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7.1 บทนำ

ทรานซสิเตอร ์เป็นอุปกรณพ้ื์นฐานท่ีพบไดบ่้อยสุดในวงจรอเิล็กทรอนกิส์ท่ัวๆ ไป เน่ืองจากมกีารนำทรานซสิเตอร์
ไปใช้งานในหลายๆ ด้าน เช่น วงจรในวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง รวมท้ังอุปกรณ์ของเล่นต่างๆ นอกจากน้ี ทรานซิสเตอร์ยังเป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นส่วนประกอบย่อยในวงจรรวม (Integrated Circuit หรือ IC) ชนิดต่างๆ  ดังน้ันจึงมีความจำเป็นท่ี
นักอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนจะต้องเข้าใจการทำงานของทรานซิสเตอร์เบื้องต้น เพื่อที่จะนำไปพัฒนาออกแบบและประยุกต์
ใชง้านตา่งๆ ตอ่ไป

ทรานซิสเตอร์สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิดด้วยกัน เช่น ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (Bipolar
Junction Transistor หรือ BJT) หรือท่ีเรียกว่าทรานซิสเตอร์แบบรอยตอ่พาหะคู่ นอกจากน้ียังมีทรานซิสเตอร์แบบเจเฟต
(Junction Field Effect Transistor หรอื JFET) ทรานซสิเตอรแ์บบมอสเฟต (Metal Oxide Semmiconductor Field
Effect Transistor หรอื MOSFET)  ซ่ึงใชส้นามไฟฟา้ในการควบคมุการทำงาน ในบทนีจ้ะกลา่วถงึทรานซสิเตอร์แบบมี
รอยตอ่พาหะคูเ่ทา่น้ัน สำหรบัทรานซสิเตอรแ์บบอืน่ๆ สามารถศกึษาไดใ้นระดบัสงูตอ่ไป

7.2 ทรานซสิเตอรแ์บบรอยตอ่พาหะคู ่ (Bipolar Junction Transistor: BJT)

ทรานซสิเตอรแ์บบรอยตอ่พาหะคู ่ (ซ่ึงตอ่ไปจะเรยีกสัน้ๆ วา่ “ทรานซสิเตอร”์) มีโครงสรา้งดงัแสดงในรปูที ่7.1
ประกอบไปดว้ยรอยตอ่สารกึง่ตวันำแบบพแีละเอ็น ตอ่ชนกนั ดงัแสดงในรปูซึง่เปรยีบเสมอืนกบัไดโอด 2 ตวั ตอ่ชนกนั
ทำใหมี้ทรานซสิเตอรเ์กดิขึน้ 2 ชนดิคอืชนดิพเีอ็นพีและชนดิเอน็พีเอ็น ดงัแสดงในรปูที ่7.1 (ก) และ 7.1 (ข) ตามลำดบั
จากรูปจะเห็นว่าทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี 3 ขา (ต่างจากตัวต้านทานและไดโอดทีมี่ 2 ขา)  ขาท่ีอยู่ตรง
กลางซึง่จะเปน็ชิน้สารกึง่ตวันำทีมี่ความหนานอ้ยทีสุ่ดเรยีกวา่ ขาเบส (Base หรอื B) ส่วนอกีสองขาทีเ่หลอืจะเรยีกวา่
ขาคอลเลกเตอรแ์ละขาอมิิตเตอร ์(Collector หรือ C และ Emitter หรอื E) ตามลำดบั
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(ก)  แบบพเีอ็นพี          (ข)  แบบเอน็พีเอ็น

รูปท่ี 7.1 โครงสรา้งของทรานซสิเตอร์แบบพีเอ็นพี และแบบเอน็พีเอ็น

ถึงแม้ว่าขาคอลเลกเตอร์และขาอิมิตเตอร์จะเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันตรงที่ขา
อิมิตเตอร์จะมีการโดปสารเจือมากกว่าท่ีขาคอลเลกเตอร์ (เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “ + ” ในรูป) ซ่ึงจากรูปดังกล่าวได้แสดง
ถึงสัญลักษณ์ของทรานซสิเตอร ์ท้ังชนิดพีเอ็นพีและชนิดเอ็นพีเอ็นด้วย สังเกตวา่ท่ีขาอิมิตเตอรเ์ป็นขาทีแ่สดงทศิทางของ
ลูกศรซ่ึงหมายถึงทิศทางของกระแสท่ีว่ิงผ่าน อย่างเช่น ในกรณีของทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพีในรูปท่ี 7.1  (ก)  ขาอิมิตเตอร์
จะต่อกับขาของลูกศรท่ีมีทิศทางพุ่งเข้าไปในทรานซสิเตอร์  น่ันหมายความว่าทิศทางของกระแสจะวิง่จากขาอิมิตเตอร์ไปสู่
ขาคอลเลกเตอร ์ขณะทีช่นดิเอน็พีเอ็น ในรปูที ่7.1 (ข) ขาอมิิตเตอรต์อ่กบัลกูศรทีมี่ทศิทางทีพุ่่งออกจากตวัทรานซสิเตอร์
ซ่ึงหมายถึงทิศทางของกระแสท่ีว่ิงผ่านทรานซิสเตอร์กระแสท่ีไหลผ่านน้ี จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับกระแสท่ีขาเบส สำหรับใช้
ในการควบคุมการทำงานของทรานซิสเตอร์ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป

ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อพาหะคู่ก็คือ พาหะที่ทำให้เกิดกระแสในตัวทรานซิสเตอร์
จะได้จากอิเล็กตรอนและโฮล  (น่ันคือท่ีมาของช่ือ “พาหะคู่”)  โดยในทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพีจะมีโฮลเป็นพาหะส่วนใหญ่
(เพราะท่ีขาคอลเลกเตอรแ์ละขาอิมิตเตอรถู์กโดปดว้ยสารกึง่ตัวนำชนิดพี)  ดังน้ันกระแสทีผ่่านทรานซสิเตอร์ชนิดพีเอ็นพี
จึงเกิดจากโฮลเคลื่อนที่มากกว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ ขณะที่กระแสที่วิ ่งผ่านทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็นจะเป็น
กระแสที่เกิดจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ ซึ่งจะตรงกันข้ามกับกรณีของทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี

7.3  โหมดการทำงานของทรานซสิเตอร์

ทรานซสิเตอรท์ัง้สองชนดิสามารถทำงานหลกัๆ ได ้3 โหมด หรอื 3 แบบ ขึน้อยูก่บัการปอ้นไฟตรงรอยตอ่ของ
ทรานซสิเตอร์ว่าจะเป็นในลักษณะใด การปอ้นไฟตรง (DC) ให้กับทรานซสิเตอร์ดังกล่าว เพ่ือกำหนดโหมดใน การทำงาน
น้ันเราเรยีกวา่ การไบอสั (bias) เน่ืองจากทรานซสิเตอรท์ัง้สองแบบในรปูที ่7.1 เปรยีบเสมอืนไดโอดทีต่อ่ชนกนั โดยมี
ขาเบสเป็นขาร่วมของขาแอโนด (กรณีแบบเอ็นพีเอ็น) กับขาแคโทด (กรณีชนิดพีเอ็นพี) ดังแสดงในรูปที่ 7.2 ดังนั้น
การไบอสัไฟตรงเพือ่ให้ได้โหมดการทำงานทีต้่องการจึงข้ึนอยู่กับว่าจะป้อนไบอัสแบบตรง (forward bias)  หรือไบอัสแบบ
ย้อนกลับ (reverse bias) ให้กับรอยต่อของทรานซิสเตอร์ระหว่างขาเบส-คอลเลกเตอร์และระหว่างขาเบส-อิมิตเตอร์
ในลกัษณะใด ดงัแสดงในตารางที ่7.1
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(ก) ชนิดเอน็พีเอ็น  (ข) ชนิดพีเอ็นพี

รูปท่ี  7.2 ลักษณะโครงสรา้งของทรานซสิเตอร์เม่ือเทียบกับไดโอด

ตารางที ่7.1 โหมดการทำงานของทรานซสิเตอรท่ี์ข้ึนอยูกั่บการไบอสัไฟตรงทีร่อยตอ่ของทรานซสิเตอร์

การไบอัสรอยต่อของทรานซิสเตอร์ รอยตอ่เบส - อมิิตเตอร์ รอยตอ่เบส - คอลเลกเตอร์
โหมดในการทำงาน (Base - Emitter Junction) (ฺBase - Collector Junction)
1. โหมดในการขยายสญัญาณ ไบอสัตรง ไบอัสย้อนกลับ
   (active mode)
2. โหมดอิม่ตวั ไบอัสตรง ไบอสัตรง
   (saturation mode)
3. โหมดคตัออฟ ไบอัสย้อนกลับ ไบอัสย้อนกลับ
   (cut-off mode)

จากตารางท่ี 7.1 จะเห็นว่าการทำงานของทรานซสิเตอร์น้ันจะข้ึนอยู่กับการไบอัสไฟให้เหมาะสมกับรอยต่อระหว่าง
ขาเบส-อิมิตเตอร์ และระหว่างขาเบส-คอลเลกเตอร์ ซึ่งผลการทำงานของแต่ละโหมดจะอธิบายในหัวข้อถัดไป แต่ใน
ที่นี้เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น พิจารณารูปที่ 7.3 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า ทรานซิสเตอร์ทำงานในโหมดขยายสัญญาณ
ทั้งนี้เพราะที่ระหว่างขาเบส-อิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ทั้งสองจะถูกไบอัสตรง ขณะที่ระหว่างขาเบส-คอลเลกเตอร์
ถกูไบอัสยอ้นกลบั ดงันัน้ จะเหน็วา่การตอ่แบตเตอรีภ่ายนอกเขา้สู่ขาทรานซสิเตอรใ์นลกัษณะตา่งๆ จะกำหนดโหมดการ
ทำงานของทรานซสิเตอร์ได้ ส่วนปริมาณกระแสและแรงดนัไฟฟ้าท่ีผ่านตัวทรานซิสเตอร์จะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรน้ัน
จะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป

(ก)  ชนิดพีเอ็นพี  (ข) ชนิดเอน็พีเอ็น

รูปท่ี 7.3 การไบอสัให้กับทรานซสิเตอร์
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7.4 กระแสและแรงดันไฟฟ้าในทรานซิสเตอร์

เน่ืองจากทรานซสิเตอรเ์ปน็อุปกรณท์ีมี่ 3 ขา ดงันัน้จึงมกีระแสไหลผา่นแตล่ะขาดงัแสดงในรปูที ่ 7.4 ซึง่ความ
สัมพันธข์องกระแสทีข่าตา่งๆ ของทรานซสิเตอรจ์ะถกูกำหนดเปน็คา่คงที ่ขึน้อยูก่บัเบอรข์องทรานซสิเตอร ์โดยดไูด้จาก
ตารางข้อมูลของทรานซิสเตอร์เบอร์นั้นๆ

