หน่ วยที่ 1
สารกึง่ ตัวนาและไดโอด
สาระสาคัญ
สารกึ่งตัวนา (Semi-conductor) หมายถึง ธาตุหรื อสารที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้ าอยูร่ ะหว่าง
ความเป็ นตัวนาและฉนวน สารกึ่งตัวนาที่เรานิยมนามาใช้งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่
ได้แก่ ซิลิกอนและเจอร์เมเนียม เมื่อใดที่เรานาสารกึ่งตัวนามาทาให้เกิดรอยต่อ P-N ขึ้นจะได้
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนาชนิดรอยต่อ P-N ที่ถูกเรี ยกว่า ไดโอด (Diode) โดยหน้าที่ไดโอดจะยอมให้
กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวมันได้เพียงทิศทางเดียว ซึ่งไดโอดจะนากระแสเมื่อถูกต่อวงจรในลักษณะ
ไบแอสตรง (Forward bias) และมันจะกั้นกระแสเมื่อถูกต่อวงจรในลักษณะไบแอสกลับ (Reverse
bias) เราจึงนาคุณลักษณะดังกล่าวของไดโอดไปใช้งานในวงจรเรี ยงกระแส (Rectifier) เพือ่ ทาการ
เปลี่ยนไฟฟ้ ากระแสสลับให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง
เรื่องที่จะศึกษา
1.1 บทนา
1.2 โครงสร้างพื้นฐานทางอะตอมของสารกึ่งตัวนา
1.3 วงโคจรอิเล็กตรอน
1.4 สารกึ่งตัวนาบริ สุทธิ์
1.5 สารกึ่งตัวนาไม่บริ สุทธิ์
1.5.1 สารกึ่งตัวนาชนิด N (N - type semi -conductor)
1.5.2 สารกึ่งตัวนาชนิด P (P - type semi -conductor)
1.6 ไดโอด
1.7 การไบแอสไดโอด
1.7.1 การไบแอสตรง (Forward bias)
1.7.2 การไบแอสกลับ (Reverse bias)
1.8 คุณลักษณะของไดโอด
1.9 การตรวจสอบไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์
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จุดประสงค์การสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพือ่ ให้นกั เรี ยน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานทางอะตอมของสารกึ่งตัวนา
1.2 เพือ่ ให้นกั เรี ยน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้าง สัญลักษณ์และคุณลักษณะ
ของไดโอดทั้งชนิดซิลิกอนและเจอร์เมเนียมตลอดถึงวิธีการตรวจสอบไดโอด
1.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับวิธีการต่อวงจรเพือ่ หาคุณลักษณะของไดโอด
1.4 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนาและไดโอด ทั้งในด้าน
การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและ
รู ้คุณค่า
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนหน่วยนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
2.1 บอกลักษณะโครงสร้างพื้นฐานทางอะตอมของสารกึ่งตัวนาได้
2.2 คานวณหาจานวนอิเล็กตรอนแต่ละวงโคจรอิเล็กตรอนได้
2.3 บอกความหมายของสารกึ่งตัวนาบริ สุทธิ์และสารกึ่งตัวนาไม่บริ สุทธิ์ได้
2.4 บอกโครงสร้าง สัญลักษณ์ของไดโอดสารกึ่งตัวนาชนิดรอยต่อ P-N ได้
2.5 บอกลักษณะการไบแอสไดโอดได้
2.6 บอกคุณลักษณะของไดโอดชนิดรอยต่อ P-N ได้
2.7 บอกวิธีการตรวจสอบไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์ได้
2.8 สามารถต่อวงจรการทดลองหาคุณลักษณะของไดโอดได้
คุณธรรมและจริยธรรมที่ม่ งุ เน้ น
1. ความมีวนิ ยั
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีมนุษย์สมั พันธ์
4. ความสนใจใฝ่ รู้
5. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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1.1 บทนา
สารกึ่งตัวนา(Semi – conductor) หมายถึง ธาตุหรื อสสารที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้ าอยูร่ ะหว่าง
ความเป็ นตัวนาไฟฟ้ า(Conductor) และฉนวนไฟฟ้ า(Insulator) นิยมนามาใช้ในการสร้างอุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไดโอดชนิดรอยต่อ P-N ทรานซิสเตอร์ เฟต เป็ นต้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
ที่ทามาจากสารกึ่งตัวนาจะมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา ใช้กาลังไฟฟ้ าน้อย ไม่มีส่วนที่เป็ นหน้าสัมผัส
(Contact) ทนต่อแรงสัน่ สะเทือน ตลอดถึงยังมีอายุการใช้งานยาวนาน ดังนั้นเราจึงเรี ยกอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทามาจากสารกึ่งตัวนาในภาพรวมว่า “โซลิดสเตต” (Solid-state)

