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บทที่ 1
การทดลองไดโอด และการประยุกต"ใช%งาน
1.1 ไดโอด (Diode)
1.1.1 หลักการพื้นฐานของไดโอด
ไดโอด คืออุปกรณที่สร!างขึ้นจากสารกึ่งตัวนําซิลิกอน หรือเยอรมันเนียม ซึ่งสารซิลิกอน
หรือเยอรมันเนียมถูกโดปให!เป@นชนิดพี (P Type) และชนิดเอ็น (N Type) แล!วนํามาสร!างเป@นตัวไดโอด
ซึ่งตัวไดโอดมี 2 ขั้ว คือ แอโนด (Anode: A) และแคโทด (Cathode: K) รูปที่ 1.1 (ก) แสดงโครงสร!าง
ของไดโอด ซึ่งขั้วแอโนดต)ออยู)กับสารกึ่งตัวนําชนิดพี และขั้วแคโทดต)ออยู)กับสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น
รูปที่ 1.1 (ข) แสดงสัญลักษณของไดโอด การทํางานของไดโอดมี 2 ลักษณะ คือการไบอัสตรงและการ
ไบอัสกลับ

(ก)
(ข)
รูปที่ 1.1 ไดโอด (ก) โครงสร!าง และ (ข) สัญลักษณ
1.1.2 การไบอัสตรง (Forward bias)
การไบอัสตรง (Forward bias) คือการปZอนแรงดันไบอัสให!แรงดันที่ขั้วแอโหนดสูงกว)า
แรงดันที่ขั้วแคโทด อิเล็กตรอนที่สารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นเคลื่อนที่ไปยังย)านดีพลีชันที่มีคุณสมบัติเป@นกลาง
ขณะเดียวกันย)านดีพลีชันถูกดึงอิเล็กตรอนไปยังสารกึ่งตัวนําชนิดพี ส)งผลให!ย)านดีพลีชันแคบลง ทําให!
เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากสารกึ่งตั วนําชนิด เอ็นไปยั งชนิดพี และมีกระแสไหลตรงผ)านตั ว
ไดโอด ดังวงจรในรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 วงจรไบอัสตรง
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1.1.3 การไบอัสกลับ (Reversed bias)
การไบอัสกลับ (Reversed bias) คือการต)อแรงดันไบอัสให!แรงดันที่ขั้วแอโหนดต่ํากว)า
แรงดันที่ขั้วแคโทด อิเล็กตรอนที่สารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นเคลื่อนที่ลักษณะถูกดึงออกมาจากตัวสาร และดึง
อิเล็กตรอนที่ย)านดีพลีชันออกมา และอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข!าไปยังสารกึ่งตัวนําชนิดพี ทําให!ย)านดีพลีชัน
เป@นกลางมากขึ้น ซึ่งส)งผลให!ย)านดีพลีชันกว!างมากขึ้น และมีกระแสไหลย)อนกลับผ)านตัวไอโอด รูปที่
1.3 แสดงวงจรไบอัสกลับให!กับไดโอด ซึ่งกระแสที่ไหลย!อนกลับเนื่องจากการต)อไบอัสกลับนี้จะมีปริมาณ
น! อยมาก มี ค) า ประมาณไมโครแอมป] ซึ่ งถ! า เพิ่ ม แรงดั น มากขึ้ น จนถึ งแรงดั น พั ง ทลาย (Breakdown
voltage) อาจทําให!ไดโอดเสียหายได!

