หน่ วยที่ 5
ซีเนอร์ ไดโอด ไดโอดเปล่งแสงและตัวต้ านทานไวแสง
สาระสาคัญ
ซี เนอร์ไดโอด (Zener diode) ถูกสร้างขึ้นมาเป็ นกรณี พเิ ศษเพือ่ ให้สามารถนากระแสได้ท้งั
ไบแอสตรงและไบแอสกลับ โดยนาลักษณะสมบัติทางด้านไบแอสกลับ มาใช้ในวงจรรักษาระดับ
แรงดันให้คงที่ (Regulator) ส่วนไดโอดเปล่งแสง (LED) เป็ นไดโอดที่เปล่งแสงออกมาจากตัวมัน
เองได้เมื่อได้รับไบแอสตรง ใช้ในการแสดงการทางานของวงจร ส่วนตัวต้านทานไวแสง (LDR)
เป็ นตัวต้านทานที่เมื่อได้รับแสงสว่างมาก ๆ ความต้านทานในตัวมันจะลดลง แต่ถา้ แสงสว่างที่มา
ตกกระทบตัวมันมีความเข้มน้อยลง ค่าความต้านทานในตัวมันจะมีค่ามากขึ้น
เรื่องที่จะศึกษา
5.1 บทนา
5.2 ซีเนอร์ไดโอด
5.3 ไดโอดเปล่งแสง
5.4 ตัวต้านทานไวแสง
จุดประสงค์การสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพือ่ ให้นกั เรี ยน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ และการทางาน
ของซีเนอร์ไดโอด ไดโอดเปล่งแสงและตัวต้านทานไวแสง
1.2 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการต่อวงจร เพือ่ หาคุณสมบัติของ
ซีเนอร์ไดโอด ไดโอดเปล่งแสงและตัวต้านทานไวแสง
1.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยน มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนเกี่ยวกับ ซีเนอร์ไดโอด ไดโอดเปล่งแสง
และตัวต้านทานไวแสง ทั้งในด้านการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ความมีวนิ ยั
ความรับผิดชอบ
การใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและรู ้คุณค่า
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2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนหน่วยนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
2.1 บอกคุณลักษณะและการทางานของ ซีเนอร์ไดโอด ไดโอดเปล่งแสง และ
ตัวต้านทานไวแสงได้
2.2 คานวณหาค่าต่าง ๆ ในวงจรรักษาระดับแรงดันให้คงที่ได้
2.3 สามารถต่อวงจรทดลองหาคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด ไดโอดเปล่งแสง และ
ตัวต้านทานไวแสงได้
คุณธรรมและจริยธรรมที่ม่ งุ เน้ น
1. ความมีวนิ ยั
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีมนุษย์สมั พันธ์
4. ความสนใจใฝ่ รู ้
5. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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5.1 บทนา
จากการที่เราใช้ไดโอดเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง เพือ่ สร้าง
แหล่งจ่ายไฟตรงจ่ายไฟให้กบั โหลด สิ่งที่สงั เกตได้ประการหนึ่งก็คือค่าแรงดันไฟตรงที่ได้จะมีค่า
ไม่คงที่แม้วา่ มันจะสามารถนาไปขับโหลดได้จริงก็ตาม ดังนั้นจึงมีการคิดค้นอุปกรณ์ที่จะนามาใช้
ในการรักษาระดับแรงดันไฟตรงให้คงที่ เพือ่ จ่ายให้กบั โหลดที่ตอ้ งการแรงดันค่าคงที่จริ ง ๆ

