หน่ วยที่ 6
ทรานซิสเตอร์
สาระสาคัญ
ทรานซิสเตอร์ (Transistor) คือ อุปกรณ์จาพวกสารกึ่งตัวนาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสาหรับใช้งาน
แทนหลอดสุญญากาศ เพือ่ ทาหน้าที่ขยายสัญญาณหรื อให้เป็ นสวิตช์ทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอยู่ 2 ชนิด
คือ NPN และ PNP ประกอบด้วยขา 3 ขาคือ เบส อิมิตเตอร์และคอลเลคเตอร์ ในการใช้งาน
ทรานซิสเตอร์ ยังคงต้องจัดไบแอสให้แก่ทรานซิสเตอร์ให้ได้กระแสไหลผ่านตัวมันเป็ นไปตาม
สมการ I E  I C  I B ข้อสาคัญอีกประการหนึ่งก็คอื การตรวจสอบทรานซิสเตอร์จะช่วยให้เรา
ทราบชนิดของทรานซิสเตอร์ ขาต่าง ๆ ตลอดจนสามารถบ่งบอกได้วา่ ทรานซิสเตอร์อยูใ่ นสภาพดี
หรื อเสีย
เรื่องที่จะศึกษา
6.1 บทนา
6.2 โครงสร้าง สัญลักษณ์และชนิดต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์
6.3 การจัดไบแอสทรานซิสเตอร์
6.4 คุณลักษณะของทรานซิสเตอร์
6.5 การตรวจสอบทรานซิสเตอร์
จุดประสงค์การสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงสร้าง สัญลักษณ์ และชนิดต่าง ๆ
ตลอดจนคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์
1.2 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบทรานซิสเตอร์ ก่อน
นาไปใช้งาน
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1.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนทรานซิสเตอร์ ทั้งในด้านการทางานร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ม ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและรู ้คุณค่า
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนหน่วยนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
2.1 บอกลักษณะโครงสร้าง สัญลักษณ์ และชนิดต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์ได้
2.2 บอกวิธีการจัดไบแอสให้แก่ทรานซิสเตอร์ได้
2.3 บอกคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ได้
2.4 บอกวิธีตรวจสอบหาขาและชนิดต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์ได้
2.5 สามารถประกอบวงจรการทดลองหาคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ได้
คุณธรรมและจริยธรรมที่ม่ งุ เน้ น
1. ความมีวนิ ยั
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีมนุษย์สมั พันธ์
4. ความสนใจใฝ่ รู ้
5. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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6.1 บทนา
ทรานซิสเตอร์(Transistor) จัดเป็ นอุปกรณ์จาพวกโซลิดสเตต (Solid state) คือ ผลิตขึ้นมาจาก
สารกึ่งตัวนา ถูกนามาใช้งานในลักษณะการเป็ นสวิตช์ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อนาไปใช้ขยาย
สัญญาณ ขยายกาลัง มันถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ ใช้งานแทนอุปกรณ์จาพวกหลอดสุญญากาศ เนื่องจากว่า
มีขนาดเล็ก กินพื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งน้อย กินกาลังไฟต่า ประกอบด้วยรอยต่อของสารกึ่งตัวนา
จานวน 3 ชิ้น มีขาสาหรับต่อใช้งาน 3 ขา คือขาเบส (Base ; B) ขาอิมิตเตอร์ (Emitter ; E) และขา
คอลเลคเตอร์ (Collector ; C)

6.2 โครงสร้ าง สั ญลักษณ์ และชนิดต่ าง ๆ ของทรานซิสเตอร์
โดยทัว่ ไปเราแบ่งทรานซิสเตอร์ตามโครงสร้างได้ 2 ชนิดคือ
1. NPN ทรานซิสเตอร์