1.2 โครงสร้ างพืน้ ฐานทางอะตอมของสารกึง่ ตัวนา
โดยทัว่ ไปแล้วสสารสามารถแบ่งคุณสมบัติทางไฟฟ้ าออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
สารตัวนาไฟฟ้ า หมายถึง ธาตุที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน จานวน 1 – 3 ตัว ได้แก่ เงิน ทองคา
ทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก สังกะสี ฯลฯ
สารกึ่งตัวนาไฟฟ้ า หมายถึง ธาตุที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนจานวน 4 ตัว ที่พบโดยทัว่ ไปได้แก่
ซิลิกอน เจอร์เมเนียม ซึ่งเป็ นที่นิยมนามาใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น นามาสร้างเป็ น ไดโอด
ทรานซิสเตอร์
สารฉนวนไฟฟ้ า หมายถึง ธาตุที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนจานวน 5 – 8 ตัว ได้แก่วสั ดุจาพวก
ไมก้า แก้ว พลาสติก ไม้แห้ง ฯลฯ
ในที่น้ ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะสารกึ่งตัวนา
สสารในธรรมชาติโดยทัว่ ไปประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ ที่เรี ยกว่าอะตอม(Atom) และใน
โครงสร้างของอะตอมโดยทัว่ ไป ประกอบด้วยนิวเคลียส(Nucleus) หรื อแกนกลางและอิเล็กตรอน
(Electron) โดยภายในนิวเคลียสจะมีมีนิวตรอน(Neutron) ซึ่งมีอนุภาคทางไฟฟ้ าเป็ นกลาง และ
โปรตอน(Proton) ซึ่งมีอนุภาคทางไฟฟ้ าเป็ นประจุไฟฟ้ าบวกอยูร่ วมกัน ในโปรตอนหนึ่งตัวจะมีค่า
ประจุไฟฟ้ าเท่ากับอิเล็กตรอน คือ 1.6 x 10-19 คูลอมป์ (Coulomb) ส่วนของอิเล็กตรอนซึ่งมีอนุภาค
ทางไฟฟ้ าเป็ นประจุไฟฟ้ าลบจะวิง่ วนอยูร่ อบ ๆ นิวเคลียส ดังแสดงในรู ปที่ 1.1
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นิวตรอน
โปรตอน
อิเล็กตรอน

รู ปที่ 1.1 โครงสร้างพื้นฐานของอะตอม
อะตอมของสารกึ่งตัวนาก็เช่นเดียวกัน จะประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีอิเล็กตรอนวิง่ วนอยูร่ อบ
นิวเคลียสนั้น ด้วยเหตุที่สสารทุกชนิดจะต้องประกอบขึ้นด้วยอะตอมจานวนมากมาย และอะตอม
เหล่านี้จะถูกแบ่ง สร้างขึ้น หรื อทาให้สูญสลายไปไม่ได้ ชนิดของอะตอมจึงขึ้นอยูก่ บั ชนิดของธาตุ
ซึ่งอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และมีมวลเหมือนกัน อะตอมของ
ธาตุสองชนิดขึ้นไปถ้ารวมตัวกันทางเคมีในจานวนอะตอมที่แน่นอนแล้ว จะได้สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่
เรี ยกว่า “สารประกอบ” (Compound)

1.3 วงโคจรอิเล็กตรอน
จานวนของอิเล็กตรอนที่วงิ่ หรื อโคจรอยูร่ อบ ๆ นิวเคลียส จะโคจรเป็ นวง ๆ (Shell) ซึ่งในแต่
ละวงโคจรจะมีจานวนอิเล็กตรอนไม่เท่ากัน เราสามารถหาจานวนอิเล็กตรอนในแต่ละวงโคจรได้
จากสูตร 2n2 ทั้งนี้อิเล็กตรอนแต่ละตัวจะมีระดับพลังงานที่เกิดขึ้น ขึ้นอยูก่ บั ค่า n ซึ่ง n จะเป็ น
ตัวเลขที่บอกถึงลาดับวงโคจรแต่ละวง ที่จะทาให้เราสามารถหาจานวนอิเล็กตรอนในแต่ละวงโคจร
ได้ดงั นี้
วง K จะมีค่า n = 1 จานวนอิเล็กตรอนสูงสุดในวง K เท่ากับ 2n2 = 2(1)2 = 2 ตัว
วง L จะมีค่า n = 2 จานวนอิเล็กตรอนสูงสุดในวง L เท่ากับ 2n2 = 2 (2)2 = 8 ตัว
วง M จะมีค่า n = 3 จานวนอิเล็กตรอนสูงสุดในวง M เท่ากับ 2n2 = 2 (3)2 = 18 ตัว
ในการคานวณจานวนอิเล็กตรอนในวงต่อ ๆ ไป ก็จะหาได้เช่นเดียวกับการใช้สูตรตามที่หา
ในวงดังกล่าวข้างต้น เพียงแต่จะต้องใช้ค่า n ตามค่า n ของวงนั้น ๆ คือ ในวง N จะมีค่า n = 4 วง
O มีค่า n = 5 วง P มีค่า n = 6 และวง Q มีค่า n = 7 ดังแสดงในรู ปที่ 1.2
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นิวเคลียส

