7.1 บทนำ
ทรานซิสเตอร์ เป็นอุปกรณ์พน้ื ฐานทีพ่ บได้บอ่ ยสุดในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทว่ั ๆ ไป เนือ่ งจากมีการนำทรานซิสเตอร์
ไปใช้งานในหลายๆ ด้าน เช่น วงจรในวิทยุ เครือ่ งขยายเสียง รวมทัง้ อุปกรณ์ของเล่นต่างๆ นอกจากนี้ ทรานซิสเตอร์ยงั เป็น
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทเ่ี ป็นส่วนประกอบย่อยในวงจรรวม (Integrated Circuit หรือ IC) ชนิดต่างๆ ดังนัน้ จึงมีความจำเป็นที่
นักอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนจะต้องเข้าใจการทำงานของทรานซิสเตอร์เบื้องต้น เพื่อที่จะนำไปพัฒนาออกแบบและประยุกต์
ใช้งานต่างๆ ต่อไป
ทรานซิสเตอร์สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิดด้วยกัน เช่น ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (Bipolar
Junction Transistor หรือ BJT) หรือทีเ่ รียกว่าทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อพาหะคู่ นอกจากนีย้ งั มีทรานซิสเตอร์แบบเจเฟต
(Junction Field Effect Transistor หรือ JFET) ทรานซิสเตอร์แบบมอสเฟต (Metal Oxide Semmiconductor Field
Effect Transistor หรือ MOSFET) ซึง่ ใช้สนามไฟฟ้าในการควบคุมการทำงาน ในบทนีจ้ ะกล่าวถึงทรานซิสเตอร์แบบมี
รอยต่อพาหะคูเ่ ท่านัน้ สำหรับทรานซิสเตอร์แบบอืน่ ๆ สามารถศึกษาได้ในระดับสูงต่อไป
7.2 ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อพาหะคู่ (Bipolar Junction Transistor: BJT)
ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อพาหะคู่ (ซึง่ ต่อไปจะเรียกสัน้ ๆ ว่า “ทรานซิสเตอร์”) มีโครงสร้างดังแสดงในรูปที่ 7.1
ประกอบไปด้วยรอยต่อสารกึง่ ตัวนำแบบพีและเอ็น ต่อชนกัน ดังแสดงในรูปซึง่ เปรียบเสมือนกับไดโอด 2 ตัว ต่อชนกัน
ทำให้มที รานซิสเตอร์เกิดขึน้ 2 ชนิดคือชนิดพีเอ็นพีและชนิดเอ็นพีเอ็น ดังแสดงในรูปที่ 7.1 (ก) และ 7.1 (ข) ตามลำดับ
จากรูปจะเห็นว่าทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม่ี ี 3 ขา (ต่างจากตัวต้านทานและไดโอดทีม่ ี 2 ขา) ขาทีอ่ ยูต่ รง
กลางซึง่ จะเป็นชิน้ สารกึง่ ตัวนำทีม่ คี วามหนาน้อยทีส่ ดุ เรียกว่า ขาเบส (Base หรือ B) ส่วนอีกสองขาทีเ่ หลือจะเรียกว่า
ขาคอลเลกเตอร์และขาอิมติ เตอร์ (Collector หรือ C และ Emitter หรือ E) ตามลำดับ
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รูปที่ 7.1 โครงสร้างของทรานซิสเตอร์แบบพีเอ็นพี และแบบเอ็นพีเอ็น

ถึงแม้ว่าขาคอลเลกเตอร์และขาอิมิตเตอร์จะเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันตรงที่ขา
อิมติ เตอร์จะมีการโดปสารเจือมากกว่าทีข่ าคอลเลกเตอร์ (เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “ + ” ในรูป) ซึง่ จากรูปดังกล่าวได้แสดง
ถึงสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ ทัง้ ชนิดพีเอ็นพีและชนิดเอ็นพีเอ็นด้วย สังเกตว่าทีข่ าอิมติ เตอร์เป็นขาทีแ่ สดงทิศทางของ
ลูกศรซึง่ หมายถึงทิศทางของกระแสทีว่ ง่ิ ผ่าน อย่างเช่น ในกรณีของทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพีในรูปที่ 7.1 (ก) ขาอิมติ เตอร์
จะต่อกับขาของลูกศรทีม่ ที ศิ ทางพุง่ เข้าไปในทรานซิสเตอร์ นัน่ หมายความว่าทิศทางของกระแสจะวิง่ จากขาอิมติ เตอร์ไปสู่
ขาคอลเลกเตอร์ ขณะทีช่ นิดเอ็นพีเอ็น ในรูปที่ 7.1 (ข) ขาอิมติ เตอร์ตอ่ กับลูกศรทีม่ ที ศิ ทางทีพ่ งุ่ ออกจากตัวทรานซิสเตอร์
ซึง่ หมายถึงทิศทางของกระแสทีว่ ง่ิ ผ่านทรานซิสเตอร์กระแสทีไ่ หลผ่านนี้ จะมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั กระแสทีข่ าเบส สำหรับใช้
ในการควบคุมการทำงานของทรานซิสเตอร์ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป
ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อพาหะคู่ก็คือ พาหะที่ทำให้เกิดกระแสในตัวทรานซิสเตอร์
จะได้จากอิเล็กตรอนและโฮล (นัน่ คือทีม่ าของชือ่ “พาหะคู”่ ) โดยในทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพีจะมีโฮลเป็นพาหะส่วนใหญ่
(เพราะทีข่ าคอลเลกเตอร์และขาอิมติ เตอร์ถกู โดปด้วยสารกึง่ ตัวนำชนิดพี) ดังนัน้ กระแสทีผ่ า่ นทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี
จึงเกิดจากโฮลเคลื่อนที่มากกว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ ขณะที่กระแสที่วิ่งผ่านทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็นจะเป็น
กระแสที่เกิดจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ ซึ่งจะตรงกันข้ามกับกรณีของทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี
7.3 โหมดการทำงานของทรานซิสเตอร์
ทรานซิสเตอร์ทง้ั สองชนิดสามารถทำงานหลักๆ ได้ 3 โหมด หรือ 3 แบบ ขึน้ อยูก่ บั การป้อนไฟตรงรอยต่อของ
ทรานซิสเตอร์วา่ จะเป็นในลักษณะใด การป้อนไฟตรง (DC) ให้กบั ทรานซิสเตอร์ดงั กล่าว เพือ่ กำหนดโหมดใน การทำงาน
นัน้ เราเรียกว่า การไบอัส (bias) เนือ่ งจากทรานซิสเตอร์ทง้ั สองแบบในรูปที่ 7.1 เปรียบเสมือนไดโอดทีต่ อ่ ชนกัน โดยมี
ขาเบสเป็นขาร่วมของขาแอโนด (กรณีแบบเอ็นพีเอ็น) กับขาแคโทด (กรณีชนิดพีเอ็นพี) ดังแสดงในรูปที่ 7.2 ดังนั้น
การไบอัสไฟตรงเพือ่ ให้ได้โหมดการทำงานทีต่ อ้ งการจึงขึน้ อยูก่ บั ว่าจะป้อนไบอัสแบบตรง (forward bias) หรือไบอัสแบบ
ย้อนกลับ (reverse bias) ให้กับรอยต่อของทรานซิสเตอร์ระหว่างขาเบส-คอลเลกเตอร์และระหว่างขาเบส-อิมิตเตอร์
ในลักษณะใด ดังแสดงในตารางที่ 7.1
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รูปที่ 7.2 ลักษณะโครงสร้างของทรานซิสเตอร์เมือ่ เทียบกับไดโอด