รูปที่ 1.3 วงจรไบอัสกลับ
1.1.4 กราฟคุณลักษณะการทํางานของไดโอด
รูปที่ 1.4 แสดงกราฟคุณลักษณะการทํางานของไดโอด การไบอัสตรงด!วยการปZอนแรงดัน
ตกคร)อมไดโอดน!อยกว)า 0.5 V ไดโอดจะมีกระแสไหลน!อยมากระดับไมโครแอมป] เมื่อแรงดันตกคร)อม
ไดโอดมากกว)า 0.5 V และน!อยกว)า 0.7 V ไดโอดเริ่มมีกระแสไหลเพิ่มขึ้นจนกระทั้งแรงดันตกคร)อม
ไดโอดเท)ากับ 0.7 V ไดโอดจะมีกระแสไหลคงที่ การไบอัสกลับให!กลับไดโอด ไดโอดจะมีกระแสไหลน!อย
มากประมาณนาโนแอมป]หรือไม)มีกระแสไหลจนกระทั้งแรงดันตกคร)อมไดโอดมีค)าเท)ากับ VZK ไดโอดจะ
มีกระแสไหลจํานวนมา ขณะที่แรงดันไบอัสกลับมีค)าคงที่ คุณลักษณะไบอัสกลับดังกล)าวถูกนํามาสร!าง
เป@นอุปกรณซีเนอรไดโอด จะกล)าวในบทถัดไป
ตัวอยEางที่ 1 กระแส ID1 ที่ไหลผ)าน RS มีค)าเท)าไร

รูปที่ 1.4 วงจรไบอัสตรง
วิธีทํา วงจรในรูปที่ 1.5 ไดโอดถูกต)อในลักษณะไบอัสตรง และแรงดันที่ขาแอโนดสูงกว)าขาแคโทด
0.7 V ดังนั้น ไดโอดนํากระแสและแรงดันตกคร)อมไดโอดมีค)าเท)ากับ 0.7 V
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ID1 =

=

V1 − VD1
R1

(1.1)

5V − 0.7V
2 kΩ

(1.2)

= 2.15 mA

รูปที่ 1.5 กราฟคุณลักษณะการทํางานของไดโอด (Sedra and Smith)
ตัวอยEางที่ 2 กระแส IRS ที่ไหลผ)าน RS มีค)าเท)าไร

รูปที่ 1.6 วงจรไบอัสตรง
วิธีทํา วงจรในรูปที่ 1.6 ไดโอดถูกต)อในลักษณะไบอัสตรง และแรงดันที่ขาแอโนดสูงกว)าขาแคโทด
0.7 V ดังนั้น ไดโอดนํากระแสและแรงดันตกคร)อมไดโอดมีค)าเท)ากับ 0.7 V กระแส IRS เท)ากับ
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IRS =
=

V1 − VD1 + V2
RS

(1.3)

5V − 0.7V + 5V
2 kΩ

(1.4)

= 4.65 mA

1.2 การใช%ไดโอดทํางานแรงดันไฟฟHากระแสสลับ
การประยุ กตใช!งานไดโอดกั บแรงดั นไฟฟZ า กระแสสลั บ คื อการนํ าไอโอดมาต) อเป@ นวงจรเรี ย ง
กระแส (Rectifier Circuit) ซึ่งเป@นการแปลงแรงดันไฟฟZากระแสสลับให!เป@นแรงดันที่มีพีคเดียว วงจร
เรียงกระแสถูกแบ)งออกเป@น 2 แบบ ดังนี้
ก. วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half Wave Rectifier Circuit)
ข. วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (Full Wave Rectifier Circuit)
ข.1 แบบไดโอด 2 ตัว
ข.2 แบบไดโอดบริดจ

(ก)