รู ปที่ 1.2 วงโคจรต่าง ๆ ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส
อิเล็กตรอนในวง K แม้จะมีเพียงแค่ 2 ตัว แต่อยูว่ งในสุด ดังนั้นการที่จะดึงเอาอิเล็กตรอนวง
K ออกมาใช้งาน จะต้องใช้พลังงานมากที่สุด การจะนาอิเล็กตรอนมาใช้งานจึงจาเป็ น ต้องดึง
อิเล็กตรอนจากวงโคจรนอกสุดมาใช้ โดยอิเล็กตรอนวงโคจรนอกสุดจะมีได้ไม่เกิน 8 ตัว เราเรี ยก
อิเล็กตรอนที่โคจรอยูว่ งนอกสุดนี้วา่ “วาเลนซ์อิเล็กตรอน” (Valence electron) สาหรับอิเล็กตรอน
วงโคจรนอกสุดของสารกึ่งตัวนาจะมี 4 ตัว เช่น ซิลิกอน (Silicon)มีจานวนอิเล็กตรอนทั้งหมด 14
ตัว เจอร์เมเนียม (Germanium) มีจานวนอิเล็กตรอนทั้งหมด 32 ตัว เราสามารถพิจารณาวงโคจร
อิเล็กตรอนของซิลิกอนและเจอร์เมเนียมในแต่ละวงโคจรได้ดงั รู ปที่ 1.3

ก) วงโคจรอิเล็กตรอนของซิลิกอน
ข) วงโคจรอิเล็กตรอนของเจอร์เมเนียม
รู ปที่ 1.3 วงโคจรอิเล็กตรอนของซิลิกอนและเจอร์เมเนียม
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1.4 สารกึง่ ตัวนาบริสุทธิ์ (Intrinsic semi - conductor)
สารกึ่งตัวนาบริ สุทธิ์ คือ สารหรื อธาตุที่ไม่ได้มีการเติมสารเจือปน (Doping) ใด ๆ ลงไป
สารกึ่งตัวนาที่นิยมใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ทามาจากซิลิกอน เช่น ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ ไอซี ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้วธาตุหรื อสารแต่ละชนิดจะมีจานวนอะตอมยึดติดกันอยู่
เป็ นจานวนมากมายมหาศาล การที่มนั ยึดติดกันได้ก็คือจะยึดติดกันเป็ นผลึก(Crystal) โดยการแชร์
(Share) หรื อเป็ นการใช้อิเล็กตรอนวงนอกสุดร่ วมกัน เพือ่ ที่จะทาให้มีจานวนอิเล็กตรอนวงนอก
สุดครบ 8 ตัว อันจะทาให้อะตอมมีเสถียรภาพ การยึดกันเป็ นผลึกของอะตอมถูกเรี ยกว่า “พันธะโค
วาเลนซ์” (Covalence bond) จากการที่ซิลิกอนมีจานวนอิเล็กตรอนทั้งหมด 14 ตัว และเจอร์เมเนียม
มีจานวนอิเล็กตรอนทั้งหมด 32 ตัว ทาให้มนั มีอิเล็กตรอนที่วงโคจรนอกสุด 4 ตัว เหมือนกัน อัน
เป็ นคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนา ซึ่งโดยปกติแล้ว อะตอมของสารกึ่งตัวนาซิลิกอนและเจอร์เมเนียมที่
บริ สุทธิ์จะยึดกันเป็ นผลึกและใช้อิเล็กตรอนวงนอกสุดร่ วมกัน ดังแสดงในรู ปที่ 1.4