                           (ก)  ชนิดพีเอ็นพี        (ข) ชนิดเอ็นพีเอ็น

รูปท่ี 7.4   ทิศทางการไหลของกระแสในทรานซสิเตอร์

เน่ืองจากพาหะทีอ่ยูใ่นชิน้สารทีข่าเบสมปีรมิาณน้อย (ชิน้สารทีข่าเบสมคีวามหนานอ้ยกวา่ชิน้สารทีค่อลเลกเตอร์
และที่ขาอิมิตเตอร์ตามลำดับ) ดังนั้นกระแสที่ขาเบสหรือ IB จึงมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับกระแสที่ขาคอลเลกเตอร์ IC
ตามลำดับและกระแสที่ขาอิมิตเตอร์ IE แต่จากรูปที่ 7.4 นี้จะเห็นว่ากระแสที่ไหลในทรานซิสเตอร์มีทิศทางจาก
ขาคอลเลกเตอร์ไปยังอิมิตเตอร์ (ถ้าเป็นแบบเอ็นพีเอ็นในรูป (ข)) และมีทิศทางจากขาอิมิตเตอร์ไปยังคอลเลกเตอร์ (ในแบบ
พีเอ็นพีในรูป (ก)) โดยมีทิศของกระแสเบสพุ่งเข้าและพุ่งออกจากตัวทรานซิสเตอร์ตามลำดับ ทำให้เราได้ความสัมพันธ์ของ
กระแสทีไ่หลเขา้ - ออกตวัทรานซสิเตอรเ์ป็น

IE = IC + IB (7.1)

เน่ืองจาก IB 〈〈  IE และ IC มากๆ โดยทัว่ไปแลว้เราอาจประมาณไดว่้ากระแส IE มีคา่เทา่กบักระแส IC (IE ≈ IC)
ปริมาณกระแสในสมการที่ 7.1 นี้เป็นปริมาณกระแสตรง (DC) ซึ่งอาจจะเขียนแทนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และตัวห้อย
(Subscript) ตวัใหญ ่ซ่ึงถอืเปน็ปรมิาณกระแสทีใ่ชไ้บอสัทรานซสิเตอร์

กระแส IB , IE  และ IC มีความสมัพันธก์นัดว้ยคา่ α และ β ดงันี้
นยิาม: 1)  ค่า α เปน็อัตราสว่นของคา่กระแสคอลเลกเตอร ์(IC) ตอ่กระแสอมิิตเตอร ์(IE)

α   = (7.2)IC
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2)  ค่า β เป็นอัตราสว่นของคา่กระแสคอลเลกเตอร ์(IC)  ตอ่กระแสเบส (IB)
β  = (7.3)

ทั้งค่า α และ β นี้จะพบได้ในตารางแสดงข้อมูล (data sheet) ของทรานซิสเตอร์เบอร์นั้นๆ โดยค่า α
จะมีค่าประมาณ 1 (0.9 ถึง 0.99) ส่วนค่า β (เรียกอีกอย่างหน่ึงว่าค่า hFE) จะมีค่าต้ังแต่ 20-200 โดยประมาณ ค่าท้ังสอง
คา่น้ีจะใชเ้ปน็ตวัแปรทีส่ำคญัในการออกแบบการทำงานของทรานซสิเตอร ์ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสมการที ่ 7.2 และ 7.3
จะพบวา่อัตราสว่นของคา่ α และ β ดงักลา่วกค็อื อัตราการขยายของกระแส (current gain) เพราะเปน็อัตราสว่นของ
ปริมาณกระแสของทรานซิสเตอร์ โดยจะกล่าวอีกครั้งในหัวข้อโหมดการทำงานแบบขยายสัญญาณ
     สำหรบัแรงดนัไฟฟา้ตรงทีต่กครอ่มตวัทรานซสิเตอรจ์ะขึน้อยูก่บัลกัษณะการตอ่แบตเตอรีภ่ายนอกกบัตวัตา้นทาน
เขา้กบัทรานซสิเตอร ์ตวัอยา่งเชน่ ถ้าเรามวีงจรไบอสัทรานซสิเตอร ์ดงัแสดงในรปูที ่ 7.5 เราสามารถหาแรงดนัไฟฟา้
ทีจุ่ดตา่งๆ ของทรานซสิเตอรไ์ดด้งัน้ี

จากรูปจะเห็นว่าที่ขาอิมิตเตอร์ต่อลงกราวด์ ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่ขาอิมิตเตอร์เมื่อเทียบกับกราวด์จึงเท่ากับศูนย์
(VE = 0) ขณะท่ีขาหน่ึงของ RC ต่อเข้ากับข้ัวบวกของแบตเตอรี ่ซ่ึงมีค่าเท่ากับ VCC ดังน้ันเม่ือหักค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีตกคร่อม
RC ซึง่เทา่กบั ICRC ดงัแสดงในรปูจะไดว้า่

VC  =  VCC  -  ICRC (7.4)
โดยที่ VC คือแรงดันที่ขาคอลเลกเตอร์เทียบกับกราวน์

รูปที ่ 7.5 การหาคา่ แรงดนัไฟฟา้ทีจุ่ด VE, VB   และ VC

พิจารณาการหาค่าแรงดันไฟฟ้าที่ขาเบสหรือ VB โดยเทียบกับกราวด์ สามารถหาได้ในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
VC จากรปูจะเหน็วา่

VB  =  VBE + VE (7.5)
ในกรณวีงจรรปูที ่7.5 เน่ืองจากไมมี่ความตา้นทาน RE ตอ่ทีข่าอมิิตเตอร ์น่ันคอื VE = IE RE =  0  ดงันัน้จึงได้

VB =  VBE และเน่ืองจากรอยตอ่เบส-อิมิตเตอร ์เปน็แบบเดยีวกนักบัรอยตอ่พีเอ็นของไดโอด ดงัน้ันเม่ือตอ่ขัว้แบตเตอรี่
VBB ดงัรปูที ่7.5 จึงทำใหเ้กดิไบอสัตรงทีร่อยตอ่ ซึง่จะมแีรงดนัไฟฟา้ตกครอ่มดงันี้