(ข)
รูปที่ 1.7 วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (ก) ครึ่งคลื่นบวก และ (ข) ครึ่งคลื่นกลบ
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รูปที่ 1.7 แสดงการต)อใช!งานไดโอดกับแรงดันไฟฟZากระแสสลับ รูปที่ 1.7 (ก) แสดงการแปลงไฟ
บวกออกครึ่งคลื่น การทํางานของวงจรอธิบายได!ดังนี้ เมื่อแรงดันไฟฟZาซึกบวกเข!ามาที่ขาแอโนดและมี
แรงดันมากกว)า 0.5 V ไดโอดจะนํากระแส กระแสไหลผ)านตัวต!านทานเกิดแรงดันที่ตัวต!านทาน ซึ่งมี
ลักษณะตามแรงดันไฟฟZาพีคบวก เมื่อแรงดันไฟฟZาพีคลบเข!ามาที่ขาแอโนด ไดโอดไม)นํากระแส ส)งผลให!
ไม)มีกระแสไหลผ)านตัวต!านทานเกิดแรงดันที่ตัวต!านทาน รูปที่ 1.7 (ข) แสดงการแปลงไฟลบออกครึ่ง
คลื่น การทํางานของวงจรอธิบายได!ดังนี้ เมื่อแรงดันไฟฟZาพีคบวกเข!ามาที่ขาแคโทด ไดโอดไม)นํากระแส
ส)งผลให!ไม)มีกระแสไหลผ)านตัวต!านทานเกิดแรงดันที่ตัวต!านทาน เมื่อแรงดันไฟฟZาพีคลบเข!ามาที่ขา
แคโทดและมีแรงดันน!อยกว)า 0.5 V ไดโอดจะนํากระแส กระแสไหลผ)านตัวต!านทานในลักษณะไหลย!อน
ขึ้นทําให!เกิดแรงดันที่ตัวต!านทาน ซึ่งมีลักษณะตามแรงดันไฟฟZาพีคลบ
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รูปที่ 1.8 วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น

1.3 วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น
รูปที่ 1.8 แสดงวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น ประกอบด!วยหม!อแปลงแรงดันไฟฟZากระแสสลับ
ภาคอินพุต (Output) และไดโอด D1 หม!อแปลงทําหน!าที่ลดทอนแรงดันไฟฟZากระแสสลับ 220 Vrms ให!
ออกเท)ากับ 12 Vrms การทํางานของวงจรอธิบายได!ดังนี้ เมื่อแรงดันไฟฟZาพีคบวกเข!ามาที่ขาแอโนด และ
มีแรงดันมากกว)า 0.5 V ซึ่งวงจรมีการไบอัสตรง ไดโอดจะนํากระแส กระแสไหลผ)านตัวต!านทานเกิด
แรงดัน ที่ ตั วต! า นทาน แรงดัน ที่ ตกคร) อมตั ว ต!า นทานมี ลั กษณะเดี ย วกั บ แรงดั น ไฟฟZ า พีคบวก เมื่ อ
แรงดันไฟฟZาพีคลบเข!ามาที่ขาแอโนดไดโอดจะไม)นํากระแส เนื่องจากวงจรมีการไบอัสตรง และเมื่อ
แรงดันไฟฟZาพีคบวกเข!ามาที่ขาแอโนดอีกครั้ง ไดโอดจะนํากระแส ซึ่งวงจรจะทํางานลักษณะไบอัสตรง
และไบอัสกลับสลับกันไป แรงดันเอาตพุตมีลักษณะไฟฟZากระแสสลับเพียงครึ่งคลื่น
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ตัวอยEางที่ 3 ทําการวาดแรงดันเอาตพุตของวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น

รูปที่ 1.9 วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น
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รูปที่ 1.10 (ก) วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น และ (ข) สัญญาณอินพุต และเอาตพุต
ตัวอยEางที่ 4 ทําการวาดแรงดันเอาตพุตของวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น

รูปที่ 1.11 วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น

t
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รูปที่ 1.12 (ก) วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น และ (ข) สัญญาณอินพุต และเอาตพุต