ก) การยึดกันเป็ นผลึกของอะตอมของซิลิกอนและเจอร์เมเนียมบริ สุทธิ์

ข) การยึดกันแบบพันธะโควาเลนซ์
รู ปที่ 1.4 การยึดกันของอะตอมของสารกึ่งตัวนาซิลิกอนและเจอร์เมเนียม
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จากรู ปที่ 1.4 ก) เป็ นการแสดงการยึดกันของอะตอมแต่ละอะตอมจานวนมากมายมหาศาล ที่
ยึดเหนี่ยวกันอย่างหนาแน่นในลักษณะเป็ นผลึก และเมื่อพิจารณาต่อไปในรู ปที่ 1.4 ข) จะเห็นว่าเมื่อ
แยกแต่ละอะตอมมาพิจารณา อิเล็กตรอนในแต่ละอะตอมทีอ่ ยูว่ งโคจรนอกสุด จะใช้อิเล็กตรอน
ร่ วมกันจนดูเสมือนว่ามีอิเล็กตรอนวงโคจรนอกสุดครบ 8 ตัว สภาวะนี้บ่งบอกได้วา่ สารกึ่งตัวนา
ซิลิกอนหรื อเจอร์เมเนียม ยังเป็ นสารกึ่งตัวนาบริ สุทธิ์อยูแ่ ละมีคุณสมบัติการเป็ นตัวนาไฟฟ้ าที่ไม่ดี

1.5 สารกึง่ ตัวนาไม่ บริสุทธิ์ (Extrinsic semi-conductor)
สารกึ่งตัวนาไม่บริ สุทธิ์ คือ ซิลิกอน หรื อเจอร์เมเนียม ที่ผา่ นการโด๊ป ซึ่งก็คือ การเติมอะตอม
ของสารเจือปน(Impurity)บางอย่างลงไป โดยเราจะทาการเลือกอะตอมของสารเจือปนที่มีจานวนวา
เลนซ์อิเล็กตรอน 3 หรื อ 5 ตัว เติมลงในสารกึ่งตัวนาด้วยอัตราส่วน 108: 1 (สารกึ่งตัวนา 108 ส่ วน
สารเจือปน 1 ส่วน) จะทาให้ได้สารกึ่งตัวนาใหม่ข้ นึ มาเป็ นสารกึ่งตัวนาชนิด N และสารกึ่งตัวนา
ชนิด P
1.5.1 สารกึ่งตัวนาชนิด N (N - type semi -conductor)
สารกึ่งตัวนาชนิด N เกิดจากการเติมอะตอมของสารเจือปนที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 5
ตัว เช่น ฟอสฟอรัส (Phosphorus ,P) สารหนู (Arsenic ,As) พลวง (Antimony) อย่างใดอย่างหนึ่งลง
ไปในซิลิกอนหรื อเจอร์เมเนียม

รู ปที่ 1.5 การเติมอะตอมของสารหนูลงในสารซิลิกอนทาให้ได้สารกึ่งตัวนาชนิด N
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จากรู ปที่ 1.5 จะเห็นได้วา่ เมื่อเราทาการเติมอะตอมของสารหนูลงในสารซิลิกอน จะ
ทาให้มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนอีก 1 ตัว ที่ไม่สามารถจับตัวกับอะตอมข้างเคียงได้ เรี ยกอิเล็กตรอนตัวที่
เกินมา1 ตัวนี้วา่ “อิเล็กตรอนอิสระ” (Free electron) ซึ่งมันจะทาการแสดงประจุไฟฟ้ าลบออกมา
ดังนั้นสารกึ่งตัวนาชนิด N จึงมีอิเล็กตรอนเป็ นพาหะข้างมาก(Majority carriers) และมีโปรตอนเป็ น
พาหะข้างน้อย(Minority carriers)
1.5.2 สารกึ่งตัวนาชนิด P (P - type semi -conductor)
สารกึ่งตัวนาชนิด P เกิดจากการเติมอะตอมของสารเจือปน ที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน
3 ตัว เช่น โบรอน(Boron , B) อลูมิเนียม(Aluminium , Al) แกลเลียม(Gallium ,Ga) อินเดียม
(Indium ,In) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในซิลิกอนหรื อเจอร์เมเนียม