VBE =  0.7  โวลต์ (7.6)

IC
IB
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VCC

IC
VCVB

VB VCE

IE
VE

VBERBVBB

IB
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ค่า VBE = 0.7 โวลต์จะเป็นค่าแรงดันคงที่ของทรานซิสเตอร์ทุกตัว (ที่ทำจากซิลิกอน) เช่นเดียวกันกับใน
ทรานซสิเตอรช์นดิพเีอ็นพี จะมีคา่ดงักลา่วเปน็ VEB = 0.7 โวลต ์เชน่กนั (สังเกตการกลบัขัว้แรงดนัไฟฟา้ VEB เทยีบกบั
VBE ในกรณีของทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น)
ตัวอยา่งที ่7.1 จงหาคา่กระแส IB IC IE VB และ VC ของวงจรทรานซสิเตอรต่์อไปนีก้ำหนดใหท้รานซสิเตอรดั์งกลา่วมค่ีา

       β =  50

วิธีทำ เนือ่งจากทรานซสิเตอรใ์นวงจรเปน็ชนดิเอน็พีเอ็น ดงัน้ัน VBE = 0.7 โวลต ์และไมมี่ RE ต่อทีข่าอมิิตเตอร ์จะได้
VB = VBE = 0.7 โวลต ์ทำใหเ้ราไดแ้รงดนัทีต่กครอ่ม RB = VBB - VB ซ่ึงสามารถหากระแสเบสไดด้งัน้ี
IB = VBB - VB = 5 V - 0.7 V = 430 μΑ

ซ่ึงเมือ่หากระแสเบส IB ไดแ้ล้ว จะทำใหเ้ราไดก้ระแสตา่งๆ ตามนี้
IC = βIB = 50 * 430 μΑ = 21.5 mA
IE = IC + IB = βIB + IB = (β + 1) IB = 51 * 430 μΑ = 21.93 mA
VC = VCC - ICRC =  25 V - (21.50 mA) (1 KΩ) = 3.5 โวลต์

7.5 ความสมัพันธร์ะหว่างกระแส IC และแรงดนัไฟฟา้ VCE ของทรานซสิเตอร์
ดังทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ในตารางที ่7.1 จะเหน็ไดว่้าถา้ตอ้งการใหท้รานซสิเตอรท์ำงานในโหมดขยายสญัญาณ เราจะ

ตอ้งทำการไบอสัแรงดนัไฟตรงใหร้อยตอ่เบส-อิมิตเตอรเ์ปน็ไบอสัตรง และรอยตอ่เบส-คอลเลกเตอรเ์ปน็ไบอสัยอ้นกลบั
เม่ือพิจารณาทรานซสิเตอรช์นดิเอน็พีเอ็น ดงัแสดงในรปูที ่7.6 (ก) จะเหน็วา่เราไดใ้สแ่บตเตอรีท่ีป่รบัคา่ไดท้ีข่าเบสเปน็
VBB และทีข่าคอลเลกเตอรเ์ปน็ VCC โดยการปรบัคา่ VBB หนึง่ๆ จะไดค้า่กระแสเบส IB หนึง่คา่ ซ่ึงจะสง่ผลใหไ้ดก้ระแส
คอลเลกเตอร์ที ่สัมพันธ์กับกระแสเบสค่านั ้นๆ ด้วย โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปตามสมการที ่ 7.3 (Ic = βIB)
เม่ือเราหาความสมัพันธ์ระหวา่งกระแสและแรงดนัไฟฟา้ท่ีตกครอ่มคอลเลกเตอร-์อิมิตเตอร ์VCE จะไดด้งัรปูที ่7.6 (ข)

RB 10 KΩ

VCCVC

RC

1 K

25 V
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VB
RB

10 K
VE

VB

5 V

β =  50
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(ก)                                                             (ข)

รูปที ่7.6 ความสมัพันธ์ระหวา่งกระแส และแรงดนัไฟฟ้า  VC E

พิจารณาในรปูที ่7.6 (ข) ขณะทีเ่ราปรบัคา่แรงดนัไฟฟ้า VBB = 0 จะไดก้ระแส IB = 0 ดว้ยเปน็ผลทำใหไ้ม่มีกระแส
ไฟฟ้าไหลผ่านทรานซิสเตอร์ VCE =  0 จึงได้คู่ลำดับ (VCE , IC) อยู่ท่ีจุดเร่ิมต้น (0,0) จุด  A แต่เม่ือปรับค่า VBB ไว้คงท่ีค่าหน่ึง
จะเกดิกระแส IB ไหลผา่นรอยตอ่เบส-อิมิตเตอร ์และเม่ือเริม่ทำการปรบัแรงดนัไฟฟา้ VCC ใหก้ระแส IC ไหล กระแส IC
จะไหลผา่นทรานซสิเตอรมี์ปรมิาณจากจดุ A ถงึจดุ B ในรปู (ข) ซ่ึงเปน็จุดที ่IC  =  βIB แตเ่ม่ือปรบัแรงดนัไฟฟา้ VCC
ต่อไปอีกจนได้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมรอยต่อคอลเลกเตอร์อิมิตเตอร์ VCE มากกว่า 0.7 โวลต์ จะส่งผลให้รอยต่อเบส-
คอลเลกเตอรเ์ร่ิมเข้าสู่การไบอสัย้อนกลับและ IC เร่ิมคงท่ีกล่าวคือ กระแสคอลเลกเตอร ์IC เร่ิมเข้าสู่สภาวะอ่ิมตัว ถึงแม้ว่า
จะปรับค่าแรงดันไฟฟ้า VCE เพ่ิมข้ึนอีกเท่าไร กระแส IC ก็จะไม่มากไปกว่าน้ีแล้ว ทรานซิสเตอร์จึงเร่ิมทำงานในโหมดขยาย
สัญญาณ ดังน้ันจะเห็นว่าค่ากระแส IB หน่ึงๆ ซ่ึงได้จากการปรบัแรงดนัไฟฟ้า VBB จะมีกราฟความสมัพันธ์ดังแสดงในรปูท่ี
7.6 (ข) ซึง่ถา้เราปรบัคา่แรงดนัไฟฟา้ VBB ใหไ้ดก้ระแสเบส IB หลายๆ คา่ จะไดก้ราฟแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งกระแส
IC และแรงดนัไฟฟา้ VCE ดงัแสดงในรปูที ่7.7 (ก)