ตารางที่ 7.1 โหมดการทำงานของทรานซิสเตอร์ทข่ี น้ึ อยูก่ บั การไบอัสไฟตรงทีร่ อยต่อของทรานซิสเตอร์
การไบอัสรอยต่อของทรานซิสเตอร์
โหมดในการทำงาน

รอยต่อเบส - อิมติ เตอร์
(Base - Emitter Junction)

รอยต่อเบส - คอลเลกเตอร์
(ฺBase - Collector Junction)

1. โหมดในการขยายสัญญาณ
(active mode)

ไบอัสตรง

ไบอัสย้อนกลับ

2. โหมดอิม่ ตัว
(saturation mode)

ไบอัสตรง

ไบอัสตรง

3. โหมดคัตออฟ
(cut-off mode)

ไบอัสย้อนกลับ

ไบอัสย้อนกลับ

จากตารางที่ 7.1 จะเห็นว่าการทำงานของทรานซิสเตอร์นน้ั จะขึน้ อยูก่ บั การไบอัสไฟให้เหมาะสมกับรอยต่อระหว่าง
ขาเบส-อิมิตเตอร์ และระหว่างขาเบส-คอลเลกเตอร์ ซึ่งผลการทำงานของแต่ละโหมดจะอธิบายในหัวข้อถัดไป แต่ใน
ที่นี้เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น พิจารณารูปที่ 7.3 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า ทรานซิสเตอร์ทำงานในโหมดขยายสัญญาณ
ทั้งนี้เพราะที่ระหว่างขาเบส-อิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ทั้งสองจะถูกไบอัสตรง ขณะที่ระหว่างขาเบส-คอลเลกเตอร์
ถูกไบอัสย้อนกลับ ดังนัน้ จะเห็นว่าการต่อแบตเตอรีภ่ ายนอกเข้าสูข่ าทรานซิสเตอร์ในลักษณะต่างๆ จะกำหนดโหมดการ
ทำงานของทรานซิสเตอร์ได้ ส่วนปริมาณกระแสและแรงดันไฟฟ้าทีผ่ า่ นตัวทรานซิสเตอร์จะมีความสัมพันธ์กนั อย่างไรนัน้
จะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป
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(ข) ชนิดเอ็นพีเอ็น
รูปที่ 7.3 การไบอัสให้กบั ทรานซิสเตอร์
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7.4 กระแสและแรงดันไฟฟ้าในทรานซิสเตอร์
เนือ่ งจากทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ทม่ี ี 3 ขา ดังนัน้ จึงมีกระแสไหลผ่านแต่ละขาดังแสดงในรูปที่ 7.4 ซึง่ ความ
สัมพันธ์ของกระแสทีข่ าต่างๆ ของทรานซิสเตอร์จะถูกกำหนดเป็นค่าคงที่ ขึน้ อยูก่ บั เบอร์ของทรานซิสเตอร์ โดยดูได้จาก
ตารางข้อมูลของทรานซิสเตอร์เบอร์นั้นๆ
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รูปที่ 7.4 ทิศทางการไหลของกระแสในทรานซิสเตอร์