รู ปที่ 1.6 การเติมอะตอมของโบรอนลงในสารซิลิกอนทาให้ได้สารกึ่งตัวนาชนิด P
จากรู ปที่ 1.6 เมื่อเราทาการเติมอะตอมของสารโบรอนที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 3 ตัว
ลงในสารซิลิกอน จะเป็ นผลทาให้ได้วาเลนซ์อิเล็กตรอนของสารซิลิกอนไม่ครบ 8 ตัว ขาดไป 1
ตัว ส่วนที่ขาดอิเล็กตรอนนี้จะเป็ นพื้นที่วา่ ง เรี ยกว่า โฮล(Hole) หมายถึง หลุมหรื อรู โดยโฮลนี้
สามารถจะรับอิเล็กตรอนตัวที่อยูใ่ กล้เคียงที่ได้รับพลังงานเพียงพอให้เข้ามาอยูแ่ ทนที่โฮลได้ ดังนั้น
สารกึ่งตัวนาชนิด P จึงมีโฮลเป็ นพาหะข้างมากและมีอิเล็กตรอนเป็ นพาหะข้างน้อย
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1.6 ไดโอด (Diode)
ไดโอด จัดเป็ นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทามาจากสารกึ่งตัวนาจาพวกซิลิกอน หรื อ
เจอร์เมเนียม อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ถ้าเป็ นสารกึ่งตัวนาซิลิกอน ก็จะนาเอาสารกึ่งตัวนาซิลิกอน
ชนิด P และ N มาต่อชนกัน โดยจะใช้วิธีการปลูกผลึกหรื อวิธีการแพร่ สารเจือปนลงไปในแท่งสาร
กึ่งตัวนาบริ สุทธิ์ ให้ดา้ นหนึ่งเป็ นสารชนิด P และอีกด้านหนึ่งเป็ นสารชนิด N สิ่งที่ได้จะกลายเป็ น
อุปกรณ์ที่เรี ยกว่า ไดโอดชนิดรอยต่อ P-N (P – N junction diode) คุณสมบัติที่ได้ของไดโอดก็คือ
มันจะยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวมันได้เพียงทิศทางเดียว ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ลักษณะการจัดไบแอส
ให้แก่ตวั มัน

รู ปที่ 1.7 โครงสร้างของไดโอดชนิดรอยต่อ P – N
รู ปที่ 1.7 เป็ นโครงสร้างของไดโอดชนิดรอยต่อ P – N จากการที่สารกึ่งตัวนาชนิด P มีโฮล
เป็ นพาหะข้างมาก(Majority carrier) และในขณะเดียวกันก็มีอิเล็กตรอนอิสระ (Free electron)
เป็ นพาหะข้างน้อย(Minority carrier) ซึ่งโดยปกติแล้วโฮลเป็ นเพียงพื้นที่วา่ งในสารชนิด P แต่มนั
สามารถรับอิเล็กตรอนอิสระที่อยูใ่ กล้เข้ามาแทนที่ตวั มันได้ เราจึงเปรี ยบโฮลเสมือนเป็ นประจุไฟฟ้ า
บวกซึ่งความจริ งไม่ใช่ ขณะเดียวกันที่สารกึ่งตัวนาชนิด N จะมีอิเล็กตรอนอิสระเป็ นพาหะข้างมาก
และมีโฮลเป็ นพาหะข้างน้อยนัน่ คือสารกึ่งตัวนาด้าน N จะ มีอิเล็กตรอนอิสระมากกว่าโฮล เมื่อนา
สาร P และ N มาต่อกันจะทาให้ได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรี ยกว่า “ไดโอด” (Diode) โดยมี
สัญลักษณ์ดงั รู ปที่ 1.8

รู ปที่ 1.8 สัญลักษณ์ของไดโอด
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จากรู ปที่ 1.8 เป็ นสัญลักษณ์ของไดโอด จะเห็นได้วา่ มีขาสาหรับต่อใช้งาน 2 ขา ขาที่อยูด่ า้ น
สารกึ่งตัวนาชนิด P เรี ยกว่า แอโนด (Anode; A) และขาที่อยูด่ า้ นสารกึ่งตัวนาชนิด N เรี ยกว่า
แคโถด (Cathode; K)

1.7 การไบแอสไดโอด
การจะนาไดโอดไปใช้งานนั้น จะต้องต่อแหล่งจ่ายไฟให้กบั ไดโอด เรี ยกว่า การไบแอส
(Bias) ซึ่งการไบแอสจะมี 2 ลักษณะคือ การไบแอสตรง (Forward bias) และการไบแอสกลับ
(Reverse bias)
1.7.1 การไบแอสตรง (Forward bias)
A