ก) โครงสร้าง

ข) สัญลักษณ์

รู ปที่ 6.1 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN
จากรู ปที่ 6.1 ก) จะเห็นว่าโครงสร้างของทรานซิสเตอร์ NPN ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนา
ซิลิกอน ชนิด N และชนิด P ที่นามาประกบกัน 3 ชิ้น (ปั จจุบนั ไม่นิยมใช้สารกึ่งตัวนาเยอรมันเนี ยม
เพราะมีกระแสรั่วไหลสูง) จะสังเกตเห็นว่ารอยต่อระหว่างเบส (B) กับคอลเลคเตอร์ (C) หรื อเบส
กับอิมิตเตอร์ (E) เหมือนรอยต่อของไดโอดดังนั้นการตรวจสอบทรานซิสเตอร์จึงมักหาขา B ก่อน
ซึ่งจะทาให้เราทราบชนิดของทรานซิสเตอร์ดว้ ย ส่วนในรู ปที่ 3.6 ข) นั้น จะเป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้กนั
โดยทัว่ ไป ขาเบสจะอยูบ่ ริ เวณส่ วนกลาง ขาคอลเลคเตอร์จะไม่มีหวั ลูกศรแต่ขาอิมิตเตอร์ซ่ ึงอยูต่ รง
ข้ามกับขาคอลเลคเตอร์จะมีหวั ลูกศรชี้ออกด้านนอก
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2. PNP ทรานซิสเตอร์

ก) โครงสร้าง

ข) สัญลักษณ์

รู ปที่ 6.2 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ชนิด PNP
จากรู ปที่ 6.2 ก) ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ยังคงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนา
ซิลิกอนชนิด N และ P เหมือนทรานซิสเตอร์ชนิด NPN แต่จะมีสารชนิด P อยู่ 2 ชิ้น และจะมีสาร
ชนิด N อยูเ่ พียงชิ้นเดียว ส่วนในรู ป 6.2 ข) นั้นจะเป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้งาน ลักษณะยังคงเหมือนกับ
ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN จะต่างกันก็ตรงที่ดา้ นขาอิมิตเตอร์หวั ลูกศรจะชี้เข้าด้านใน
อย่างไรก็ตามขาของทรานซิสเตอร์ท้งั 2 ชนิด จะมี 3 ขา เหมือนกันมีโครงสร้างเหมือนกันคือ
ขาเบส (Base ; B) อยูต่ รงส่วนกลางกั้นระหว่างขา C และ E 0tมีพ้นื ที่เนื้อสารตามโครงสร้าง
น้อยที่สุดและกระแสไหลที่ขานี้นอ้ ยที่สุด เรี ยกว่า กระแสเบส (IB)
ขาคอลเลคเตอร์ (Collector ; C) จะมีการโด๊ปสาร หรื อมีการเติมสารเจือปน ลงในโครงสร้าง
ใหญ่ที่สุด กระแสไหลที่ขานี้เกือบเท่ากับขาE แต่นอ้ ยกว่า เรี ยกว่า กระแสคอลเลคเตอร์ (IC)
ขาอิมิตเตอร์ (Emitter ; E) เป็ นขาที่มีโครงสร้างในการโด๊ปสารเจือปนมากรองลงมาจากขา C
กระแสไหลที่ขานี้มีมากที่สุด เรี ยกว่า กระแสอิมิตเตอร์ (IE)
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มีขอ้ สังเกตเบื้องต้นบางประการ ในการที่เราจะนาทรานซิสเตอร์มาใช้งานเพือ่ ให้ทราบว่า
ทรานซิสเตอร์ตวั นั้น ๆ เป็ นชนิด NPN หรื อ PNP คือ
ถ้าเบอร์ของทรานซิสเตอร์ข้ นึ ต้นด้วย 2SA หรื อ A จะเป็ นชนิด PNP และถูกจัดอยูใ่ นจาพวก
ทรานซิสเตอร์ ใช้งานกับย่านความถี่สูงหรื อ RF (Radio frequency)
ถ้าเบอร์ของทรานซิสเตอร์ข้ นึ ต้นด้วย 2SB หรื อ B จะเป็ นชนิด PNP และถูกจัดอยูใ่ นจาพวก
ทรานซิสเตอร์ ใช้งานกับย่านความถี่ต่าหรื อความถี่เสียง AF (Audio frequency)
ถ้าเบอร์ของทรานซิสเตอร์ข้ นึ ต้นด้วย 2SC หรื อ C แสดงว่าเป็ น NPN ทรานซิสเตอร์ ใช้งาน
กับย่านความถี่สูงหรื อ RF (Radio frequency)
ถ้าเบอร์ของทรานซิสเตอร์ข้ นึ ต้นด้วย 2SD หรื อ D แสดงว่าเป็ น NPN ทรานซิสเตอร์ ใช้งาน
กับย่านความถี่ต่าหรื อความถี่เสียง AF (Audio frequency)
อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดที่จะทาให้ทราบชนิดของทรานซิสเตอร์ ก็คือการตรวจสอบด้วยการ
ใช้โอห์มมิเตอร์หรื อดูจากคู่มือทรานซิสเตอร์ (TRANSISTOR DATA BOOK)