เนือ่ งจากพาหะทีอ่ ยูใ่ นชิน้ สารทีข่ าเบสมีปริมาณน้อย (ชิน้ สารทีข่ าเบสมีความหนาน้อยกว่าชิน้ สารทีค่ อลเลกเตอร์
และที่ขาอิมิตเตอร์ตามลำดับ) ดังนั้นกระแสที่ขาเบสหรือ IB จึงมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับกระแสที่ขาคอลเลกเตอร์ IC
ตามลำดับและกระแสที่ขาอิมิตเตอร์ IE แต่จากรูปที่ 7.4 นี้จะเห็นว่ากระแสที่ไหลในทรานซิสเตอร์มีทิศทางจาก
ขาคอลเลกเตอร์ไปยังอิมติ เตอร์ (ถ้าเป็นแบบเอ็นพีเอ็นในรูป (ข)) และมีทศิ ทางจากขาอิมติ เตอร์ไปยังคอลเลกเตอร์ (ในแบบ
พีเอ็นพีในรูป (ก)) โดยมีทศิ ของกระแสเบสพุง่ เข้าและพุง่ ออกจากตัวทรานซิสเตอร์ตามลำดับ ทำให้เราได้ความสัมพันธ์ของ
กระแสทีไ่ หลเข้า - ออกตัวทรานซิสเตอร์เป็น
IE = IC + IB

(7.1)

เนือ่ งจาก IB 〈〈 IE และ IC มากๆ โดยทัว่ ไปแล้วเราอาจประมาณได้วา่ กระแส IE มีคา่ เท่ากับกระแส IC (IE ≈ IC)
ปริมาณกระแสในสมการที่ 7.1 นี้เป็นปริมาณกระแสตรง (DC) ซึ่งอาจจะเขียนแทนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และตัวห้อย
(Subscript) ตัวใหญ่ ซึง่ ถือเป็นปริมาณกระแสทีใ่ ช้ไบอัสทรานซิสเตอร์
กระแส IB , IE และ IC มีความสัมพันธ์กนั ด้วยค่า α และ β ดังนี้

นิยาม: 1) ค่า α เป็นอัตราส่วนของค่ากระแสคอลเลกเตอร์ (IC) ต่อกระแสอิมติ เตอร์ (IE)
I
α = C
IE
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(7.2)

2) ค่า β เป็นอัตราส่วนของค่ากระแสคอลเลกเตอร์ (IC) ต่อกระแสเบส (IB)
I
β = IC
B

(7.3)

ทั้งค่า α และ β นี้จะพบได้ในตารางแสดงข้อมูล (data sheet) ของทรานซิสเตอร์เบอร์นั้นๆ โดยค่า α
จะมีคา่ ประมาณ 1 (0.9 ถึง 0.99) ส่วนค่า β (เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่าค่า hFE) จะมีคา่ ตัง้ แต่ 20-200 โดยประมาณ ค่าทัง้ สอง
ค่านีจ้ ะใช้เป็นตัวแปรทีส่ ำคัญในการออกแบบการทำงานของทรานซิสเตอร์ ซึง่ เมือ่ พิจารณาจากสมการที่ 7.2 และ 7.3
จะพบว่าอัตราส่วนของค่า α และ β ดังกล่าวก็คอื อัตราการขยายของกระแส (current gain) เพราะเป็นอัตราส่วนของ
ปริมาณกระแสของทรานซิสเตอร์ โดยจะกล่าวอีกครั้งในหัวข้อโหมดการทำงานแบบขยายสัญญาณ
สำหรับแรงดันไฟฟ้าตรงทีต่ กคร่อมตัวทรานซิสเตอร์จะขึน้ อยูก่ บั ลักษณะการต่อแบตเตอรีภ่ ายนอกกับตัวต้านทาน
เข้ากับทรานซิสเตอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 7.5 เราสามารถหาแรงดันไฟฟ้า
ทีจ่ ดุ ต่างๆ ของทรานซิสเตอร์ได้ดงั นี้
จากรูปจะเห็นว่าที่ขาอิมิตเตอร์ต่อลงกราวด์ ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่ขาอิมิตเตอร์เมื่อเทียบกับกราวด์จึงเท่ากับศูนย์
(VE = 0) ขณะทีข่ าหนึง่ ของ RC ต่อเข้ากับขัว้ บวกของแบตเตอรี่ ซึง่ มีคา่ เท่ากับ VCC ดังนัน้ เมือ่ หักค่าแรงดันไฟฟ้าทีต่ กคร่อม
RC ซึง่ เท่ากับ ICRC ดังแสดงในรูปจะได้วา่
VC = VCC - ICRC

(7.4)

โดยที่ VC คือแรงดันที่ขาคอลเลกเตอร์เทียบกับกราวน์

IB
VBB

VB
RB

VB

RC
VC

VBE

IC
VCE

VE

VCC

IE

รูปที่ 7.5 การหาค่า แรงดันไฟฟ้าทีจ่ ดุ VE, VB และ VC

พิจารณาการหาค่าแรงดันไฟฟ้าที่ขาเบสหรือ VB โดยเทียบกับกราวด์ สามารถหาได้ในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
VC จากรูปจะเห็นว่า
VB = VBE + VE

(7.5)

ในกรณีวงจรรูปที่ 7.5 เนือ่ งจากไม่มคี วามต้านทาน RE ต่อทีข่ าอิมติ เตอร์ นัน่ คือ VE = IE RE = 0 ดังนัน้ จึงได้
VB = VBE และเนือ่ งจากรอยต่อเบส-อิมติ เตอร์ เป็นแบบเดียวกันกับรอยต่อพีเอ็นของไดโอด ดังนัน้ เมือ่ ต่อขัว้ แบตเตอรี่
VBB ดังรูปที่ 7.5 จึงทำให้เกิดไบอัสตรงทีร่ อยต่อ ซึง่ จะมีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมดังนี้
VBE = 0.7 โวลต์

(7.6)

ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์ 111

ค่า VBE = 0.7 โวลต์จะเป็นค่าแรงดันคงที่ของทรานซิสเตอร์ทุกตัว (ที่ทำจากซิลิกอน) เช่นเดียวกันกับใน
ทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี จะมีคา่ ดังกล่าวเป็น VEB = 0.7 โวลต์ เช่นกัน (สังเกตการกลับขัว้ แรงดันไฟฟ้า VEB เทียบกับ
VBE ในกรณีของทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น)
ตัวอย่างที่ 7.1 จงหาค่ากระแส IB IC IE VB และ VC ของวงจรทรานซิสเตอร์ตอ่ ไปนีก้ ำหนดให้ทรานซิสเตอร์ดงั กล่าวมีคา่
β = 50

RC

VC

1K
VC

RB

VB

β = 50

10 K

VB
5V

VCC
25 V

VE

วิธที ำ เนือ่ งจากทรานซิสเตอร์ในวงจรเป็นชนิดเอ็นพีเอ็น ดังนัน้ VBE = 0.7 โวลต์ และไม่มี RE ต่อทีข่ าอิมติ เตอร์ จะได้
VB = VBE = 0.7 โวลต์ ทำให้เราได้แรงดันทีต่ กคร่อม RB = VBB - VB ซึง่ สามารถหากระแสเบสได้ดงั นี้
IB = VBB - VB = 5 V - 0.7 V = 430 μΑ
RB
10 KΩ
ซึง่ เมือ่ หากระแสเบส IB ได้แล้ว จะทำให้เราได้กระแสต่างๆ 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 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแส IC และแรงดันไฟฟ้า VCE ของทรานซิสเตอร์
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในตารางที่ 7.1 จะเห็นได้วา่ ถ้าต้องการให้ทรานซิสเตอร์ทำงานในโหมดขยายสัญญาณ เราจะ
ต้องทำการไบอัสแรงดันไฟตรงให้รอยต่อเบส-อิมติ เตอร์เป็นไบอัสตรง และรอยต่อเบส-คอลเลกเตอร์เป็นไบอัสย้อนกลับ
เมือ่ พิจารณาทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น ดังแสดงในรูปที่ 7.6 (ก) จะเห็นว่าเราได้ใส่แบตเตอรีท่ ป่ี รับค่าได้ทข่ี าเบสเป็น
VBB และทีข่ าคอลเลกเตอร์เป็น VCC โดยการปรับค่า VBB หนึง่ ๆ จะได้คา่ กระแสเบส IB หนึง่ ค่า ซึง่ จะส่งผลให้ได้กระแส
คอลเลกเตอร์ท ี่สัมพันธ์ก ับกระแสเบสค่านั้นๆ ด้วย โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปตามสมการที่ 7.3 (Ic = βI B)
เมือ่ เราหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าทีต่ กคร่อมคอลเลกเตอร์-อิมติ เตอร์ VCE จะได้ดงั รูปที่ 7.6 (ข)
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IC
IC
RC
+

IB
RB

VB

+

VB

IC = βIB

B
VCC

VCE
-

A
0

VCE

0.7 V

(ก)

(ข)

รูปที่ 7.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแส และแรงดันไฟฟ้า VC E

พิจารณาในรูปที่ 7.6 (ข) ขณะทีเ่ ราปรับค่าแรงดันไฟฟ้า VBB = 0 จะได้กระแส IB = 0 ด้วยเป็นผลทำให้ไม่มกี ระแส
ไฟฟ้าไหลผ่านทรานซิสเตอร์ VCE = 0 จึงได้คลู่ ำดับ (VCE , IC) อยูท่ จ่ี ดุ เริม่ ต้น (0,0) จุด A แต่เมือ่ ปรับค่า VBB ไว้คงทีค่ า่ หนึง่
จะเกิดกระแส IB ไหลผ่านรอยต่อเบส-อิมติ เตอร์ และเมือ่ เริม่ ทำการปรับแรงดันไฟฟ้า VCC ให้กระแส IC ไหล กระแส IC
จะไหลผ่านทรานซิสเตอร์มปี ริมาณจากจุด A ถึงจุด B ในรูป (ข) ซึง่ เป็นจุดที่ IC = βIB แต่เมือ่ ปรับแรงดันไฟฟ้า VCC
ต่อไปอีกจนได้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมรอยต่อคอลเลกเตอร์อิมิตเตอร์ VCE มากกว่า 0.7 โวลต์ จะส่งผลให้รอยต่อเบสคอลเลกเตอร์เริม่ เข้าสูก่ ารไบอัสย้อนกลับและ IC เริม่ คงทีก่ ล่าวคือ กระแสคอลเลกเตอร์ IC เริม่ เข้าสูส่ ภาวะอิม่ ตัว ถึงแม้วา่
จะปรับค่าแรงดันไฟฟ้า VCE เพิม่ ขึน้ อีกเท่าไร กระแส IC ก็จะไม่มากไปกว่านีแ้ ล้ว ทรานซิสเตอร์จงึ เริม่ ทำงานในโหมดขยาย
สัญญาณ ดังนัน้ จะเห็นว่าค่ากระแส IB หนึง่ ๆ ซึง่ ได้จากการปรับแรงดันไฟฟ้า VBB จะมีกราฟความสัมพันธ์ดงั แสดงในรูปที่
7.6 (ข) ซึง่ ถ้าเราปรับค่าแรงดันไฟฟ้า VBB ให้ได้กระแสเบส IB หลายๆ ค่า จะได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแส
IC และแรงดันไฟฟ้า VCE ดังแสดงในรูปที่ 7.7 (ก)
IC