K

IF

R

ES

รู ปที่ 1.9 การให้ไบแอสตรง (Forward bias) แก่ไดโอด
พิจารณารู ปที่ 1.9 เป็ นการไบแอสตรงให้แก่ไดโอด คือ การต่อวงจรไดโอดให้ดา้ น
สารกึ่งตัวนาชนิด P หรื อขั้วแอโนด ต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายเทียบกับด้านสารกึ่งตัวนาชนิด
N หรื อขั้วแคโถด เป็ นผลให้ข้วั ไฟลบของแหล่งจ่ายไปผลักอิเล็กตรอนอิสระในสารกึ่งตัวนาชนิด N
ให้วงิ่ ข้ามรอยต่อเข้าไปรวมกับโฮลด้านสารกึ่งตัวนาชนิด P ขณะเดียวกันขั้วไฟบวกที่สารชนิด P ก็
จะดึงอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่เข้ามาหา เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้ามามันก็จะทิ้งพื้นที่วา่ งหรื อหลุมไว้
จึงเสมือนว่าเกิดการเคลื่อนที่ของโฮลสวนทางกับอิเล็กตรอน ลักษณะเช่นนี้เรี ยกว่า เกิดการไหลของ
กระแสในวงจรขณะไบแอสตรง (IF) ซึ่งในขณะนี้จะมีแรงดันไฟฟ้ าตกคร่ อมที่ขา A – K ของ
เยอรมันเนียมไดโอดประมาณ 0.2 V และสาหรับซิลิกอนไดโอด จะมีค่าประมาณ 0.6 V ดังแสดง
ในรู ปที่ 1.10

11

รู ปที่ 1.10 การเคลื่อนที่ของโฮลและอิเล็กตรอนอิสระขณะไบแอสตรง
จากรู ปที่ 1.10 จะเห็นว่า พาหะหรื อประจุขา้ งมากที่มีอยูใ่ นสารกึ่งตัวนาชนิด P คือโฮล
และในสารกึ่งตัวนาชนิด N คืออิเล็กตรอนอิสระ เมื่อนาสารกึ่งตัวนาชนิด P และ N มาต่อชนกัน
อิเล็กตรอนอิสระในสารกึ่งตัวนาชนิด N จะเคลื่อนที่ขา้ มรอยต่อไปยังสารกึ่งตัวนาชนิด P ในขณะที่
โฮลจากสารกึ่งตัวนาชนิด P ก็จะเคลื่อนที่ขา้ มรอยต่อสวนทางไปยังสารกึ่งตัวนาชนิด N ลักษณะ
เช่นนี้เรี ยกว่าเกิดการแพร่ (Diffusion) ซึ่งมันจะเกิดขึ้นไปจนกระทัง่ รอยต่อด้านสารกึ่งตัวนาชนิด P
มีการสะสมอิเล็กตรอนมากขึ้น จนถึงขั้นมากพอที่จะผลักอิเล็กตรอนตัวอื่นไม่ให้ขา้ มรอยต่ออีก
ต่อไป โฮลก็จะหยุดการเคลื่อนที่ไปด้วย ดังนั้น ที่ตรงบริ เวณรอยต่อ จะเกิดสนามไฟฟ้ าเล็ก ๆ ขึ้นมา
คอยขัดขวางการเคลื่อนที่ของโฮลและอิเล็กตรอน เรี ยกรอยต่อช่วงนี้วา่ Dleplition region หรื อ
Potential junction เมื่อทาการต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่ เข้ากับสารกึ่งตัวนาชนิด P และต่อขั้วลบเข้า
กับสารกึ่งตัวนาชนิด N ซึ่งเป็ นลักษณะการให้ไบแอสตรง ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่แบตเตอรี่ มีค่า
มากกว่าค่าที่ Potential junction กระแสไฟฟ้ าจะสามารถไหลผ่านรอยต่อ P-N ไปได้ โดยค่าของ
ประจุบวกจากแบตเตอรี่ จะผลักดันโฮลให้เคลื่อนที่ไปทางด้านสารกึ่งตัวนาชนิด N ในขณะเดียวกับ
ที่ประจุลบจากแบตเตอรี่ ก็จะผลักดันอิเล็กตรอนอิสระให้เคลื่อนที่ไปยังด้านสารกึ่งตัวนาชนิด P
เช่นกัน ผลที่เกิดขึ้นก็คือช่องว่างระหว่างรอยต่อ P-N จะแคบลง เรี ยกว่าเกิดการ Recombination การ
เคลื่อนที่ของโฮลและอิเล็กตรอนอิสระในลักษณะนี้คือการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างกัน อิเล็กตรอน
จะวิง่ ต่อไปยังขั้วบวกของแบตเตอรี่ และโฮลก็จะเคลื่อนทีไ่ ปหาขั้วลบของแบตเตอรี่ เช่นกัน เรี ยก
การไหลของกระแสแบบนี้วา่ การไหลสองทิศทาง(Bi-polar)
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1.7.2 การไบแอสกลับ (Reverse bias)
K