6.3 การจัดไบแอสทรานซิสเตอร์
การที่จะให้ทรานซิสเตอร์ทางานได้น้ นั เราจะต้องต่อแหล่งจ่ายไฟตรงเลี้ยงทรานซิสเตอร์ให้
ครบทั้ง 3 ขา เพือ่ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานเรี ยกว่าไบแอสทรานซิสเตอร์ ซึ่งในการไบแอส
ทรานซิสเตอร์จะต้องให้ได้การไหลของกระแสที่ขาต่าง ๆ เป็ นไปตามสมการดังนี้คอื
IE  IC  IB

เมื่อ

........................................................(6.1)

กระแสที่ไหลในขาอิมิตเตอร์มีค่ามากที่สุด
I C  กระแสที่ไหลในขาคอลเลคเตอร์มีค่ามากรองจาก IE
I B  กระแสที่ไหลในขาเบสมีค่าน้อยที่สุด
IE 

ก) การไบแอสรอยต่อ B – E

ข) การไบแอสรอยต่อ B – C

รู ปที่ 6.3 การไบแอสรอยต่อทรานซิสเตอร์

59

พิจารณารู ปที่ 6.3 ถ้าเราทาการไบแอสรอยต่อของทรานซิสเตอร์ โดยให้แยกพิจารณาทีละ
รอยต่อจะเห็นว่าใน รู ปที่ 6.3 ก) เป็ นการไบแอสตรงรอยต่อที่ขา B – E ส่วนในรู ปที่ 6.3 ข) เป็ นการ
ไบแอสตรงรอยต่อที่ขา B – C ซึ่งทั้ง 2 กรณี จะมีกระแสไหลผ่านรอยต่อ B – E และ B- C ได้ แต่ถา้
ทาการไบแอสพร้อมกันทั้งรอยต่อ B – E และ B – C เราจะไม่สามารถนาการไบแอสทั้ง 2 กรณี น้ ี
มารวมกันได้ เนื่องจากที่ขา B จะมีกระแสไหลผ่านมากที่สุด ซึ่งผิดหลักการของทรานซิสเตอร์ที่ขา
E จะมีกระแสไหลผ่านได้มากที่สุด ขา C มีกระแสไหลผ่านรองลงมาและขา B จะต้องเป็ นขาที่มี
กระแสไหลผ่านได้นอ้ ยที่สุด ดังนั้นการให้ไบแอสที่ถูกต้องจึงต้องให้ไบแอสดังรู ปที่ 6.4

รู ปที่6.4 การไบแอสทรานซิสเตอร์ NPN
พิจารณารู ปที่ 6.4 เป็ นการไบแอสทรานซิสเตอร์ NPN เพือ่ ให้ทางาน เราจะให้ไบแอสตรงที่
บริ เวณรอยต่อ B–E ก่อน หลังจากนั้นพิจารณาทิศทาง การไหลของกระแสนิยม (การเคลื่อนที่ของ
โฮล)
ตามสมการที่ 6.1 ระบุไว้วา่ I E  I C  I B ซึ่งจากรู ปที่ 6.4 จะเห็นว่ากระแส IE ที่ไหลออกจาก
ขา E เมื่อมาถึงยังจุดต่อระหว่างขา B กับ C ค่า IE จะถูกแบ่งออกไปเป็ น IB ส่วนหนึ่งและเป็ น IC อีก
ส่วนหนึ่ง กระแส IB นี้ จะไหลกลับเข้าไปยังขา B ส่วนกระแส IC ก็จะไหลกลับเข้าไปยังขา C ซึ่ง
หลักการนี้ก็นาไปใช้ในการจัดไบแอสให้กบั ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP เช่นเดียวกัน (รู ปวงจรที่
พิจารณาจะยังไม่คิดเรื่ องโหลด)
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รู ปที่ 6.5 การไบแอสทรานซิสเตอร์ PNP
จากรู ปที่ 6.5 เราจะยังไม่คิดเรื่ องโหลดเช่นเดียวกับรู ปที่ 6.4 จะเห็นว่ากระแส IE ที่ไหลเข้าไป
ยังขา E จะถูกแบ่งออกไปเป็ น IB ส่วนหนึ่งและเป็ น IC อีกส่วนหนึ่ง กระแส IB นี้จะไหลออกจาก
ขา B ส่วนกระแส IC ก็จะไหลออกจากขา C แล้วไปรวมกัน ณ จุดต่อกลายเป็ น IE อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็
ยังคงมีหลักการเป็ นไปตามสมการที่ 6.1 คือ I E  I C  I B นัน่ เอง