5.2 ซีเนอร์ ไดโอด (Zener diode)
ซีเนอร์ไดโอด เป็ นไดโอดที่ถูกออกแบบมาเป็ นพิเศษ ให้สามารถทางานได้ในย่านพังทลาย
(Breakdown region)ขณะไบแอสกลับ โดยในช่วงบริ เวณรอยต่อ P-N ของซีเนอร์ไดโอดจะทาการ
เติมสารเจือปนให้ทุกพื้นที่ของรอยต่อมีค่าความต้านทานเท่ากัน อันจะเป็ นผลทาให้กระแสไฟฟ้ าที่
ไหลผ่านรอยต่อ P– N ของไดโอด เท่ากันโดยสม่ าเสมอไม่มีจุดใดที่มีกระแสไหลผ่านมากเกินไปจน
เกิดความเครี ยดหรื อร้อนจัด เว้นเสี ยแต่ปริ มาณกระแสที่ไหลผ่านรอยต่อ P – N นั้น จะสูงเกินกว่า
พิกดั ที่มนั ทนได้ ซึ่งนัน่ ก็จะเป็ นสาเหตุที่ทาให้รอยต่อของซีเนอร์ไดโอดเกิดการเสียหาย

ก) โครงสร้าง

ข) สัญลักษณ์

รู ปที่ 5.1 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของซีเนอร์ไดโอด
เมื่อพิจารณารู ปที่ 5.1 ก) จะเห็นว่าลักษณะโครงสร้างของซีเนอร์ไดโอดก็เหมือนกับรอยต่อ
ของไดโอดชนิดรอยต่อ P-N จะแตกต่างก็เพียงการเติมสารเจือปนตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ดังนั้นการ
นากระแสของซีเนอร์ไดโอดขณะไบแอสตรง ก็จะเหมือนกับการนากระแสของไดโอดชนิดรอยต่อ
P-N แต่เมื่อมันได้รับไบแอสกลับจนเมื่อแรงดันไบแอสกลับสูงถึงค่าแรงดันพังทลาย มันจะสามารถ
นากระแสได้โดยตัวมันไม่เป็ นอันตราย เว้นเสี ยแต่กระแสที่ไหลผ่านรอยต่อขณะไบแอสกลับนี้สูง
เกินกว่าค่ากระแสสูงสุดที่มนั ทนได้มนั จึงจะได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตามการนากระแสในช่วง
ไบแอสกลับนี้จะสามารถนากระแสได้นอ้ ยกว่าขณะได้รับไบแอสตรง ส่วนในรู ป 5.1 ข) จะเป็ นรู ป
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สัญลักษณ์ ซึ่งจะเขียนต่างจากไดโอดชนิดรอยต่อ P-N บ้างเล็กน้อย แต่ขาหรื อขั้วต่อใช้งานยังคง
เรี ยกเหมือนกับไดโอดชนิดรอยต่อ P-N
I F mA 
R

VBD

ES
VF

VR ev
0.6V
R

ES

I R ev mA 

รู ปที่ 5.2 ลักษณะสมบัติของซีเนอร์ไดโอดขณะไบแอสตรงและไบแอสกลับ
จากรู ปที่ 5.2 แสดงลักษณะสมบัติของซีเนอร์ไดโอดขณะทาการไบแอสตรง จะเหมือนกับ
ไดโอดเรี ยงกระแสทัว่ ไป คือจะมีแรงดันเริ่ มนากระแส ที่ประมาณ 0.6 V และจะเปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึ้นน้อยมาก ส่วนทางด้านไบแอสกลับกระแสไฟฟ้ าสามารถไหลผ่านซีเนอร์ไดโอดได้เล็กน้อย
ในช่วงแรก แต่เมื่อแรงดันไฟฟ้ าที่ตกคร่ อมซีเนอร์ไดโอดมีค่าถึงค่า “แรงดันพังทลาย” (Breakdown
voltage ; VBD) หรื อในบางแห่งจะเรี ยกว่า“แรงดันอาวาเลนซ์”(Avalance voltage;VAV) หรื อ“แรงดัน
ซีเนอร์”(Zener volage ; VZ) ซีเนอร์ไดโอดจะนากระแสได้มากขึ้นแต่จะไม่มากเท่าขณะไบแอสตรง
ขณะเดียวกัน แรงดันที่ตกคร่ อมซีเนอร์ไดโอดจะเริ่ มคงที่ ในขณะที่ค่าของกระแสไฟฟ้ าทีไ่ หลผ่าน
ซีเนอร์ไดโอดมีการปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั ความต้านทานของโหลด
R