A

I R ev  0

R

ES

รู ปที่ 1.11 การให้ไบแอสกลับ (Reverse bias) แก่ไดโอด
พิจารณารู ปที่ 1.11 เป็ นการให้ไบแอสกลับแก่ไดโอด เป็ นการต่อแหล่งจ่ายด้านไฟ
บวกเข้ากับสารกึ่งตัวนาชนิด N หรื อขั้วแคโถด เทียบกับสารกึ่งตัวนาชนิด P หรื อด้านแอโนด
ลักษณะเช่นนี้ ศักย์ไฟบวกที่ข้วั แคโถดจะดึงดูดอิเล็กตรอนอิสระให้ห่างรอยต่อ ส่วนศักย์ไฟลบที่
ขั้วแอโนดจะเสมือนดึงโฮลให้ออกห่างจากรอยต่อเช่นกันทาให้บริ เวณรอยต่อมีพ้นื ที่กว้างมากขึ้น
อิเล็กตรอนไม่สามารถวิง่ ข้ามรอยต่อไปได้ กระแสไฟฟ้ าจึงไม่สามารถวิง่ ผ่านไดโอดเพือ่ ครบวงจร
ได้ อย่างไรก็ตามจะมีกระแสค่าเล็ก ๆ ในช่วงนาโนแอมแปร์ (nA) ไหลผ่านข้ามรอยต่อได้บา้ งเพียง
เล็กน้อย เรี ยกกระแสนี้วา่ “กระแสรั่วไหล”(Leakage current) ซึ่งโดยปกติแล้วค่ากระแสรั่วไหลของ
เยอรมันเนียมไดโอดจะมีมากกว่าซิลิกอนไดโอด

รู ปที่ 1.12 การเคลื่อนที่ของโฮลและอิเล็กตรอนขณะไบแอสกลับ
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จากรู ปที่ 1.12 เมื่อต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่ เข้ากับสารกึ่งตัวนาชนิด N และต่อขั้วลบ
ของแบตเตอรี่ เข้ากับสารกึ่งตัวนาชนิด P จะทาให้แรงเคลื่อนไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่ ไปเสริ มกับค่า
Potential junction ส่งผลให้ช่วงของ Dleplition region ขยายกว้างมากขึ้น อิเล็กตรอนอิสระจึง
ไม่สามารถข้ามรอยต่อไปทางด้านสารกึ่งตัวนาชนิด P ได้ ในขณะที่โฮลก็จะไม่สามารถข้ามรอยต่อ
จากด้านสารกึ่งตัวนาชนิด P ไปยังด้านสารกึ่งตัวนาชนิด N ได้เช่นกัน เมื่อพิจารณาขั้วบวกของ
แบตเตอรี่ ที่ต่ออยูท่ ี่ดา้ นสารกึ่งตัวนาชนิด N ที่มีอิเล็กตรอนอิสระเป็ นพาหะหรื อประจุขา้ งมาก
ลักษณะเช่นนี้อิเล็กตรอนอิสระ จะถูกดึงออกจากรอยต่อตามแรงดึงของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่ข้วั บวก
ของแบตเตอรี่ ทานองเดียวกัน โฮลก็จะเคลื่อนทีอ่ อกจากรอยต่อ ตามแรงดึงของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่
ขั้วลบของแบตเตอรี่ เช่นกัน ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างรอยต่อ P-N กว้างมากขึ้นกระแสไฟฟ้ าจึงไม่
สามารถผ่านรอยต่อเข้าหากันได้เลย จะมีก็แต่เพียงกระแสรั่วไหล(Leakage current, , I S ) ซึ่งมีค่าน้อย
มาก ๆ ไม่สามารถนาไปใช้งานได้เท่านั้นที่ไหลผ่าน