IC
IB5
IBฺ 4
IB3
IB2
IB1

IC5
IC4
IC3
IC2
IC1

VCE

IC5 QA
IC4
IC3
IC2
IC1

สมการเส้นโหลด
QB
QC

IB5
IBฺ 4
IB3
IB2
IB1
VCE

ความชัน = -1/RC
(ก) IB1 〈 IB2 〈 .... ( IB5

(ข) แสดงสมการเส้นโหลด

รูปที่ 7.7 กระแส IB ต่างๆ รวมทัง้ สมการเส้นโหลด
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เมือ่ พิจารณาวงจรในรูปที่ 7.6 (ก) อีกครัง้ จะเห็นว่าแรงดันไฟฟ้า VCC จะมีคา่ เป็น
VCC = IC RC + VCE
ซึง่ เมือ่ ทำการจัดรูปใหม่จะได้
IC = - 1 VCE + 1 VCC
RC
RC

(7.7)

1
สมการที่ 7.7 นีเ้ ป็นสมการเส้นตรง เมือ่ เทียบกับสมการเส้นตรง y = mx-c จะเห็นว่าค่า R C ในสมการที่ 7.7 จะเป็น
ค่าความชันจากความต้านทาน RC ในวงจรรูปที่ 7.6 (ก) เปรียบ RC เสมือนโหลดของวงจรทรานซิสเตอร์ ดังนัน้ สมการที่
7.7 นี้ จึงเรียกว่าสมการเส้นโหลด (load line equation) ซึง่ นำไปเขียนได้ดงั รูปที่ 7.7 (ข) จะเห็นว่าความชัน (slope)
ของสมการเส้นโหลดนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าโหลด RC เมื่อลากสมการเส้นโหลดนี้ไปตัดกับกระแสเบส IB ต่างๆ
จะได้จดุ ทีเ่ ราเรียกว่า “จุดทำงาน” (Quiescent) หรือ Q-point ซึง่ เป็นจุดทีก่ ำหนดว่าทรานซิสเตอร์ จะทำงานในโหมดใด
ในรูปที่ 7.7 (ข) ได้แสดงจุด Q ดังกล่าวไว้ 3 จุดด้วยกัน คือ จุด QA เป็นจุดทีเ่ ส้นโหลดตัดกับกระแสเบส IB (ซึง่ มีคา่ สูงสุดใน
วงจรรูปนี)้ จุดทำงานที่ QA นี้ ยังเป็นจุดทีร่ อยต่อเบส-คอลเลกเตอร์ถกู ไบอัสตรงอยู่ ดังนัน้ ถ้าเราออกแบบวงจรให้มจี ดุ
ทำงานของวงจรอยูบ่ ริเวณจุด QA ดังแสดงในรูปที่ 7.7 (ข) จะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานในโหมดอิม่ ตัว (saturation mode)
แต่ถา้ เราปรับแรงดันไฟฟ้า VBB ให้ได้กระแสเบส IB3 มาตัดกับสมการ เส้นโหลดบริเวณกึง่ กลางของกราฟ (แถวๆ จุด
QB) จะทำให้ VCE มากกว่า 0.7 โวลต์ ซึง่ นัน่ คือแรงดันทีร่ อยต่อระหว่างเบส-คอลเลกเตอร์ได้ถกู ไบอัสย้อนกลับ ดังนัน้ จุด
ทำงานบริเวณแถวๆ QB จะเป็นจุดทีท่ ำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานในโหมดขยายสัญญาณ (active mode) ขณะทีจ่ ดุ ทำงานจุด
สุดท้ายในรูป คือบริเวณจุด QC ซึง่ จะมีกระแสเบสไหลน้อยมาก จนแทบกล่าวได้วา่ IB≈ 0 เป็นจุดทีเ่ ปรียบเสมือนกับว่าเป็น
การปรับค่า VBB ≈ 0 ทำให้ไม่มกี ระแสเบส IB จึงส่งผลให้ไม่มกี ระแสคอลเลกเตอร์ นัน่ คือ IC = βIB ≈ 0 โดยการเลือกจุด
ทำงานบริเวณจุด QC นีจ้ ะทำให้ทรานซิสเตอร์ถกู ไบอัสย้อนกลับบริเวณรอยต่อเบส-อิมติ เตอร์ กล่าวคือ VBE < 0.7 โวลต์
ทำให้ทรานซิสเตอร์ไม่อยูใ่ นสภาวะนำกระแสได้ เรียกโหมดการทำงานบริเวณจุดทำงาน QC ว่า คัตออฟโหมด (cut-off)
ทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่าทรานซิสเตอร์สามารถทำงานในโหมดทีต่ า่ งๆ กันได้ ขึน้ อยูก่ บั การเลือกจุดทำงานหรือ Q-point
ว่าอยูบ่ ริเวณใดของกราฟ IC - VCE ในหัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงคุณสมบัตขิ องการทำงานในแต่ละโหมด โดยจะเน้นโหมด
ขยายสัญญาณ เพราะเป็นโหมดทำงานทีพ่ บบ่อยสุด เช่นในวงจรเครือ่ งเสียง เป็นต้น
7.6 การทำงานในโหมดขยายสัญญาณของทรานซิสเตอร์
จากที่ได้กล่าวในหัวข้อที่แล้วจะเห็นว่า การเลือกจุดทำงานบริเวณกึ่งกลางของสมการเส้นโหลดในกราฟระหว่าง
IC - VCE จะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานในโหมดขยายสัญญาณ ซึ่งคำว่า “ขยายสัญญาณ” นั้น หมายความว่าวงจร
จะทำให้เกิดอัตราการขยาย (gain) โดยที่เป็นอัตราการขยายแรงดัน (voltage gain) หรือเป็นอัตราการขยายกระแส
(current gain) ก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของวงจรและการนำสัญญาณออกไปใช้วา่ จะเป็นกระแสหรือแรงดันไฟฟ้า เนือ่ งจาก
การคำนวณและสมการต่างๆ ในหัวข้อนี้ค่อนข้างยุ่งยาก จึงขอกล่าวเฉพาะประเด็นสำคัญและสรุปสำหรับวงจรขยาย
แบบต่างๆ รวมถึงคุณสมบัตขิ องวงจรขยายเหล่านัน้ ด้วย โดยอาจจะละเว้นทีม่ าของสมการเหล่านัน้
ทรานซิสเตอร์ที่ทำงานในโหมดขยายสัญญาณนั้น (ไม่ว่าจะเป็นทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็นหรือชนิดพีเอ็นพี)
มีวงจรหลักๆ อยูส่ ามแบบ ดังนีค้ อื