I

E S  30V

IZ
VZ  12V
PD max  0.5W

รู ปที่5.3 การใช้ซีเนอร์ไดโอดในวงจร Regulator

IL
R L  100
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จากรู ปที่ 5.3 เป็ นการแสดงวงจรการนาซีเนอร์ไดโอดมาใช้ในวงจรรักษาระดับแรงดันให้คงที่
(Regulator) จะเห็นได้วา่ ซีเนอร์ไดโอดถูกต่อใช้งานในลักษณะไบแอสกลับ เนื่องจากว่าเราสามารถ
ออกแบบให้ซีเนอร์ไดโอดมีค่าแรงดันซีเนอร์ (Zener voltage ; VZ) ได้สูงตามความต้องการใช้งาน
อย่างไรก็ตามในการใช้งานจะต้องยึดถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1. แรงดันที่แหล่งจ่าย (ES) ต้องมีค่ามากกว่าค่าแรงดันซีเนอร์ (VZ)
2. กระแสไหลผ่านซีเนอร์ไดโอดสูงสุด จะต้องไม่เกินค่ากระแสสูงสุดที่ซีเนอร์ไดโอด
ทนได้ (IZmax)
3. กระแสไหลผ่านซีเนอร์ไดโอดต่าสุด I Z min  ที่ทาให้ซีเนอร์ไดโอดรักษาระดับแรงดัน
ให้คงที่ไว้ได้ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 5 mA (เป็ นมาตรฐานของซีเนอร์ไดโอดทุกเบอร์)
ดังนั้นจากรู ปที่ 5.3 สามารถคานวณหาค่าต่าง ๆ ของวงจรได้ดงั นี้
IL 

I Zmax 

VZ
12V

 0.12A  120mA
R L 100

PD max
VZ



0.5W
 0.04167A
12V

 41.67mA

 กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวต้านทาน R สูงสุด(Imax)
I max  I L  I Zmax
 120 mA  41.67 mA
 161.67 mA

และกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวต้านทาน R ต่าสุด (Imin)
I min  I L  I Zmin
 120 mA  5 mA
 125 mA

ดังนั้นขนาดของตัวต้านทาน R จากต่าสุดถึงสูงสุดสามารถหาได้
โดยจะต้องทราบค่า
แรงดันตกคร่ อมตัวต้านทาน R ซึ่งในที่น้ ีสามารถหาค่าแรงดันตกคร่ อมตัวต้านทาน R ได้ดงั นี้
แรงดันตกคร่ อมตัวต้านทาน R ; VR = ES - VZ
= 30 V – 12 V
= 18 V
 R min 

VR
I max

18 V
161.67 mA
 111.34 
 112 
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อัตราการทนกาลังของตัวต้านทาน

R min  VR2 / R min

18 V  18 V
112 
 2.93 W


และ
R max 

VR
I min

 18 V
125 mA
 144 

อัตราการทนกาลังของตัวต้านทาน R max

 VR2 / R max

18 V  18 V
144 
 2.25 W


 ค่าความต้านทาน R สามารถเลือกใช้งานได้โดยต้องมีค่าอยูร่ ะหว่าง 112 144 พิกดั
กาลังประมาณ 3 W
ต่อไปสมมติวา่ แหล่งจ่ายแรงดัน (ES) ของวงจรในรู ปที่ 5.3 ลดลงจาก 30 V เหลือ 24 V ค่า
แรงดันตกคร่ อมซีเนอร์ไดโอดยังคงต้องการเท่ากับขนาด VZ คือ 12 V
 VR  E S  VZ  24  12  12 V
IL 