1.4 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นที่ใช%หม%อแปลงแบบเซ็นเตอร"แทรป
รูปที่ 1.13 แสดงวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นประกอบด!วยหม!อแปลงแบบแทรปกลางชนิด
3 ขั้ว และไดโอด D1 และ D2 การทํางานของวงจรอธิบายได!ดังนี้ เมื่อแรงดันอินพุตพีคบวกเข!ามาที่ขด
ปฐมภูมิของหม!อแปลง ขั้วทุติยภูมิจะมีแรงดันพีคบวกออกมาที่ขั้วแอโนดของ D1 และจะมีแรงดันพีคลบ
ที่ขั้วแอโนดของ D2 ขณะที่ขากลางจะเป@นขากราวด ลักษณะของแรงดันดังกล)าว ไดโอด D1 ถูกไบอัส
ตรง ขณะที่ D2 ถูกไบอัสกลับ เอาตพุตของวงจรจะมีกระแสไหลผ)านไดโอด D1 ผ)าน RL ทําให!เกิด
แรงดันไฟฟZากระแสสลับพีคบวก VRL ในทางตรงข!าม เมื่อแรงดันอินพุตพีคลบเข!าที่อินพุตของหม!อแปลง
ภาคเอาตพุตไพมารี่จะมีแรงดันพีคลบออกมาที่ขั้วแอโนดของ D1 และจะมีแรงดันพีคบวกที่ขั้วแอโนด
ของ D2 ลักษณะของแรงดันดังกล)าว ไดโอด D1 ถูกไบอัสกลับ ขณะที่ D2 ถูกไบอัสตรง เอาตพุตของวงจร
จะมีกระแสไหลผ)านไดโอด D2 ผ)าน RL ส)งผลให!มีแรงดันไฟฟZากระแสสลับพีคบวก VRL อีกครั้ง แรงดัน
เอาตพุตของวงจรมีลักษณะเป@นแรงดันแบบเต็มคลื่น

10 แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1

vp

vin

t

D1 D1 D2 D1 D2
220 Vac

12 Vac

RL

12 Vac
D2

vOUT

- vp
vp

vout

t
รูปที่ 1.13 (ก) วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบเซ็นเตอรแทรป และ (ข) สัญญาณอินพุต และ
เอาตพุต
ตัวอยEางที่ 1.5 ทําการวาดแรงดันเอาตพุตของวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบเซ็นเตอรแทรป

รูปที่ 1.14 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบเซ็นเตอรแทรป
เมื่อแรงดันอินพุตพีคลบปรากฏที่หม!อแปลงขั้วทุติยภูมิ ไดโอด D1 และ D2 สลับกันทํางาน ดังนั้น
กระแสจะไหลผ)านตัวต!านทาน RL ลักษณะกลับทิศทางของแรงดัน ส)งผลให!แรงดันเอาตพุตมีลักษณะ
แรงดันแบบเต็มคลื่นพีคลบ ดังแสดงในรูปที่ 1.15
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17
15
10

vin (vp)

5

t
-5
-10
-15
-17
17
15
10

vout (vp)

5

t

-5
-10
-15
-17

รูปที่ 1.15 (ก) วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบเซ็นเตอรแทรป และ (ข) สัญญาณอินพุต และ
เอาตพุต
ตัวอยEางที่ 1.6 ทําการวาดแรงดันเอาตพุตของวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบเซ็นเตอรแทรป และหาค)า
แรงดันเอาตพุต
D1
220 Vac

12 Vac
12 Vac

RL

vOUT

D2
รูปที่ 1.16 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบเซ็นเตอรแทรป
เนื่องจากไดโอด D1 และ D2 ทํางานพร!อมกัน ดังนั้น กระแสจะไหลจากหม!อแปลงขั้วทุติยภูมิผ)าน
ไดโอด D1 และ D2 และเข!าหม!อแปลงครบวงจร ส)งผลให!ไม)มีกระแสไหลผ)านโหลด แรงดันเอาตพุตมีค)า
เท)ากับศูนย ดังแสดงในรูปที่ 1.17

