1N914A

1N4448 ซิลิคอน 75 300 4 สวิตช่ิงสัญญาณขนาดเล็ก ใช้แทน 1N4148

หมายเหต ุ: VR = แรงดนัไบอสัยอ้นกลบัสงูสดุทีไ่ดโอดทนได้
IF = กระแสไบอสัตรงสงูสุดท่ีไดโอดทนได้
Cd = ค่าความจุไฟฟ้าภายในที่เกิดขึ้นบนรอยต่อพี-เอ็น
N/A = ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของไดโอดเบอร์นั้นๆ

การตรวจสอบไดโอด

เราสามารถใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบได้ว่าไดโอดดีหรือเสีย โดยตั้งการวัดของมัลติมิเตอร์เป็นโอห์มมิเตอร์
จะใช้ย่านการวัด X10, X100, X1K ก็ได้ จากน้ันนำสายมิเตอร์ข้ัวลบมาต่อกับข้ัวแอโนดและขัว้บวกมาตอ่แคโทด ถ้าไดโอด
ใช้ได้ มัลติมิเตอร์แสดงค่าความต้านทานออกมาค่าหนึ่ง การวัดแบบนี้เหมือนกับเป็นการไบอัสตรงแก่ไดโอด เพราะว่า
เมื่อเลือกการวัดของมัลติมิเตอร์เป็นโอห์มมิเตอร์ที่จุดวัดหรือปลายสายของขั้วมิเตอร์จะมีแรงดันจากแบตเตอรี่ภายใน
ออกมา โดยสายลบจะมีแรงดันขั้วบวกและสายบวกจะมีแรงดันขั้วลบ แต่มีมิเตอร์บางรุ่นที่สายลบจะมีแรงดันขั้วลบ
และสายบวกจะมแีรงดนัขัว้บวก ดงันัน้กอ่นการวดัควรตรวจสอบใหแ้น่ใจเสยีกอ่น

6.8 ไดโอดชนิดอ่ืนๆ

นอกจากไดโอดทีท่ำงานแบบเรก็ตฟิายเออรแ์ล้วยงัมไีดโอดอกีหลายชนดิทีท่ำงานเฉพาะดา้น ในทีน้ี่จะยกตวัอยา่ง
ไดโอดบางประเภททีพ่บบอ่ยๆ ในวงจรอเิล็กทรอนกิส ์ดงันี้
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6.8.1 ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode)
เป็นไดโอดท่ีสามารถทำงานได้ในช่วงการป้อนไบอัสย้อนกลับ แต่ถ้าหากให้ไบอัสตรงเม่ือใด ซีเนอร์ไดโอด

ก็จะกลายเปน็ไดโอดธรรมดาตวัหนึง่ ส่วนการทดสอบกท็ำเหมอืนกบัไดโอดธรรมดา ซีเนอรไ์ดโอดมสัีญลักษณ์
และวงจรใชง้านเบือ้งตน้ดงัรปูที ่6.18 ส่วนกราฟคณุลักษณะแสดงดงัในรปูที ่6.19 ซีเนอรไ์ดโอดเปน็อุปกรณ์
ท่ีใช้ในการควบคมุแรงดัน (regulate) ไฟฟ้าให้คงท่ี โดยปกติเม่ือใช้งานจะต้องต่อตัวต้านทานเพ่ือจำกัด กระแสได้
เน่ืองจากซเีนอรไ์ดโอดทนกระแสไมสู่งมากนกั โดยกระแสจะอยูร่ะหวา่ง 5-10 มิลลิแอมป ์และมี เงือ่นไขวา่
แรงดนัไฟเลีย้ง Vcc จะตอ้งมากกวา่แรงดนัซเีนอร ์Vz อยา่งนอ้ย 1 โวลต ์ซีเนอรไ์ดโอดถงึจะทำงานได้

รูปท่ี 6.18 วงจรใช้งานพ้ืนฐานของซีเนอร์ไดโอด

รูปท่ี 6.19 กราฟแสดงการทำงานของซเีนอร์ไดโอด

กระแส(แอมแปร์)

แรงดนั(โวลต)์

VZ

VZ

+ Vcc

RZ

ZD1
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ข้อมูลคุณสมบัติทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอด

ในตารางที ่ 6.3 เปน็ขอ้มูลคณุสมบตัทิางไฟฟา้ของซเีนอรไ์ดโอดเบอรต์า่งๆ ซ่ึงแตล่ะเบอรจ์ะมีแรงดนัซเีนอร ์ Vz
ตา่งกนั และมีอัตราการทนกระแสทีต่า่งกนัดว้ย โดยที่