VZ
12 V

 0.12 A  120 mA
R L 100 

I Z max 

PD 0.5 W

 41.67 mA
VZ
12 V

กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวต้านทาน R สูงสุ ด (Imax)
I max  I L  I Z max
 120 mA  41.67 mA
 161.67 mA

กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวต้านทาน R ต่าสุด (Imin)
I min  I L  I Z min
 120 mA  5 mA
 125 mA

ขนาดของตัวต้านทาน R ต่าสุด (Rmin)
R min 

ES  E Z
I max

24 V  12 V
161.67 mA
 74.225 
 75 
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อัตราการทนกาลังของตัวต้านทาน R min  12 V7512 V

R max

 1.92 W
2 W
E  VZ
 S
I min
24 V  12 V
125 mA
 96 


อัตราการทนกาลังของตัวต้านทาน R max  12

V  12 V
96 

= 1.5 W
เลือกใช้  2 W
 ค่าตัวต้านทาน R จะต้องเลือกใช้ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 75  และสูงสุดไม่เกิน 96 
ที่พกิ ดั อัตราการทนกาลัง 2 W
ปั จจุบนั มีอุปกรณ์ที่ใช้ทาหน้าที่แทนซีเนอร์ไดโอด ซึ่งถูกเรี ยกว่า ไอ.ซี. เร็กกูเลเตอร์ (I.C.
Regulator) ทาให้สะดวกต่อการใช้งานโดยมีลกั ษณะและการต่อใช้งานตามรู ปที่ 5.4

IN
OUT
G GND
ก) ลักNษณะ I.C. Regulator
ข) การต่อใช้งาน
D
รู ปที่ 5.4 แสดงลักษณะและการต่อใช้งาน I.C. Regulator
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5.3 ไดโอดเปล่งแสง (Light emitting diode ; LED)
ไดโอดเปล่งแสงนิ ยมเรี ยกย่อ ๆ ว่า LED เป็ นไดโอดซึ่งสามารถเปล่งแสงออกจากตัวมันได้
ถ้าตัวมันได้รับไบแอสตรง พิจารณาในส่วนของโครงสร้างก็ยงั คงเหมือนไดโอดธรรมดาทัว่ ไปที่
ประกอบด้วยรอยต่อของสารกึ่งตัวนา P-N จะแตกต่างกันที่การสร้าง โดยจะมีการแพร่ สารเจือปน
เพือ่ ให้เกิดแสงสีต่าง ๆ กัน ถ้าต้องการให้ได้แสงอินฟาเรด (IR) จะแพร่ สาร Galliam arseide
(GaAs) ต้องการให้ LED เปล่งแสงสีแดงใช้สาร Galliam arseide phosphide (GaAsP) ต้องการแสง
สีเขียวใช้ Galliam phosphide (GaP) เป็ นต้น

ก) โครงสร้าง

ข) สัญลักษณ์

ค) รู ปร่ าง

รู ปที่ 5.5 โครงสร้าง สัญลักษณ์ และรู ปร่ าง ของ LED
รู ปที่ 5.5 ก) เป็ นการแสดงโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสงที่ยงั คงลักษณะของรอยต่อสารกึ่ง
ตัวนา P-N เพียงแต่มนั สามารถเปล่งแสงจากตัวมันได้เมื่อได้รับไบแอสตรงและจะให้แสงสีต่าง ๆ
ตามสารที่ทาการแพร่ เข้าไปในตัวมันตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ขาหรื อขั้วต่อก็ยงั คงประกอบด้วยขา
แอโนดและแคโถด ส่วนสัญลักษณ์ในรู ป 5.5 ข) จะมีหวั ลูกศรชี้ออกจากตัวมันเป็ นการแสดงถึงแสง
ที่เปล่งออกจากตัวมัน ส่วนในรู ป 5.5 ค) เป็ นลักษณะรู ปร่ างจริ งของไดโอดเปล่งแสงหรื อ LEDที่มี
ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั
LED จะเปล่งแสงได้ตอ้ งได้รับการไบแอสตรง ให้มีกระแสไหลผ่านตัวมันที่ประมาณ 2 – 20
mA แต่ค่าแรงดันตกคร่ อม LED ขณะได้รับไบแอสตรงจะมากกว่าไดโอดเรี ยงกระแสทัว่ ไปคือ
ประมาณ 1.7 V ถึง 3.4V แต่จะทนแรงดันขณะไบแอสกลับเพียงประมาณ 3V สามารถทางานได้ที่
ย่านความถี่สูงถึงประมาณ 100 MHz โดยทัว่ ไปจะมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 1 แสนชัว่ โมง หรื อ
ประมาณมากกว่า 11 ปี