12 แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1

vOUT
D1(on)
220 Vac

12 Vac ID1
12 Vac
ID2
D2(on)

t
RL

vOUT

รูปที่ 1.17 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบเซ็นเตอรแทรป

1.5 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ"
รูปที่ 1.18 แสดงวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ ซึ่งประกอบด!วยหม!อแปลงและไดโอด D1 –
D4 ไดโอด 4 ตัว ต)อลักษณะวงจรบริดจ การทํางานของวงจรสามารถอธิบายได!ดังนี้ เมื่อแรงดันอินพุตพี
คบวกเข!ามาที่ขั้วปฐมภูมิของหม!อแปลง ขั้วทุติยภูมิเกิดแรงดันพีคบวกที่โหนด A (เมื่อวัดเทียบกับโหนด
B) ซึ่งต)อกับขาแคโทด D1 และขาแอโนดของ D2 ขณะที่โหนด B มีแรงดันพีคลบ (เมื่อวัดเทียบกับโหนด
A) ซึ่งต)อกับขาแคโทด D3 และขาแอโนดของ D4 ส)งผลให!ไดโอด D2 และ D3 ถูกไบอัสตรง ขณะที่ไดโอด
D1 และ D4 ถูกไบอัสกลับ หม!อแปลงมีกระแสไหลผ)านไดโอด D2 ตัวต!านทาน RL และไดโอด D3 ครบ
วงจร กระแสดั งกล) า วทํ าให! เ กิ ด แรงดั น vout ที มีลั กษณะแรงดั น พี คบวก เมื่ อแรงดั น อิ น พุ ตไฟฟZ า
กระแสสลับพีคลบเข!ามาที่ขดปฐมภูมิของหม!อแปลง ที่โหนด A ของขดลวดทุติยภูมิเกิดแรงดันพีคลบ
ขณะเดียวกัน ที่โหนด B ของขดทุติยภูมิเกิดแรงดันพีคบวก ส)งผลให!ไดโอด D1 และ D4 ถูกไบอัสตรง
ไดโอด D2 และ D3 ถูกไบอัสกลับ ลักษณะดังกล)าวหม!อแปลงจะมีกระแสไหลผ)านไดโอด D1 ตัวต!านทาน
RL และไดโอด D4 กระแสดังกล)าวทําให!เกิ ดแรงดั น vout ซึ่ งมีลั กษณะเป@ นแรงดัน ไฟฟZ าพีคบวก
แรงดันไฟฟZาเอาตพุตมีลักษณะเป@นแรงดันไฟฟZาแบบเต็มคลื่น

รูปที่ 1.18 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ
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ตัวอยEางที่ 1.7 ให!คํานวณหาค)าแรงดันเอาตพุต
วิธีทํา พิจารณาไดโอดทํางานลักษณะอุดมคติ แรงดันเอาตพุตมีค)าเท)ากับ
vout = 1.414vrms
= 1.414 x 12 V = 16.968 V

(1.5)
(1.6)

1.6 วงจรคลิปเปอร"ไดโอด (Diode clipper or diode limiter)
วงจรคลิปเปอรหรือวงจรจํากัดสัญญาณ คือ วงจรที่นําตัวไดโอดมาทําหน!าที่จํากัดสัญญาณอินพุต
ที่เข!ามาไม)ให!มากกว)าแรงดันที่กําหนดไว! รูปที่ 1.19 (ก) แสดงวงจรคลิปเปอรพีคบวกด!วยไดโอด การ
ทํางานของวงจรสามารถอธิบายได!ดังนี้ เมื่อแรงดันพีคบวกเข!ามาที่ วงจร ไดโอดจะนํากระแส ทําให!
แรงดันเอาตพุตเท)ากับแรงดันที่ตกคร)อมไดโอดเท)ากับ 0.7 V เมื่อแรงดันพีคลบเข!ามาที่วงจร ไดโอดจะ
ไม)นํากระแส ส)งผลให!แรงดันเอาตพุตเท)ากับอินพุต รูปที่ 1.19 (ข) แสดงแรงดันคลิปเปอรพีคลบด!วย
ไดโอด การทํางานของวงจรอธิบายได!ดังนี้ เมื่อแรงดันพีคบวกเข!ามาที่วงจร ไดโอดจะไม)นํากระแส ส)งผล
ให! แรงดั น เอาตพุ ต เท) า กั บอิ น พุ ต เมื่ อแรงดั น พี คลบเข! า มาที่ ว งจร ไดโอดจะนํ า กระแส ทํ าให! แรงดั น
เอาตพุตเท)ากับแรงดันที่ตกคร)อมไดโอดเท)ากับ 0.7 V ในลักษณะกลับขั้ว