1.8 คุณลักษณะของไดโอด (Diode characteristic)
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รู ปที่ 1.13 กราฟลักษณะสมบัติของไดโอดรอยต่อ P – N
จากลักษณะสมบัติของไดโอดในรู ปที่ 1.13 จะเห็นได้วา่ เมื่อไดโอดได้รับการไบแอสตรง
ในช่วงแรกที่ค่าแรงดันไบแอสตรง (VF) มีค่าสูงขึ้นนั้น ไดโอดจะเริ่ มนากระแสได้อย่างเต็มที่เมื่อ
แรงดันตกคร่ อมที่ตวั มัน มีคา่ ถึงค่าแรงดันหนึ่งซึ่งเรี ยกว่า “แรงดันคัตอิน” (Cut – in voltage) ซึ่ง
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ค่าแรงดันคัตอินของเจอร์เมเนียมไดโอดอยูท่ ี่ประมาณ 0.2 V และซิลิกอนไดโอดจะอยูท่ ี่ประมาณ
0.6 V ช่วงนี้แรงดันตกคร่ อมไดโอด (VAK) จะค่อนข้างคงที่ที่ค่าแรงดันคัตอิน แรงดันส่วนใหญ่จะ
ไปตกคร่ อมโหลดตัวต้านทาน (R) จึงเปรี ยบสภาวะการนากระแสของไดโอดขณะนี้ เหมือนไดโอด
ทาหน้าที่เป็ นสวิตช์ต่อวงจร
ต่อไปถ้าให้ไบแอสกลับแก่ไดโอด ไดโอดจะไม่สามารถนากระแสได้ แต่อาจมีกระแส
รั่วไหลเล็ก ๆ ไหลผ่านรอยต่อไดโอดซึ่งไม่สามารถนามาใช้งานได้ แต่ถา้ เพิม่ แรงดันที่แหล่งจ่าย
(Es) ไปจนถึงค่าค่าหนึ่ง เรี ยกว่า “แรงดันพังทลาย” (Breakdown voltage) ไดโอดจะนากระแสได้
เนื่องจากรอยต่อ P – N ของไดโอดทะลุ สภาวะเช่นนี้จะทาให้ไดโอดได้รับความเสียหาย

1.9 การตรวจสอบไดโอดด้ วยมัลติมเิ ตอร์
กรณี ตรวจสอบไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก (Analog) กระทาได้โดยตั้งย่านวัดค่า
ความต้านทานที่ยา่ นวัด R x 10 แล้ววัดความต้านทานไดโอดแบบไบแอสตรง โดยการให้ข้วั บวก
ของมัลติมิเตอร์ต่อเข้ากับขาแอโนดและขั้วลบต่อเข้ากับขาแคโถด (มิเตอร์ตระกูลญี่ปุ่นเมื่อวัดที่ยา่ น
วัดความต้านทานขั้วบวกที่แสดงไว้ที่ตวั มิเตอร์จะกลายเป็ นขั้วลบ และส่วนขั้วลบที่ตวั มิเตอร์จะเป็ น
ขั้วบวกของแหล่งจ่ายภายใน) โอห์มมิเตอร์จะแสดงค่าประมาณ 70 

รู ปที่ 1.14 การวัดความต้านทานไดโอดแบบไบแอสตรง
ขั้นต่อมาปรับย่านวัดไปที่ยา่ น R x 10k วัดความต้านทานไดโอดแบบไบแอสกลับ โดยให้
ขั้วบวกของมิเตอร์ต่อเข้ากับขั้วแคโถดและขั้วลบต่อเข้ากับแอโนด ซึ่งเข็มชี้ของมิเตอร์จะแสดงค่า
อินฟิ นิต้ ี  สาหรับไดโอดซิลิกอน และแสดงค่าประมาณ 500 k สาหรับไดโอดเจอร์เมเนี ยม
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รู ปที่ 1.15 การวัดความต้านทานไดโอดแบบไบแอสกลับ
แต่ถา้ วัดแล้วไม่เป็ นไปดังที่กล่าวมาข้างต้นให้พจิ ารณาผลการตรวจสอบได้ 3 ลักษณะดังนี้
1. ไดโอดขาด (Open) ไม่วา่ จะวัดไบแอสตรงหรื อไบแอสกลับเข็มมิเตอร์จะไม่กระดิกเลย
2. ไดโอดลัดวงจร (Short) เข็มมิเตอร์จะกระดิกชี้ค่าเท่ากันสองครั้ง ทั้งในขณะทาการวัด
แบบไบแอสตรงและไบแอสกลับ
3. ไดโอดรั่วไหล(Leakage) จะพิจารณาขณะทาการวัดค่าความต้านทานไดโอด ที่ดา้ น
ไบแอสกลับ ถ้าเป็ นซิลิกอนไดโอดเข็มชี้จะแสดงค่าอินฟิ นิต้ ี (เข็มไม่กระดิก) แต่ถา้ เป็ นเจอร์เมเนียม
ไดโอดเข็มชี้จะแสดงค่าความต้านทานที่ประมาณ 400 k - 500 k นัน่ คือ เจอร์เมเนียมไดโอดจะมี
ค่ากระแสรั่วไหลมากกว่าซิลิกอนไดโอด