51

ในการใช้งาน LED จะไม่นิยมใช้ในวงจรเรี ยงกระแสแต่จะใช้ประกอบร่ วมกับวงจรอื่นเป็ น
ตัวโชว์หรื อแสดงสภาวะการทางานของวงจรนั้น และในปั จจุบนั มีการพัฒนา LED ให้ออกมาเป็ น
ตัวแสดงค่าตัวเลขหรื ออักษรต่าง ๆ เช่น ถ้าเป็ นตัวเลขได้แก่ LED ที่เรี ยกว่า 7 – Segment ดังแสดงไว้
ในรู ปที่ 5.6

รู ปที่ 5.6 ลักษณะของ 7 - Segment

รู ปที่ 5.6 การใช้ LED แสดงสภาวะการทางานของวงจร
รู ปที่ 5.6 ถ้าสวิตช์ต่อวงจร ไฟตรงขนาด 12V จะทาให้เกิดกระแสไหลผ่านขดลวดหรื อคอยล์
ของรี เลย์ ขณะเดียวกัน LED จะได้รับไบแอสตรงเปล่งแสงสว่างออกมา คอยล์รีเลย์มีอานาจ
แม่เหล็กและส่งอานาจแม่เหล็กไปดึงดูดหน้าสัมผัสที่ตาแหน่ง COMMON ให้มาต่อกับตาแหน่ง
NO เป็ นผลให้ไฟสลับ 220V ถูกจ่ายให้กบั มอเตอร์มอเตอร์จึงทางาน
ค่าความต้านทาน R ในรู ป 5.6 สามารถหาได้ โดยอาจเลือกให้ LED มีกระแสไหลผ่านตัวมัน
20 mA ที่แรงดันตกคร่ อม LED 1.7 V
 R

12 V  1.7 V
 515 
20 mA

อัตราทนกาลังของ R  I 2 R  20 10 3 A2  515  0.206W
(อาจเลือกใช้ 500  - 560  พิกดั 1/4 W)