                                 (ก)  IB1 〈  IB2  〈  .... ( IB5                                (ข)  แสดงสมการเสน้โหลด

รูปท่ี 7.7 กระแส IB ต่างๆ รวมทัง้สมการเสน้โหลด

VB

IB

RB
VB

+
- -

+

VCE

RC

IC

VCC

IC

VCE0
A

B

0.7 V

สมการเส้นโหลด

ความชนั = -1/RC

IC

IC5
IC4
IC3
IC2
IC1

IB5
IฺB4
IB3
IB2
IB1

VCE

IC

IC5
IC4
IC3
IC2
IC1

IB5
IBฺ4
IB3
IB2
IB1

VCE

QA

QB

QC

IC  =  βIB



ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ114

เม่ือพิจารณาวงจรในรปูที ่7.6 (ก) อีกครัง้ จะเหน็วา่แรงดนัไฟฟา้ VCC จะมีค่าเป็น
VCC =  IC RC + VCE

        ซ่ึงเมือ่ทำการจดัรปูใหมจ่ะได้

IC  =  -  1 VCE + 1 VCC (7.7)
                   RC RC

สมการที ่7.7 น้ีเปน็สมการเสน้ตรง เม่ือเทยีบกบัสมการเสน้ตรง y = mx-c จะเหน็วา่คา่      ในสมการที ่7.7 จะเปน็
คา่ความชนัจากความตา้นทาน RC ในวงจรรปูที ่7.6 (ก) เปรยีบ RC เสมือนโหลดของวงจรทรานซสิเตอร ์ดังน้ันสมการที่
7.7 น้ี จึงเรยีกวา่สมการเสน้โหลด (load line equation) ซึง่นำไปเขยีนไดด้งัรปูที ่7.7 (ข) จะเหน็วา่ความชนั (slope)
ของสมการเส้นโหลดนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าโหลด RC เมื่อลากสมการเส้นโหลดนี้ไปตัดกับกระแสเบส IB ต่างๆ
จะไดจุ้ดทีเ่ราเรยีกวา่ “จุดทำงาน” (Quiescent) หรอื Q-point ซ่ึงเปน็จุดทีก่ำหนดวา่ทรานซสิเตอร ์จะทำงานในโหมดใด
ในรูปท่ี 7.7 (ข) ได้แสดงจุด Q ดังกล่าวไว้ 3 จุดด้วยกัน คือ จุด QA เป็นจุดท่ีเส้นโหลดตัดกับกระแสเบส IB (ซ่ึงมีค่าสูงสุดใน
วงจรรปูนี)้ จุดทำงานที ่QA น้ี ยงัเปน็จุดทีร่อยตอ่เบส-คอลเลกเตอรถ์กูไบอสัตรงอยู ่ดงัน้ันถา้เราออกแบบวงจรใหมี้จุด
ทำงานของวงจรอยูบ่ริเวณจุด QA ดังแสดงในรูปท่ี 7.7 (ข) จะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานในโหมดอ่ิมตัว (saturation mode)
แตถ่า้เราปรบัแรงดนัไฟฟา้ VBB ใหไ้ดก้ระแสเบส IB3 มาตดักบัสมการ เส้นโหลดบรเิวณกึง่กลางของกราฟ (แถวๆ จุด
QB) จะทำให ้VCE มากกวา่ 0.7 โวลต ์ซึง่นัน่คอืแรงดนัทีร่อยตอ่ระหวา่งเบส-คอลเลกเตอรไ์ดถ้กูไบอสัยอ้นกลบั ดงันัน้จุด
ทำงานบริเวณแถวๆ QB จะเป็นจุดท่ีทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานในโหมดขยายสญัญาณ (active mode) ขณะท่ีจุดทำงานจุด
สุดท้ายในรูป คือบริเวณจุด QC ซ่ึงจะมีกระแสเบสไหลน้อยมาก จนแทบกล่าวได้ว่า IB≈ 0 เป็นจุดท่ีเปรียบเสมือนกับว่าเป็น
การปรบัคา่ VBB ≈ 0 ทำใหไ้มมี่กระแสเบส IB จึงสง่ผลใหไ้มมี่กระแสคอลเลกเตอร ์น่ันคอื IC = βIB ≈ 0 โดยการเลอืกจดุ
ทำงานบรเิวณจดุ QC น้ีจะทำใหท้รานซสิเตอรถู์กไบอสัยอ้นกลบับรเิวณรอยตอ่เบส-อิมิตเตอร ์กลา่วคอื VBE < 0.7 โวลต์
ทำใหท้รานซสิเตอรไ์มอ่ยูใ่นสภาวะนำกระแสได ้เรยีกโหมดการทำงานบรเิวณจดุทำงาน QC วา่ คตัออฟโหมด (cut-off)

ท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าทรานซิสเตอร์สามารถทำงานในโหมดทีต่่างๆ กันได้ ข้ึนอยู่กับการเลือกจุดทำงานหรอื Q-point
วา่อยูบ่รเิวณใดของกราฟ IC - VCE ในหวัขอ้ตอ่ไปจะกลา่วถงึคณุสมบตัขิองการทำงานในแตล่ะโหมด โดยจะเนน้โหมด
ขยายสญัญาณ เพราะเปน็โหมดทำงานทีพ่บบอ่ยสดุ เชน่ในวงจรเครือ่งเสยีง เปน็ตน้
7.6 การทำงานในโหมดขยายสญัญาณของทรานซสิเตอร์