114 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

7.6.1 วงจรอิมติ เตอร์รว่ ม (Common Emitter)
VCC

C1
Vin

RC

R1

Rin

VB
IB

R1

RO
iO

VC

R L VO
VE

RE

CE

VBB
รูปที่ 7.8 วงจรแบบอิมติ เตอร์รว่ ม

วงจรขยายสัญญาณแบบอิมิตเตอร์ร่วมแสดงในรูปที่ 7.8 มีการป้อนสัญญาณอินพุตเข้าที่ขาเบส (เมื่อเทียบกับ
อิมติ เตอร์ทต่ี อ่ ลงกราวด์) และดึงสัญญาณเอาต์พตุ ออกทีข่ าคอลเลกเตอร์ (เทียบกับขาอิมติ เตอร์) เนือ่ งจากสัญญาณอินพุต
Vin และสัญญาณเอาต์พตุ Vo วัดเทียบกับขาอิมติ เตอร์รว่ มกันสองด้าน ดังนัน้ วงจรนีจ้ งึ เรียกว่าวงจรขยายสัญญาณแบบ
อิมติ เตอร์รว่ ม ซึง่ วงจรขยายสัญญาณแบบทีเ่ หลือก็มแี นวทางการเรียกชือ่ วงจรเช่นเดียวกันกับอิมติ เตอร์รว่ ม R1 และ R2
ในวงจรทำหน้าทีส่ ร้างแรงดันไบอัส VB เพือ่ ทำให้เกิดกระแสเบส IB ในการพิจารณาวงจรไบอัส ซึง่ เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
(DC) capacitor หรือตัวเก็บประจุทกุ ตัวจะถูกเปิดวงจร (open circuit) แต่ขณะทีว่ งจรทำงานในสัญญาณไฟสลับ (AC)
สัญญาณอินพุต Vin จะถูกป้อนจากขาเบสและขยายออกเป็นแรงดันไฟฟ้า Vo ทีข่ าคอลเลกเตอร์ ซึง่ เป็นขาเอาต์พตุ วงจร
ขยายสัญญาณแบบอิมติ เตอร์รว่ มนีจ้ ะพบบ่อยสุดในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทว่ั ไป อัตราการขยายแรงดัน (voltage gain หรือ
AV) และอัตราขยายกระแส (current gain หรือ Ai) ของวงจรนีม้ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั แสดงในตารางที่ 7.2
ตารางที่ 7.2 คุณสมบัตขิ องวงจรขยายแบบอิมติ เตอร์รว่ ม
อัตราการขยายแรง
ดันไฟฟ้า (voltage
gain AV)

อัตราการขยายกระแส
(current gain: Ai)

ความต้านทาน
ทางฝัง่ อินพุต (Ri)

ความต้านทาน
ทางฝัง่ เอาต์พตุ (RO)

ลักษณะเฟสของสัญญาณ

กลับเฟส

จากตารางที่ 7.2 จะเห็นว่ามีคา่ บางค่าซึง่ เป็นค่าทีย่ งั ไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้งา่ ยต่อการนำไปใช้งานจริง
จึงขอละทีม่ าของสมการแต่ละสมการ โดยตัวแปรต่างๆ จะมีคำอธิบายดังนี้
β = อัตราส่วนระหว่างกระแสคอลเลกเตอร์ IC กับกระแสเบส (IB) (สมการที่ 7.3)
rπ =

ค่าความต้านคงที่ของวงจรขยาย ขึ้นอยู่กับการไบอัสกระแสคอลเลกเตอร์ โดยที่
rπ = βVT
IC