(ก)

(ข)
รูปที่ 1.19 วงจรคลิปเปอร (ก) ตัดสัญญาณซีกบวก และ (ข) ตัดสัญญาณซีกลบ (Thomas L. Floyd)

14 แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1

ตัวอยEางที่ 1.8 การคํานวณหาแรงดันเอาตพุตสูงสุด และวาดแรงดันเอาตพุตของวงจรคลิปเปอรไดโอด

รูปที่ 1.20 วงจรคลิปเปอรไดโอด (Thomas L. Floyd)
วิธีทํา เมื่อแรงดันพีคบวกเข!ามาที่วงจร ไดโอดจะไม)นํากระแส ส)งผลให!แรงดันเอาตพุตเท)ากับอินพุต เมื่อ
แรงดันพีคลบเข!ามาที่วงจร ไดโอดจะนํากระแส ทําให!แรงดันเอาตพุตเท)ากับ 0.7 V รูปที่ 1.21 แสดง
แรงดันคลิปเปอร

รูปที่ 1.21 สัญญาณเอาตพุตของวงจร (Thomas L. Floyd)
ตัวอยEางที่ 1.9 การคํานวณหาแรงดันเอาตพุตสูงสุด และวาดแรงดันเอาตพุตของวงจรคลิปเปอรไดโอด

รูปที่ 1.22 วงจรคลิปเปอรไดโอด (Thomas L. Floyd)
วิธีทํา แรงดันไบอัสมีค)าเท)ากับ
 R 
VBIAS =  3  VS
 R2 + R3 
200Ω
 × 12V = 8.25V
= 

 100Ω + 200Ω 

(1.7)

(1.8)
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แรงดันคลิปเปอรมีค)าเท)ากับ
Vclipper = VBIAS + VD

(1.9)

= 8.25 V + 0.7 V = 8.95 V

(1.10)

เมื่อแรงดันพีคบวกเข!ามาที่วงจร วงจรจะทําการคลิปแรงดันให!มีค)าเท)ากับ 8.95 V เมื่อแรงดันพี
คลบเข!ามาที่วงจร ไดโอดจะไม)นํากระแส ส)งผลให!แรงดันเอาตพุตเท)ากับอินพุต รูปที่ 1.29 แสดงแรงดัน
คลิปเปอร

รูปที่ 1.23 สัญญาณเอาตพุตของวงจร (Thomas L. Floyd)

1.7 การทดลองหาคุณลักษณะของไดโอด
1.7.1 การทดลองการไบอัสกระแสตรง (มนตรี ศิริปรัชญานันท")
1.7.1.1 ให!ต)อวงจรการไบอัสกระแสตรงตามวงจรในรูปที่ 1.24 ทําการปรับแรงดันไบอัส
(VS) ตามค)าในตาราง และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 1.1

รูปที่ 1.24 การไบอัสตรง (Forward bias)
ตารางที่ 1.1 ผลการทําลองคุณลักษณะกระแสและแรงดันไดโอดขณะไบอัสตรง
VS
ID
VD

0

0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

1

1.5

2

V
A
V

1.7.1.2 ให!ต)อวงจรการไบอัสกลับตามวงจรในรูปที่ 1.25 ทําการปรับแรงดันไบอัส (VS)
ตามค)าในตาราง และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 1.2

16 แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1

รูปที่ 1.25 การไบอัสกลับ (Reverse bias)
ตารางที่ 1.2 ผลการทําลองคุณลักษณะกระแสและแรงดันไดโอดขณะไบอัสกลับ
VS