จากที่ได้กล่าวในหัวข้อที่แล้วจะเห็นว่า การเลือกจุดทำงานบริเวณกึ่งกลางของสมการเส้นโหลดในกราฟระหว่าง
IC - VCE จะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานในโหมดขยายสัญญาณ ซึ่งคำว่า “ขยายสัญญาณ” นั้น หมายความว่าวงจร
จะทำให้เกิดอัตราการขยาย (gain) โดยที่เป็นอัตราการขยายแรงดัน (voltage gain) หรือเป็นอัตราการขยายกระแส
(current gain) กไ็ด ้ขึน้อยูก่บัชนดิของวงจรและการนำสญัญาณออกไปใชว้า่จะเปน็กระแสหรอืแรงดนัไฟฟา้ เน่ืองจาก
การคำนวณและสมการต่างๆ ในหัวข้อนี้ค่อนข้างยุ่งยาก จึงขอกล่าวเฉพาะประเด็นสำคัญและสรุปสำหรับวงจรขยาย
แบบตา่งๆ รวมถงึคณุสมบตัขิองวงจรขยายเหลา่น้ันดว้ย โดยอาจจะละเวน้ทีม่าของสมการเหลา่น้ัน

ทรานซิสเตอร์ที่ทำงานในโหมดขยายสัญญาณนั้น (ไม่ว่าจะเป็นทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็นหรือชนิดพีเอ็นพี)
มีวงจรหลกัๆ อยูส่ามแบบ ดงันีค้อื

1
RC
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7.6.1 วงจรอมิิตเตอรร่์วม (Common Emitter)

รูปที ่7.8 วงจรแบบอมิิตเตอรร่์วม

วงจรขยายสัญญาณแบบอิมิตเตอร์ร่วมแสดงในรูปที่ 7.8 มีการป้อนสัญญาณอินพุตเข้าที่ขาเบส (เมื่อเทียบกับ
อิมิตเตอร์ท่ีต่อลงกราวด์) และดึงสัญญาณเอาต์พุตออกท่ีขาคอลเลกเตอร ์(เทียบกับขาอิมิตเตอร์) เน่ืองจากสัญญาณอินพุต
Vin และสัญญาณเอาตพุ์ต Vo วดัเทยีบกบัขาอมิิตเตอรร์ว่มกนัสองดา้น ดงัน้ันวงจรนีจึ้งเรยีกวา่วงจรขยายสญัญาณแบบ
อิมิตเตอรร์ว่ม ซ่ึงวงจรขยายสญัญาณแบบทีเ่หลอืกมี็แนวทางการเรยีกชือ่วงจรเชน่เดยีวกนักบัอมิิตเตอรร์ว่ม R1 และ R2
ในวงจรทำหนา้ทีส่รา้งแรงดนัไบอสั VB เพ่ือทำใหเ้กดิกระแสเบส IB ในการพจิารณาวงจรไบอสั ซ่ึงเปน็ไฟฟา้กระแสตรง
(DC) capacitor หรอืตวัเกบ็ประจทุกุตวัจะถกูเปดิวงจร (open circuit) แตข่ณะทีว่งจรทำงานในสญัญาณไฟสลบั (AC)
สัญญาณอนิพุต Vin จะถกูปอ้นจากขาเบสและขยายออกเปน็แรงดนัไฟฟา้ Vo ทีข่าคอลเลกเตอร ์ซ่ึงเปน็ขาเอาตพุ์ตวงจร
ขยายสญัญาณแบบอมิิตเตอรร่์วมน้ีจะพบบอ่ยสุดในวงจรอเิล็กทรอนกิส์ท่ัวไป อัตราการขยายแรงดนั (voltage gain หรือ
AV) และอัตราขยายกระแส (current gain หรอื Ai) ของวงจรนีมี้คณุสมบตัดิงัแสดงในตารางที ่7.2
ตารางที ่7.2 คุณสมบติัของวงจรขยายแบบอมิิตเตอรร่์วม
อัตราการขยายแรง อตัราการขยายกระแส ความตา้นทาน ความตา้นทาน ลักษณะเฟสของสัญญาณ
ดันไฟฟ้า (voltage (current gain: Ai) ทางฝัง่อนิพุต (Ri) ทางฝัง่เอาตพุ์ต (RO)
gain AV)

กลับเฟส

จากตารางที ่7.2 จะเหน็วา่มีคา่บางคา่ซึง่เปน็คา่ทีย่งัไมไ่ดก้ลา่วถงึมากอ่น ทัง้นีเ้พ่ือใหง้า่ยตอ่การนำไปใชง้านจรงิ
จึงขอละทีม่าของสมการแตล่ะสมการ โดยตวัแปรตา่งๆ จะมีคำอธบิายดงันี้

β  = อัตราสว่นระหวา่งกระแสคอลเลกเตอร ์IC กบักระแสเบส (IB) (สมการที ่7.3)
rπ = ค่าความต้านคงที่ของวงจรขยาย ขึ้นอยู่กับการไบอัสกระแสคอลเลกเตอร์ โดยที่

rπ =  βVT
                           IC

โดยที่ IC = βIB และ VT = 26 mV ทีอุ่ณหภมิู 300K (อุณหภมิูหอ้ง) ถอืเปน็คา่คงทีอี่กตวัของวงจรขยาย
แบบทรานซิสเตอร์
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Ri = คา่ความตา้นทานทีม่องจากทางฝัง่อนิพุต (ขาเบส) เขา้ไปในวงจรขยายแบบอมิิตเตอรร์ว่มมี
คา่คอ่นขา้งปานกลางเทา่ไหร ่ (ดรูปูประกอบ)