โดยที่ IC = βIB และ VT = 26 mV ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 300K (อุณหภูมหิ อ้ ง) ถือเป็นค่าคงทีอ่ กี ตัวของวงจรขยาย
แบบทรานซิสเตอร์
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Ri = ค่าความต้านทานทีม่ องจากทางฝัง่ อินพุต (ขาเบส) เข้าไปในวงจรขยายแบบอิมติ เตอร์รว่ มมี
ค่าค่อนข้างปานกลางเท่าไหร่ (ดูรปู ประกอบ)
Ro = ค่าความต้านทางทีม่ องจากทางฝัง่ เอาต์พตุ (ขาคอลเลกเตอร์) เข้าไป ซึง่ มีคา่ ขึน้ กับค่า RC คำว่า
ลักษณะเฟสของสัญญาณ หมายถึง สัญญาณไฟกระแสสลับ (AC) ทีม่ มี มุ เฟสทีต่ า่ งๆ กัน ซึง่ จะเป็น
ได้ตง้ั แต่ 0 ถึง 360 องศา ในวงจรขยายแบบอิมติ เตอร์รว่ มนัน้ จะมีเฟสสัญญาณเอาต์พตุ กลับเฟส
กับของสัญญาณอินพุต กล่าวคือถ้าใส่สญ
ั ญาณด้านฝัง่ บวกไป จะได้สญ
ั ญาณเอาต์พตุ ออกทางด้าน
ฝัง่ ลบ (จึงเรียกว่า กลับเฟส)
สำหรับตัวเก็บประจุ CE ในรูปจะใส่หรือไม่ใส่กไ็ ด้ ถ้าใส่ CE ดังรูป จะเป็นวงจรขยายแบบบายพาสหมด (fully
bypass) ซึง่ จะทำให้เทอม (β + 1) RE ในตารางที่ 7.2 เป็นศูนย์ เป็นผลทำให้วงจรขยายแบบอิมติ เตอร์รว่ มนีม้ คี า่ อัตรา
การขยายแรงดันไฟฟ้ามากขึน้ แต่สญ
ั ญาณจะไม่มเี สถียรภาพถ้าไม่ใส่ CE ในรูปที่ 7.8 จะเป็นวงจรขยายอิมติ เตอร์รว่ ม
แบบไม่บายพาส (unbypassed) ซึง่ จะมีคา่ ต่างๆ ดังตารางที่ 7.2
วงจรขยายแบบอิมติ เตอร์รว่ มนีจ้ ะพบได้ในวงจรเครือ่ งเสียงหรือวงจรขยายสัญญาณต่างๆ บ่อยมาก เพราะสามารถ
ขยายทั้งกระแสและแรงดันไฟฟ้า วงจรขยายแบบนี้จะทำงานที่ความถี่สูงปานกลาง เมื่อพิจารณาจากสมการแสดง
อัตราการขยายแรงดันไฟฟ้า (voltage gain)
V
β(RC // RL)
AV = o = Vin
RE + ( β + 1) RE
จะเห็นได้วา่ ถ้าอยากทำให้มอี ตั ราการขยายเพิม่ ขึน้ สามารถใส่ RL มากขึน้ หรือลดค่า RE ลง ซึง่ เราจะได้ทดลองใน
ห้องปฏิบัติการต่อไป
7.6.2 วงจรขยายแบบเบสร่วม (Common Base)
Rin

VE

iin
Vin

VC
VB

RE
R2

R0

C3

RC

i0
C2

RL

V0

R1
VCC

รูปที่ 7.9 วงจรแบบเบสร่วม

รูปที่ 7.9 เป็นวงจรขยายแบบเบสร่วม (common base) ซึง่ มีสญ
ั ญาณอินพุตป้อนเข้าทีข่ าอิมติ เตอร์และสัญญาณ
เอาต์พุตถูกดึงออกจากขาคอลเลกเตอร์ โดยมีขาเบสเป็นขาที่ถูกใช้เทียบแรงดันไฟฟ้าร่วมกันทั้งสองฝั่งวงจรขยายแบบ
เบสร่วม มีอตั ราการขยายกระแสไม่ดี (current gain Ai ≈ 1) และอัตราการขยายแรงดัน (voltage gain หรือ Av)
ค่อนข้างสูง สัญญาณเอาต์พตุ จะเป็นเฟสเดียวกันกับสัญญาณอินพุต คุณสมบัตติ า่ งๆ ของวงจรขยายแบบเบสร่วม มีแสดง
ดังตารางที่ 7.3
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ตารางที่ 7.3 คุณสมบัตขิ องวงจรขยายแบบเบสร่วม
อัตราการขยาย อัตราการขยาย
แรงดันไฟฟ้า
กระแส

ความต้านทานทาง
ฝัง่ อินพุต (Ri)

ความต้านทานทาง
ฝัง่ เอาต์พตุ (Ro)

ลักษณะเฟสของสัญญาณ

Ro = (RC//RL)

ไม่กลับเฟส

V
จากตารางที่ 7.3 จะเห็นว่ามีคา่ RE เป็นค่าคงทีข่ องวงจรแบบเบสร่วมซึง่ ค่า RE นีจ้ ะมีคา่ เท่ากับ I T
E
I
เมือ่ α = IC (สมการที่ 7.2) และ VT= 26 mv ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 300 K โดยความสัมพันธ์ระหว่าง α และ β จะเป็น
B

α=

β
β +1

จากสมการที่ 7.10 จะเห็นว่าวงจรขยายแบบเบสร่วมจะมีคา่ RE น้อยมาก (ไม่เกิน 100 Ω) ทำให้วงจรขยายแบบ
เบสร่วมนี้ มีค่าความต้านทานที่มองจากทางด้านอินพุต (Ri) ค่อนข้างต่ำ จึงไม่เหมาะที่จะนำมาเป็นวงจรขยายแรงดัน
มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม วงจรขยายแบบเบสร่วมสามารถทำงานที่ความถี่สูงๆ ได้ดี ซี่งจะพบได้ในวงจรภาคแรกๆ
ของเครื่องรับวิทยุทั่วไป
7.6.3 วงจรขยายแบบคอลเลกเตอร์รว่ ม (Common Collector หรือ Emitter follower)
VCC