6.4 คุณลักษณะของทรานซิสเตอร์
เมื่อทาการไบแอสทรานซิสเตอร์ได้แล้ว เราก็สามารถที่จะนามาต่อวงจรเพือ่ หาคุณลักษณะได้
ดังรู ปที่ 6.6
mA
IC

VRL

RL

RB

VCC

A

VCE
IB
VBB

VBE

Input

Output

รู ปที่ 6.6 วงจรการหาคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN
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วงจรในรู ปที่ 6.6 จะต้องให้ไบแอสทรานซิสเตอร์ครบทุกขาวงจรจึงจะทางาน โดยถ้าปรับ
แหล่งจ่าย VCC คงที่ที่ค่า ๆ หนึ่งแล้วปรับแหล่งจ่าย VBB เพิม่ จากค่าศูนย์ข้ นึ มา ค่า IB ก็จะเพิม่ ตาม
ต่อมาถ้าหยุดทาการปรับ VBB แต่ไปปรับ VCC เพิม่ ขึ้นค่า IC จะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นน้อยมาก
หรื อแทบจะไม่เพิม่ ขึ้นเลย ณ จุดนี้เรี ยกว่า กระแสคอลเลคเตอร์ (IC) เกิดการอิ่มตัว (Saturate)
ครั้นต่อมาทาการปรับเพิม่ ค่า VBB จะทาให้ IB เปลี่ยนแปลงค่าเพิม่ ขึ้น ปรากฏการณ์ที่ได้คอื ค่า
IC จะเพิม่ ขึ้นตาม IB และเมื่อหยุดปรับ VBB ไปทาการปรับเพิม่ VCC ค่า IC ก็จะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้น
น้อยมากและเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวอีกครั้งหนึ่ง
ข้อสังเกต ในขณะเพิม่ ค่า IB แล้วจะทาให้ค่า IC เพิม่ ตาม ส่วนค่าแรงดัน VCE จะลดลง เมื่อ IC
เพิม่ ค่า VRL จะเพิม่ ตามค่า IC และข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คอื ค่าแรงดัน VBE ขณะวงจร
ทรานซิสเตอร์นากระแส จะมีค่าคงที่อยูท่ ี่ประมาณ 0.6 V – 0.7 V (เป็ นค่าแรงดันตกคร่ อมรอยต่อที่
P–N ขณะไบแอสตรงเหมือนไดโอด) จึงสรุ ปคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ได้วา่ ค่าของกระแส IC
ขึ้นอยูก่ บั ค่ากระแส IB โดยเขียนเป็ นสมการความสัมพันธ์ได้ดงั นี้ คือ
I C  I B ...................................................................(6.2)

เมื่อ

อัตราขยายทางกระแสของทรานซิสเตอร์
I C  กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านขาคอลเลคเตอร์
I B  กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านขาเบส
จากรู ปที่ 6.6 เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ดงั กล่าวข้างต้นออกมาเป็ นรู ปกราฟได้ดงั กราฟ
รู ปที่ 6.7