IZT    = กระแสซเีนอรสู์งสดุ (เม่ือทำการทดสอบ สภาวะหนึง่)
VZ    = แรงดนัซีเนอรสู์งสดุ (เม่ือทำการทดสอบ สภาวะหนึง่)

ตารางที ่6.3 ขอ้มลูของซเีนอร์

VZ (v) ขนาด 400 mW ขนาด 1 W
เบอร์ IZT เบอร์ IZT

3.3 1N746 20.0 1N4728 -
3.6 1N747 20.0 1N4729 -
3.9 1N748 20.0 1N4730 -
4.7 1N750 20.0 1N4732 53.0
5.1 1N751 20.0 1N4733 49.0
5.6 1N752 20.0 1N4734 45.0
6.2 1N753 20.0 1N4735 41.0
6.8 1N754,1N957 18.5 1N4736 37.0
7.5 1N755,1N958 16.5 1N4737 34.0
8.2 1N756,1N959 15.0 1N4738 31.0
9.1 1N757,1N960 14.0 1N4739 28.0
10.0 1N758,1N961 14.0 1N4740 25.0
11.0 1N962 12.5 1N4741 23.0
12.0 1N759,1N963 11.5 1N4742 21.0
13.0 1N964 10.5 1N4743 19.0
15.0 1N965 9.5 1N4744 17.0
16.0 1N966 8.5 1N4745 15.5
18.0 1N967,1N4112 7.8 1N4746 14.0
20.0 1N968 7.0 1N4747 12.5
22.0 1N969 6.2 1N4748 11.5
24.0 1N970 5.6 1N4749 10.5
27.0 1N971 5.3 1N4750 9.5
30.0 1N972 5.3 1N4751 8.5
33.0 1N973 5.2 1N4752 7.5
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6.8.2 ไดโอดเปลง่แสงหรอื แอลอดีี (LED: Light - Emitted Diode)

เป็นไดโอดท่ีสามารถเปล่งแสงสว่างออกมาด้วยคล่ืนความถ่ีเดียวและมีเฟสต่อเน่ืองได้เม่ือได้รับการไบอัสตรง ซ่ึงต่าง
ไปจากแสงสว่างธรรมดาท่ีคนเรามองเห็น ซ่ึงประกอบไปด้วยคล่ืนท่ีมีความถ่ีและเฟสต่างๆ มารวมกันลักษณะโครงสร้างของ
LED มีแสดงดงัรปูที ่6.20

รูปท่ี 6.20 แสดงโครงสรา้งและสัญลักษณ์ของแอลอีดี

เมื่อเราทำการไบอัสตรงให้แก่ LED จะทำให้อิเล็กตรอนที่สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น มีพลังงานสูงขึ้นจนสามารถ
วิ่งข้ามรอยต่อไปรวมกับโฮลในสารกึ่งตัวนำชนิดพีได้ และจะคายพลังงานในรูปของ “โฟตอน” ซึ่งเป็นอนุภาคของแสง
ออกมา

3. ไดโอดเปลง่แสงแบบ 7 ส่วน (LED 7-Segment Display)

(ก)  โครงสรา้ง (ข)  รปูรา่ง

รูปท่ี 6.21 ไดโอดเปลง่แสงแบบ 7 ส่วน

มีรูปร่างดังแสดงในรูปที่ 6.21 ซึ่งจะประกอบด้วยส่วน a, b, c, d, e, f และ g โดยที่ไดโอดเปล่งแสงแบบ
7 ส่วน มีสองชนดิ คอื ชนดิแอโนดรว่ม (Common Anode) โดยจะใหข้าแอโนดของ LED แตล่ะตวัตอ่รว่มกนั และชนดิ
แคโทดรว่ม (Common Cathode) ซึง่จะมขีาอาโถดตอ่รว่มกนั ดงัแสดงในรปูที ่6.22 (ก) และ (ข) ตามลำดบั

Anode (A)

Cathode (K)

A
K A

K

a

b

c

d

e

f
g
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ในปัจจุบันจะมี LED ที่มีแสงสองสีอยู่ในตัวเดียวกัน เราเรียก LED ประเภทนี้ว่า Two-lead LED เมื่อเรา
ป้อนไฟไบอัสกลับกัน ในแต่ละคร้ังจะมีสีสันแตกต่างกันออกไป เช่น คร้ังแรกเป็นสีเขียว และเม่ือกลับข้ัวไบอัสจะเป็นสีแดง
เป็นต้น

รูปท่ี 6.22  ไดโอดเปลง่แสงแบบ 7 ส่วนชนิดแอโนดร่วมและแคโถดรว่ม

ขาร่วม

(ก) แบบแคโถดรว่ม

  A          B          C          D           E          F          G         DP

ขาร่วม

(ข) แบบแอโนดรว่ม

  A          B          C          D           E          F          G         DP
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