0

0.2 0.4 0.6 0.8

1

2

3

4

6

8

10

12

V
A
V

ID
VD
1.7.1.3 ให!นําผลการทดลองในตารางที่ 1.1 และ 1.2 มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหว)างกระแสกับแรงดันในการไบอัสตรงและไบอัสกลับ

1.7.1.4 สรุปผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.7.2 การทดลองการไบอัสกระแสสลับ
1.7.2.1 ให!ต)อวงจรเร็คติไฟลแบบครึ่งคลื่น (Half-Wave Rectifier) ตามวงจรในรูปที่ 1.26
และปZอนสัญญาณแรงดัน 5 Vpp ความถี่ของสัญญาณ 1 kHz ให!วาดภาพสัญญาณแรงดัน VD และ vout
เปรียบเทียบ vin พร!อมทั้งระบุขนาดต)าง ๆ ให!ชัดเจนลงในรูปที่ 1.27

รูปที่ 1.26 วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น
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รูปที่ 1.27 สัญญาณ VD vout และ vin
1.7.2.2 ให!นักศึกษาต)อวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น ตามวงจรในรูปที่ 1.28 และปZอน
สัญญาณแรงดัน 5 Vpp ความถี่ของสัญญาณ 1 kHz

รูปที่ 1.28 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น
1.7.2.3 ให!วาดภาพสัญญาณแรงดัน VD และ vout เปรียบเทียบ vin ลงในรูปที่ 1.29 พร!อม
ทั้งระบุขนาดต)าง ๆ ให!ชัดเจน

18 แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1

รูปที่ 1.29 สัญญาณ VD, vout และ vin
1.7.2.4 สรุปผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.8 การทดลองการประยุกต"ใช%งานไดโอด
1.8.1 การทดลองการไบอัสกระแสตรง และกระแสสลับ (มนตรี ศิริปรัชญานันท")
1.8.1.1 ให!ต)อวงจรตามรูปที่ 1.30 ทําการวัดและวาดภาพสัญญาณ vin และ vout ลงใน
กราฟรูปที่ 1.31 พร!อมทั้งระบุขนาดต)าง ๆ ให!ชัดเจน พร!อมทั้งอธิบายการทํางานของวงจร

รูปที่ 1.30 วงจรคลิปเปอร
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รูปที่ 1.31 สัญญาณเอาตพุตเทียบกับอินพุต
1.8.1.2 ให!ออกแบบวงจรคลิปเปอรเพื่อให!ได!สัญญาณ vout มีลักษณะดังรูปที่ 1.32 และให!
ต)อวงจรเพื่อพิสูจนการทํางาน พร!อมทั้งอธิบายการทํางานของวงจร

รูปที่ 1.32 บล็อกไดอะแกรมและสัญญาณของวงจรคลิปเปอร

รูปที่ 1.33 สัญญาณเอาตพุตเทียบกับอินพุต

20 แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1

1.8.1.3 ให!ต)อวงจรในรูปที่ 1.34 ทําการวัดและวาดภาพสัญญาณ vin และ vout ลงใน
กราฟรูปที่ 1.35 พร!อมทั้งระบุขนาดต)าง ๆ ให!ชัดเจน และอธิบายการทํางานของวงจร พร!อมทั้งอธิบาย
การทํางานของวงจร