Ro = คา่ความตา้นทางทีม่องจากทางฝัง่เอาตพุ์ต (ขาคอลเลกเตอร)์ เขา้ไป ซ่ึงมคีา่ขึน้กบัคา่ RC คำวา่
ลักษณะเฟสของสญัญาณ หมายถงึ สัญญาณไฟกระแสสลบั (AC) ท่ีมีมุมเฟสท่ีต่างๆ กัน ซ่ึงจะเป็น
ไดต้ัง้แต ่0 ถงึ 360 องศา ในวงจรขยายแบบอมิิตเตอรร์ว่มนัน้จะมีเฟสสัญญาณเอาตพุ์ตกลบัเฟส
กับของสญัญาณอนิพุต กลา่วคอืถา้ใสสั่ญญาณดา้นฝ่ังบวกไป จะไดสั้ญญาณเอาตพุ์ตออกทางดา้น
ฝ่ังลบ (จึงเรยีกวา่ กลบัเฟส)

สำหรบัตวัเกบ็ประจ ุ CE ในรปูจะใสห่รอืไมใ่สก่ไ็ด ้ ถา้ใส ่CE ดงัรปู จะเปน็วงจรขยายแบบบายพาสหมด (fully
bypass) ซ่ึงจะทำใหเ้ทอม (β + 1) RE ในตารางที ่7.2 เปน็ศนูย ์เปน็ผลทำใหว้งจรขยายแบบอมิิตเตอรร์ว่มนีมี้คา่อัตรา
การขยายแรงดนัไฟฟา้มากขึน้ แตสั่ญญาณจะไมมี่เสถยีรภาพถา้ไมใ่ส ่CE ในรปูที ่ 7.8 จะเปน็วงจรขยายอมิิตเตอรร์ว่ม
แบบไมบ่ายพาส (unbypassed) ซึง่จะมคีา่ตา่งๆ ดงัตารางที ่7.2

วงจรขยายแบบอมิิตเตอร์ร่วมน้ีจะพบได้ในวงจรเคร่ืองเสียงหรือวงจรขยายสัญญาณต่างๆ บ่อยมาก เพราะสามารถ
ขยายทั้งกระแสและแรงดันไฟฟ้า วงจรขยายแบบนี้จะทำงานที่ความถี่สูงปานกลาง เมื่อพิจารณาจากสมการแสดง
อัตราการขยายแรงดนัไฟฟา้ (voltage gain)

AV =        = -

จะเหน็ไดว้า่ถา้อยากทำใหมี้อัตราการขยายเพิม่ขึน้สามารถใส ่RL มากขึน้ หรอืลดคา่ RE ลง ซ่ึงเราจะไดท้ดลองใน
ห้องปฏิบัติการต่อไป

7.6.2 วงจรขยายแบบเบสรว่ม (Common Base)

รูปท่ี 7.9 วงจรแบบเบสรว่ม

รปูที ่7.9 เปน็วงจรขยายแบบเบสรว่ม (common base) ซ่ึงมสัีญญาณอนิพุตปอ้นเขา้ทีข่าอมิิตเตอรแ์ละสัญญาณ
เอาต์พุตถูกดึงออกจากขาคอลเลกเตอร์ โดยมีขาเบสเป็นขาที่ถูกใช้เทียบแรงดันไฟฟ้าร่วมกันทั้งสองฝั่งวงจรขยายแบบ
เบสรว่ม มีอัตราการขยายกระแสไมด่ ี (current gain Ai ≈ 1) และอัตราการขยายแรงดนั (voltage gain หรอื Av)
ค่อนข้างสูง สัญญาณเอาต์พุตจะเป็นเฟสเดียวกันกับสัญญาณอินพุต คุณสมบัติต่างๆ ของวงจรขยายแบบเบสรว่ม มีแสดง
ดงัตารางที ่7.3

Vo          β(RC // RL)
Vin        RE + ( β + 1) RE

Vin

iin

Rin

RE

VE VC

VB

R2 R1
C3

VCC

RC
RL

C2

R0
i0

V0



ก้าวทนัโลกอเิล็กทรอนกิส์ 117

ตารางที ่7.3 คุณสมบติัของวงจรขยายแบบเบสรว่ม
อัตราการขยาย อัตราการขยาย ความต้านทานทาง ความต้านทานทาง ลักษณะเฟสของสัญญาณ
แรงดันไฟฟ้า กระแส ฝัง่อนิพุต (Ri) ฝ่ังเอาตพุ์ต (Ro)

Ro = (RC//RL) ไม่กลับเฟส

จากตารางที ่7.3 จะเหน็วา่มีคา่ RE เปน็คา่คงทีข่องวงจรแบบเบสรว่มซึง่คา่ RE น้ีจะมีคา่เทา่กบั
เม่ือ  α =      (สมการที ่7.2) และ VT= 26 mv ทีอุ่ณหภมิู 300 K โดยความสมัพันธร์ะหวา่ง α และ β จะเปน็

α =

จากสมการที ่7.10 จะเหน็วา่วงจรขยายแบบเบสรว่มจะมคีา่ RE น้อยมาก (ไมเ่กนิ 100 Ω) ทำใหว้งจรขยายแบบ
เบสร่วมนี้ มีค่าความต้านทานที่มองจากทางด้านอินพุต (Ri) ค่อนข้างต่ำ จึงไม่เหมาะที่จะนำมาเป็นวงจรขยายแรงดัน
มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม วงจรขยายแบบเบสร่วมสามารถทำงานที่ความถี่สูงๆ ได้ดี ซี่งจะพบได้ในวงจรภาคแรกๆ
ของเครื่องรับวิทยุทั่วไป