52

5.4 ตัวต้ านทานไวแสง (Light dependent resistor ; LDR)
LDR คือ ตัวต้านทานที่แปรค่าตามแสง อาจมีชื่อเรี ยกได้หลาย ๆ ชื่อ เช่น เซลส์ที่เป็ นสื่ อ
ไฟฟ้ าตามแสง (Photo conductive cell) หรื ออาจเรี ยกว่าอุปกรณ์เปลี่ยนค่าความต้านทานตามแสง
(Photoresistive device) จัดเป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาชนิด 2 ขั้ว ค่าความต้านทานระหว่างขั้วทั้ง 2
สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตามความเข้มของแสง โดยแสงจะช่วยให้อิเล็กตรอนใน LDR เคลื่อนที่
ได้สะดวกขึ้น ถ้าแสงมีความเข้มมาก LDR จะมีค่าความต้านทานในตัวลดลงเหลือประมาณ 100 
แต่ถา้ ไม่มีแสงกระทบตัวมันค่าความต้านทานในตัว LDR จะมีค่าประมาณ 1 M  นิยมนา LDR
มาใช้ในวงจรตรวจจับแสง วงจรตรวจจับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง แต่ที่เห็นและใช้งานกันมาก
ก็คือ วงจรควบคุมการปิ ด – เปิ ดไฟด้วยแสง การนาเรื่ อง LDR มาศึกษาก่อนในหน่วยนี้ ก็เพือ่ ที่จะได้
นาไปประยุกต์ใช้งานในวงจรร่ วมกับอุปกรณ์อื่นในหน่วยการเรี ยนถัดไป
โครงสร้างของ LDR ผลิตขึ้นจากสารกึ่งตัวนาผสมทาเป็ นชั้นบาง ๆ ขดเป็ นเส้นหยักไปมา
บนฉนวนเซรามิกโดยมีแก้วหรื อเรซินที่แสงสามารถผ่านไปได้ห่อหุม้ ไว้ ส่วนตัวถังที่ห่อหุม้ อาจ
เป็ นโลหะหรื อพลาสติกห่อหุม้ ไว้รอบตัว
โดยทัว่ ไป LDR มีอยู่ 2 ชนิด ตามสารที่นามาผลิต คือ
1. ชนิดแคดเมียมซัลไฟต์ (Cadmium sulfide :CdS) จะเป็ นชนิดไวต่อแสงที่สายตาคนเรา
มองเห็นอยูใ่ นช่วงสี เขียวถึงสีแดง ตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงที่ประมาณ 0.61 m เวลาที่ใช้
ในการรับแสงจนสามารถเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานในตัวได้ จะอยูท่ ี่ประมาณ 100 mS
2. ชนิดแคดเมียมซีลีไนต์ (Cadmium selenide :CdSe) เป็ นชนิดไวต่อแสงช่วงอินฟาเรด
ซึ่งถือว่ามีความไวแสงสูงมากกว่าชนิด CdS ตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงที่ประมาณ 0.71 m
เวลาที่ใช้ในการรับแสงจนสามารถเปลี่ยนค่าความต้านทานในตัวได้ จะอยูท่ ี่ประมาณ 10 mS
นัน่ หมายถึงมันมีความไวในการตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงมากกว่าแบบCdS ประมาณ 10 เท่า

ก) สัญลักษณ์

ข) รู ปร่ าง

รู ปที่ 5.7 แสดงสัญลักษณ์และรู ปร่ างของ LDR
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รู ปที่ 5.7 ก) แสดงให้เห็นสัญลักษณ์ของ LDR ซึ่งก็เหมือนกับตัวต้านทานทัว่ ไป เพียงแต่จะมี
หัวลูกศรชี้เข้าหาตัวมันเพือ่ บ่งบอกว่า หากตัวมันได้รับแสงสว่างมากค่าความต้านทานภายในตัวมัน
จะลดลง ส่วนในรู ป 5.7 ข) เป็ นลักษณะรู ปร่างของ LDR ซึ่งด้านบนของตัวมันจะเห็นลักษณะ
เส้นหยักไปมาและมีขาเพือ่ ต่อใช้งาน 2 ขา
ความต้านทาน k

ความเข้มแสง(fc)
รู ปที่ 5.8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของแสงกับความต้านทานของ LDR
รู ปที่ 5.8 เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ของแสงกับค่าความต้านทานของ LDR เมื่อแสงมีคา่
ความเข้มของแสงมากขึ้นกราฟความชันซึ่งแสดงค่าความต้านทานของ LDR จะลดค่าลงอันเป็ นการ
บ่งบอกให้เห็นว่า เมื่อใดก็ตามที่แสงสว่างที่มาตกกระทบบนตัว LDR มีค่าความเข้มของแสงมากขึ้น
ค่าความต้านทานภายในตัว LDR จะยิง่ ลดค่าลงมา แต่การลดค่าลงมานั้นจะไม่เป็ นเชิงเส้น