I B A 

I C mA 
I B5
I B4
I B3
I B2

0

0 .7 V

VBE V 

ก) ความสัมพันธ์อินพุตระหว่าง IB และ VBE

0

I B1
VCE V 

ข) ความสัมพันธ์เอาต์พตุ ระหว่าง IC และ VCE

รู ปที่ 6.7 ความสัมพันธ์ของทรานซิสเตอร์ดา้ นอินพุตและเอาต์พตุ
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จากรู ปที่ 6.7 ก) เป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ดา้ นอินพุตของทรานซิสเตอร์ระหว่างกระแส
อินพุต IB และแรงดันอินพุต VBE เมื่อค่าแรงดันที่แหล่งจ่ายด้านอินพุตเพิม่ ขึ้น ค่าของกระแสอินพุต
IB ก็จะเพิม่ ตาม เส้นกราฟในแนวแกนตั้งซึ่งเป็ นแนวแกนของกระแส IB จะสูงขึ้นดังรู ป แต่จะ
สังเกตเห็นว่าแรงดันตกคร่ อมที่ขา B-E ซึ่งเรี ยกว่าค่าแรงดัน VBE จะเริ่ มเปลี่ยนแปลงน้อยมากจน
แทบคงที่ ซึ่งในทางการศึกษาจะมีค่าอยูท่ ี่ประมาณ 0.7V และไม่วา่ ค่าของกระแสอินพุต IB จะ
เพิม่ ขึ้นอีกเท่าใดก็ตาม ค่าแรงดันอินพุต VBE ก็จะถือว่ามีคา่ คงที่อยูท่ ี่ 0.7V
พิจารณารู ปที่ 6.7 ข) เป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ดา้ นเอาต์พตุ ระหว่างกระแสเอาต์พตุ IC กับ
แรงดันเอาต์พตุ VCE ซึ่งก็จะเป็ นความสัมพันธ์ที่สืบเนื่องมาจากกระแสอินพุต IB นัน่ คือ เมื่อเราทา
การเพิม่ ค่ากระแสอินพุต IB จะเป็ นผลทาให้กระแสเอาต์พตุ IC เพิม่ ตาม ถ้าทาการลดกระแสอินพุต IB
ก็จะเป็ นผลให้กระแสเอาต์พตุ IC ลดตาม ดังนั้นค่ากระแสเอาต์พตุ IC จะมีค่ามากหรื อน้อยจึงขึ้นอยู่
กับปริ มาณของกระแสอินพุต IB นัน่ เอง แต่ในขณะเดียวกันค่าแรงดันเอาต์พตุ VCE กลับมีค่าลดลง
ความสัมพันธ์ดา้ นเอาต์พตุ คือ ด้านที่เราจะนามาใช้งาน ซึ่งถ้าพิจารณาความสัมพันธ์ดา้ น
เอาต์พตุ ของทรานซิสเตอร์ อาจพิจารณาความสัมพันธ์ที่ได้ออกเป็ นย่านต่าง ๆ ดังนี้คือ
1. ย่านแอกตีฟ (Active region) เป็ นย่านการทางานที่ค่าของกระแส IC และค่าของแรงดัน
VCE ทางานตามค่าของกระแส IB ที่ป้อนให้กบั ขา B ถูกนาไปใช้ในวงจรขยายต่าง ๆ
2. ย่านแซตจูเลต (Saturation region) เป็ นย่านที่กระแส IC อิ่มตัว
3. ย่านคัตออฟ (Cut – off region) เป็ นย่านที่ทรานซิสเตอร์ไม่นากระแสหรื อค่ากระแส IB
มีค่าเป็ นศูนย์

รู ปที่ 6.8 ย่านการทางานต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์
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จากรู ปที่ 6.8 จะเห็นว่า ย่านแซตจูเลต เป็ นย่านที่ทรานซิสเตอร์นากระแสได้สูงที่สุด ส่ วน
ย่านคัตออฟเป็ นย่านที่ทรานซิสเตอร์ไม่นากระแส ดังนั้น เราจึงนาย่านทั้งสองดังกล่าวมาใช้งานใน
วงจรการใช้ทรานซิสเตอร์เป็ นสวิตช์ (Switching)