7.6.3 วงจรขยายแบบคอลเลกเตอรร่์วม (Common Collector หรือ Emitter follower)

รูปท่ี 7.10 วงจรขยายแบบคอลเลกเตอรร่์วม

ในรปูที ่7.10 เปน็วงจรขยายสญัญาณแบบคอลเลกเตอรร์ว่ม ซ่ึงมกีารปอ้นสัญญาณอนิพุต Vin เขา้ทีข่าเบสและ
ดึงสัญญาณเอาต์พุตออกมาจากขาอมิิตเตอร์ สัญญาณท้ังสองจะถูกวัดเทียบกับขาคอลเลกเตอร ์ซ่ึงจะต่อลงกราวด ์ขณะท่ี
วงจรทำงานในสภาวะกระแสสลบั (AC) คุณสมบัติหลักๆ ของวงจรขยายแบบนีจ้ะพบว่า แรงดันไฟฟ้าท่ีเอาต์พุตจะเท่ากับท่ี
สัญญาณอนิพุตปอ้นให ้กลา่วคอื คา่อัตราการขยายแรงดนัไฟฟา้ (voltage gain หรอื AV) จะมีคา่สูงปานกลาง เน่ืองจาก
วงจรขยายชนดินีมี้การดงึสญัญาณออกจากขาอมิิตเตอร ์ ดงันัน้จงึมชีือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ วงจรขยายสญัญาณแบบตาม
อิมิตเตอร ์(emitter follower)
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คุณสมบัติเด่นของวงจรขยายแบบคอลเลกเตอรร่์วมก็คือ มีค่าความต้านทานท่ีมองจากฝ่ังอินพุตสูง ขณะท่ีค่าความ
ต้านทานท่ีมองจากทางฝ่ังเอาต์พุตค่อนข้างต่ำ และเน่ืองจากมีอัตราการขยายแรงดันไฟฟ้า ประมาณเท่ากับ 1 จึงเหมาะท่ีจะ
นำมาเปน็วงจรกนัชน (buffer) สำหรบัแรงดนัไฟฟา้ เพ่ือใชแ้ยกสว่นวงจรออกจากกนัไดด้ี
7.6 การทำงานเปน็สวติช์ของทรานซสิเตอร์

ทรานซสิเตอรน์อกจากจะทำงานในโหมดขยายสญัญาณ ซ่ึงมวีงจรแบบตา่งๆ ดงัในหวัขอ้ที ่7.6 แล้วยงัสามารถ
ทำหน้าท่ีเหมือนสวิตช์ปิด-เปิดวงจรได้ด้วย การทำงานลักษณะดังกล่าวคือการประยุกต์ใช้งานทรานซิสเตอร์ในโหมดอ่ิมตัว
(saturation mode) และโหมดคตัออฟ (cut-off mode) ดงัแสดงในรปูที ่7.11

        (ก) cut-off สวิตชเ์ปิดวงจร (ข) saturation สวิตช์ปิดวงจร

รูปท่ี 7.11 วงจรทรานซสิเตอร์ท่ีทำงานเป็นสวิตช์

ในรปูที ่7.11 (ก) เปน็การทำงานในสภาวะสวติชท์ีเ่ปดิวงจร (open circuit) ซึง่ทำไดโ้ดยการใหค้า่แรงดนัไฟฟา้
ท่ีรอยตอ่เบส-อิมิตเตอร ์VBE น้อยกวา่ 0.7 โวลต ์เปน็ผลใหท้รานซสิเตอรท์ำงานในโหมดคตัออฟ ทำใหว้งจรเปน็เสมือน
สวิตช์ที่เปิดวงจรและ IC = 0 โดยที่แรงดันไฟฟ้าระหว่างขาคอลเลกเตอร์และขาอิมิตเตอร์อันเปรียบเสมือนหน้าสัมผัส
ของสวิตช์มีค่าเป็น

VCE (cut-off) = VCC

ซึ่งเท่ากับไฟเลี้ยงวงจรทรานซิสเตอร์นั่นคือ VCC

ส่วนในรปูที ่7.11 (ข) ถา้เราปอ้นสัญญาณอนิพุต VBB มากพอทีจ่ะทำใหก้ระแสเบส IB มีค่ามากจนได ้IC = βIB =
คา่กระแสอิม่ตวัทีข่าคอลเลกเตอรแ์ลว้ จะไดว้า่ทรานซสิเตอรจ์ะเขา้สูโ่หมดการทำงานแบบอิม่ตวั (saturation mode)
ทำให้วงจรทรานซิสเตอร์เป็นเสมือนสวิตช์ที่ปิดวงจรและแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมขาคอลเลกเตอร์และอิมิตเตอร์ VCE =
0 ดงันัน้จึงมกีระแสไหลผา่นทรานซสิเตอรใ์นสภาวะสวติชท์ีป่ดิวงจรนีเ้ปน็

ซึง่คา่กระแสเบส IB อยา่งนอ้ยทีจ่ะทำใหเ้กดิสภาวะอิม่ตวัจะเทา่กบั   IB(min) =
จะเห็นว่ากระแสเบสจะมากหรือน้อยนั้นสามารถกำหนดโหมดการทำงานของทรานซิสเตอร์ในแต่ละแบบได้

เนื่องจากโหมดการขยายสัญญาณจะเป็นโหมดการทำงานของทรานซิสเตอร์ที่พบได้บ่อยที่สุด ดังนั้นในบทต่อไปเรา
จะศกึษาวงจรขยายสญัญาณแบบตา่งๆ โดยใชพ้ื้นฐานจากหวัขอ้ที ่7.6 เปน็หลกั
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