รูปที่ 1.34 วงจรคลิปเปอร

รูปที่ 1.35 สัญญาณเอาตพุตเทียบกับอินพุต
1.8.1.4 สรุปผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.9 บทสรุป
บทนี้กล)าวถึงทฤษฎีไดโอด และการต)อวงจรไดโอดแบบเพื่อไบอัสตรงและ ไบอัสกลับ ไดโอดถูก
นํามาต)อใช!งานเป@นวงจรเรียงกระแส และวงจรจํากัดแรงดันเอาตพุต การทําลองหาคุณลักษณะของ
ไดโอดเพื่อให!เข!าใจคุณลักษณะของไดโอดมากยิ่งขึ้น การทดลองต)อไดโอดในวงจรเรียงกระแส และวงจร
จํากัดแรงดันเพื่อให!นักศึกษามีทักษะการต)อวงจร และเข!าใจการทํางานของไดโอดในการประยุกตใช!งาน
ลักษณะวงจรต)าง ๆ ได!
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คําถามหลังการทดลอง
1. ให!อธิบายการทํางานของไดโอดที่สังเกตได!จากการทดลอง
2. ทําไมกระแสที่ไหลผ)านไดโอดขณะที่ต)อไดโอดแบบไบอัสตรงกับไบอัสกลับจึงมีค)าแตกต)างกัน ?
3. ให!อธิบายการทํางานของไดโอดที่สังเกตได!จากการทดลอง
4. ภาพแรงดันเอาตพุตที่ได!แตกต)างกันจากอุดมคติเท)าไร เพราะอะไร ?
5. ในการทดลองที่ 1.8.3 ถ!านําขาแอโนดของไดโอดไปต)อด!านบนของแหล)งจ)ายสัญญาณ และ
ขาแคโทรดของไดโอดต)อกับตัวต!านทาน 1 kΩ แรงดันเอาตพุตที่ได!จะเหมือนหรือแตกต)างจากการ
ทดลองหรือไม) เพราะเหตุได

แบบฝYกหัดท%ายบท
1. กระแส IR1 ที่ไหลผ)าน R1 ของวงจรในรูปที่ 1.37 (ก) มีค)าเท)าไร
2. ให!คํานวณหากระแส IR1 และ IR3 ที่ ไหลผ)าน R1 และ R2 ของวงจรในรูปที่ 1.37 (ข)
3. กระแส IR1 IR2 และ IR3 ที่ไหลผ)าน R1 R2 และ R3 ของวงจรในรูปที่ 1.37 (ค) มีค)าเท)าไร
V3 = 0 V
V1
10 V

(ก)

D1

R1
8.2 k
D2

A

R2
12 k

V2 = 5 V
(ข)
(ค)
รูปที่ 1.36 วงจรไบอัสกระแสตรง (Donald A. Neamen)

3. ให!วาดแรงดันเอาตพุตของวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น

รูปที่ 1.37 วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น

D3

V4
B 10 k -5 V
R3
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4. ให!วาดแรงดันเอาตพุตของวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น

รูปที่ 1.38 วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น
5. ให!วาดแรงดันเอาตพุตของวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่น แบบเซ็นเตอรแทรป
D1
220 Vrms

12 Vrms D2

RL

12 Vrms

vOUT

D3
รูปที่ 1.39 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบเซ็นเตอรแทรป
6. ทําการวาดแรงดันเอาตพุตของวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่น แบบเซ็นเตอรแทรป และหาค)า
แรงดันเอาตพุต
D1
220 Vrms

12 Vrms D2

RL

12 Vrms

vOUT

D3
รูปที่ 1.40 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบเซ็นเตอรแทรป
7. ให!วาดแรงดันเอาตพุตของวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น และคํานวณหาค)าแรงดันเอาตพุต

D1
220 Vac

D2
RL

12 Vac
D3

D4

รูปที่ 1.41 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ

vOUT
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8. จากตัวอย)างที่ 1.9 ถ!าต!องการให!แรงดันเอาตพุตที่ถูกคลิปมีค)าเท)ากับ 6.7 V แรงดันไบอัสที่ขา
แคโทดมีค)าเท)าไร
9. ให!คํานวณหาแรงดันเอาตพุตสูงสุด และวาดแรงดันเอาตพุตของวงจรคลิปเปอรไดโอด

รูปที่ 1.42 วงจรจํากัดแรงดัน (Thomas L. Floyd)
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