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การทดลองที่ 2 

วงจรขยายผลต(างด)วยแอกทีฟโหลด 
Differential Amplifier with Active load 

 
1. ชื่อ-สกุล................................................................. รหัสนกัศึกษา................................................. 
2. ชื่อ-สกุล................................................................. รหัสนกัศึกษา................................................. 
 
วัตถุประสงค= 
1. เพ่ือทดลองการทํางานของวงจรขยายผลต8างด9วยแอกทีฟโหลด 
2. เพ่ือทกลองการทํางานของวงจรขยายผลต8างด9วยแหล8งจ8ายกระแสแบบแอกทีฟ 
 
อุปกรณ=ท่ีใช)ในการทดลอง 
1. Power Supply 
2. Multimeter 
3. MOSFET IRFZ24N และ IRF5305 
4. ตัวต9านทาน และตัวเก็บประจุดูรายละเอียดในการทดลอง 
 
การทดลอง 
1.1 วงจรขยายผลต(างด)วยแอกทีฟโหลด (Differential amplifier with active load) 

1.1.1 ให9ต8อวงจรขยายขยายผลต8างตามรูปท่ี 1.1 และวัดกระแส ID และแรงดัน VDS กําหนดให9 CG1 
และ CG2 = 1 pF   

    

 
รูปท่ี 1.1 วงจรขยายผลต8าง 
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ID1 =…………………………….. VDS1 =……………………………..   VGS1 =…………………………….. 
 
 

ID2 =…………………………….. VDS2 =……………………………..   VGS2 =…………………………….. 
 
VP =…………………………….. VOUT1 =………………………….   VOUT2 =…………………………….. 

 
1.1.2 ให9คํานวณหาค8า 1/gm3 และ 1/gm4 

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

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

 
1.1.3 ให9คํานวณหาอัตราการขยายแรงดัน (AV) ค8าความต9านทานอินพุต และเอาต�พุตของวงจร   

 
 AV =……………………………..  Rin =……………………………..  Rout = …………………………….. 
 

1.1.4 ปYอนสัญญาณ vin1 และ vin2 ขนาด 100 mVp มีความถ่ี 1 kHz กําหนดให9 vin2 กลับเฟส vin1 
180 องศา 

1.1.5 ทําการวัดสัญญาณ และวาดภาพสัญญาณอินพุตเทียบกับเอาต�พุตลงในรูปท่ี 1.2 และ 1.3   
พร9อมท้ังระบุขนาดต8าง ๆ ให9ชัดเจน 

 
  vIN1 =……………………………..    vOUT1 =……………………………..   
 
  vIN2 =……………………………..    vOUT2 =……………………………..   
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รูปท่ี 1.2 ผลการทดลองวัดสัญญาณ vin1 และ vout1  

 

 
รูปท่ี 1.3 ผลการทดลองวัดสัญญาณ vin2 และ vout2 

 
1.1.6 ให9คํานวณหาอัตราการขยายแรงดัน (AV) ค8าความต9านทานอินพุต และเอาต�พุตของวงจร   

 
 AV =……………………………..  Rin =……………………………..  Rout = …………………………….. 

 
1.1.7 สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.2 วงจรขยายผลต(างด)วยแหล(งจ(ายกระแสแบบแอกทีฟ (Differential amplifier with active 
current source) 

1.2.1 ให9ต8อวงจรขยายขยายผลต8างตามรูปท่ี 1.4 และวัดกระแส ID และแรงดัน VDS กําหนดให9 CG1 
CG2 = 1 pF และ VB = VOUT1,2 (รูปท่ี1.1) 

    

 
รูปท่ี 1.4 วงจรขยายผลต8าง 

 
ID1 =…………………………….. VDS1 =……………………………..   VGS1 =…………………………….. 
 
 

ID2 =…………………………….. VDS2 =……………………………..   VGS2 =…………………………….. 
 
VP =…………………………….. VOUT1 =………………………….   VOUT2 =…………………………….. 

 
1.2.2 ให9คํานวณหาค8า rO1 ถึง rO4 

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

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

 



     6562113 Electronic Laboratory II 
                                            

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
85 ถนนมาลัยแมน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 034-261021 โทรสาร .034-261048 

Page 
  5 of 6 

 
1.2.3 ให9คํานวณหาอัตราการขยายแรงดัน (AV) ค8าความต9านทานอินพุต และเอาต�พุตของวงจร   

 
 AV =……………………………..  Rin =……………………………..  Rout = …………………………….. 
 

1.2.4 ปYอนสัญญาณ vin1 และ vin2 ขนาด 100 mVp มีความถ่ี 1 kHz กําหนดให9 vin2 กลับเฟส vin1 
180 องศา 

1.2.5 ทําการวัดสัญญาณ และวาดภาพสัญญาณอินพุตเทียบกับเอาต�พุตลงในรูปท่ี 1.5 และ 1.6   
พร9อมท้ังระบุขนาดต8าง ๆ ให9ชัดเจน 

 

 
รูปท่ี 1.5 ผลการทดลองวัดสัญญาณ vin1 และ vout1  

 

 
รูปท่ี 1.6 ผลการทดลองวัดสัญญาณ vin2 และ vout2 
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  vIN1 =……………………………..    vOUT1 =……………………………..   
 
  vIN2 =……………………………..    vOUT2 =……………………………..   

 
1.2.6 ให9คํานวณหาอัตราการขยายแรงดัน (AV) ค8าความต9านทานอินพุต และเอาต�พุตของวงจร   

 
 AV =……………………………..  Rin =……………………………..  Rout = …………………………….. 

 
1.2.7 สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ให)ตอบคําถามต(อไปนี้ 

1.1 มอสเฟต M1 และ มอสเฟต M2 ในรูปท่ี 1.1 ทํางานย8านไหน และเพราะเหตุใด 
1.2 มอสเฟต M1 ถึง มอสเฟต M4 ในรูปท่ี 1.4 ทํางานย8านไหน และเพราะเหตุใด 
1.3 จากผลการทดลองวงจรขยายผลต8าง ในรูปท่ี 1.1 และ 1.4 เหมือนหรือแตกต8างกันอย8างไร 

เพราะเหตุได 
1.4 ให9อธิบายการทํางานวงจรขยายผลต8าง 
  

 
 