R1
C1

VC

Iin

R0

VB

i0
IB
R2

VE
RE

RL V0

Rin
รูปที่ 7.10 วงจรขยายแบบคอลเลกเตอร์รว่ ม

ในรูปที่ 7.10 เป็นวงจรขยายสัญญาณแบบคอลเลกเตอร์รว่ ม ซึง่ มีการป้อนสัญญาณอินพุต Vin เข้าทีข่ าเบสและ
ดึงสัญญาณเอาต์พตุ ออกมาจากขาอิมติ เตอร์ สัญญาณทัง้ สองจะถูกวัดเทียบกับขาคอลเลกเตอร์ ซึง่ จะต่อลงกราวด์ ขณะที่
วงจรทำงานในสภาวะกระแสสลับ (AC) คุณสมบัตหิ ลักๆ ของวงจรขยายแบบนีจ้ ะพบว่า แรงดันไฟฟ้าทีเ่ อาต์พตุ จะเท่ากับที่
สัญญาณอินพุตป้อนให้ กล่าวคือ ค่าอัตราการขยายแรงดันไฟฟ้า (voltage gain หรือ AV) จะมีคา่ สูงปานกลาง เนือ่ งจาก
วงจรขยายชนิดนีม้ กี ารดึงสัญญาณออกจากขาอิมติ เตอร์ ดังนัน้ จึงมีชอ่ื เรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า วงจรขยายสัญญาณแบบตาม
อิมติ เตอร์ (emitter follower)
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คุณสมบัตเิ ด่นของวงจรขยายแบบคอลเลกเตอร์รว่ มก็คอื มีคา่ ความต้านทานทีม่ องจากฝัง่ อินพุตสูง ขณะทีค่ า่ ความ
ต้านทานทีม่ องจากทางฝัง่ เอาต์พตุ ค่อนข้างต่ำ และเนือ่ งจากมีอตั ราการขยายแรงดันไฟฟ้า ประมาณเท่ากับ 1 จึงเหมาะทีจ่ ะ
นำมาเป็นวงจรกันชน (buffer) สำหรับแรงดันไฟฟ้า เพือ่ ใช้แยกส่วนวงจรออกจากกันได้ดี
7.6 การทำงานเป็นสวิตช์ของทรานซิสเตอร์
ทรานซิสเตอร์นอกจากจะทำงานในโหมดขยายสัญญาณ ซึง่ มีวงจรแบบต่างๆ ดังในหัวข้อที่ 7.6 แล้วยังสามารถ
ทำหน้าทีเ่ หมือนสวิตช์ปดิ -เปิดวงจรได้ดว้ ย การทำงานลักษณะดังกล่าวคือการประยุกต์ใช้งานทรานซิสเตอร์ในโหมดอิม่ ตัว
(saturation mode) และโหมดคัตออฟ (cut-off mode) ดังแสดงในรูปที่ 7.11
+VCC

RB VB
VBB = 0 V

RC
VC
VE

+VCC
=0

VCE

RC

IB

+VCC
IC = 0

C
VCE
E

+VCC

IB
RB

RC
V
VB C
VE

(ก) cut-off สวิตช์เปิดวงจร

+VCC
IC(sat) R C

VCE

IC(sat)
C

IB

E

VCE = 0 V

(ข) saturation สวิตช์ปดิ วงจร

รูปที่ 7.11 วงจรทรานซิสเตอร์ทท่ี ำงานเป็นสวิตช์

ในรูปที่ 7.11 (ก) เป็นการทำงานในสภาวะสวิตช์ทเ่ี ปิดวงจร (open circuit) ซึง่ ทำได้โดยการให้คา่ แรงดันไฟฟ้า
ทีร่ อยต่อเบส-อิมติ เตอร์ VBE น้อยกว่า 0.7 โวลต์ เป็นผลให้ทรานซิสเตอร์ทำงานในโหมดคัตออฟ ทำให้วงจรเป็นเสมือน
สวิตช์ที่เปิดวงจรและ IC = 0 โดยที่แรงดันไฟฟ้าระหว่างขาคอลเลกเตอร์และขาอิมิตเตอร์อันเปรียบเสมือนหน้าสัมผัส
ของสวิตช์มีค่าเป็น
VCE (cut-off) = VCC
ซึ่งเท่ากับไฟเลี้ยงวงจรทรานซิสเตอร์นั่นคือ VCC

ส่วนในรูปที่ 7.11 (ข) ถ้าเราป้อนสัญญาณอินพุต VBB มากพอทีจ่ ะทำให้กระแสเบส IB มีคา่ มากจนได้ IC = βIB =
ค่ากระแสอิม่ ตัวทีข่ าคอลเลกเตอร์แล้ว จะได้วา่ ทรานซิสเตอร์จะเข้าสูโ่ หมดการทำงานแบบอิม่ ตัว (saturation mode)
ทำให้วงจรทรานซิสเตอร์เป็นเสมือนสวิตช์ที่ปิดวงจรและแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมขาคอลเลกเตอร์และอิมิตเตอร์ VCE =
V
0 ดังนัน้ จึงมีกระแสไหลผ่านทรานซิสเตอร์ในสภาวะสวิตช์ทป่ี ดิ วงจรนีเ้ ป็น IC(sat) = CC
R C I (sat)
ซึง่ ค่ากระแสเบส IB อย่างน้อยทีจ่ ะทำให้เกิดสภาวะอิม่ ตัวจะเท่ากับ IB(min) = C
β
จะเห็นว่ากระแสเบสจะมากหรือน้อยนั้นสามารถกำหนดโหมดการทำงานของทรานซิสเตอร์ในแต่ละแบบได้
เนื่องจากโหมดการขยายสัญญาณจะเป็นโหมดการทำงานของทรานซิสเตอร์ที่พบได้บ่อยที่สุด ดังนั้นในบทต่อไปเรา
จะศึกษาวงจรขยายสัญญาณแบบต่างๆ โดยใช้พน้ื ฐานจากหัวข้อที่ 7.6 เป็นหลัก
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