6.5 การตรวจสอบทรานซิสเตอร์
ก่อนที่จะนาทรานซิสเตอร์ไปใช้งานนั้น จาเป็ นอย่างยิง่ ที่เราจะต้องตรวจสอบทรานซิสเตอร์
วิธีที่สะดวกวิธีหนึ่งคือการตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์ แบบเข็มชี้ (Analog) ซึ่งสามารถทาได้ดงั นี้
6.4.1 วัดหาขาเบส ทรานซิสเตอร์ทุกชนิดจะต้องหาขาเบสให้ได้ก่อนเพราะถ้าทราบขาเบส
ก็จะทาให้เราทราบชนิดของทรานซิสเตอร์ดว้ ยว่าเป็ นชนิด NPN หรื อ PNP วิธีการสามารถกระทา
ได้ดงั นี้
ตั้งมิเตอร์สเกล R x 1หรื อR x 10 ใช้สายมิเตอร์ดา้ นขั้วบวกหรื อลบ ขั้วใดขั้วหนึ่งเป็ น
หลักจับที่ขาใดขาหนึ่งของทรานซิสเตอร์เป็ นหลัก เช่น ถ้าให้ข้วั บวกจับที่ขาใดขาหนึ่งเป็ นหลัก ก็จะ
นาขั้วลบไปแตะ 2 ขาที่เหลือ แล้วให้สงั เกตว่า เข็มมิเตอร์กระดิกชี้ค่าความต้านทานเท่ากันทั้ง 2
ครั้งหรื อไม่ ถ้าเข็มมิเตอร์กระดิกชี้ค่าความต้านทานเท่ากันทั้ง 2 ครั้งแสดงว่าที่ข้วั บวกแตะอยูเ่ ป็ น
หลักนั้นคือขาเบส และเป็ นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN เนื่องจากขาเบสซึ่งเป็ นรอยต่อที่อยูต่ รงกลาง
เป็ นสารชนิด P แต่ถา้ วัดครั้งแรกไม่ได้ ก็ให้ยา้ ยสายขั้วบวกจับขาอื่นอีก 2 ขาไล่ไปเรื่ อย ๆ จนกว่า
เข็มมิเตอร์จะแสดงค่าความต้านทานเท่ากันทั้ง 2 ครั้ง (มิเตอร์ตระกูลญี่ปุ่น เช่น Sanwa จะมีข้วั ใน
การวัดความต้านทานไม่ตรงกับที่ระบุไว้ที่ตวั มิเตอร์ ถ้าตาแหน่งที่เป็ น + ของมิเตอร์จะกลับเป็ น –
และตาแหน่งที่เป็ น – จะกลับเป็ น +) พิจารณาการวัดขั้นตอนนี้ได้จากรู ปที่ 6.9

รู ปที่ 6.9 การตรวจสอบหาขาเบสของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN
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รู ปที่ 6.10 การตรวจสอบหาขาเบสของทรานซิสเตอร์ชนิด PNP
ในรู ปที่ 6.9 นั้นจะเป็ นการวัดหาขาเบสของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ซึ่งจะใช้สาย
ขั้วบวกเป็ นหลักในการวัดหาขาเบสตามที่อธิบายไว้ขา้ งต้น แต่เมื่อมาพิจารณารู ปที่ 6.10 จะเห็นว่า
ถ้าเป็ นทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ขาเบสจะมีข้วั ลบของมิเตอร์มาจับเป็ นหลักไว้และขั้วบวกของ
มิเตอร์จะนาไปแตะกับ 2 ขาที่เหลือแล้วให้สงั เกตว่า เข็มมิเตอร์กระดิกชี้ค่าความต้านทานเท่ากันทั้ง
2 ครั้งหรื อไม่ ถ้าเข็มมิเตอร์กระดิกชี้ค่าความต้านทานเท่ากันทั้ง 2 ครั้งแสดงว่าที่ข้วั ลบแตะอยูเ่ ป็ น
หลักนั้นคือขาเบส และเป็ นทรานซิสเตอร์ชนิด PNP เนื่องจากขาเบสซึ่งเป็ นรอยต่อที่อยูต่ รงกลาง
เป็ นสารชนิด N แต่ถา้ วัดครั้งแรกแล้วไม่ได้ ก็ให้ยา้ ยสายขั้วบวกจับขาอื่นอีก 2 ขาไล่ไปเรื่ อย ๆ
จนกว่าเข็มชี้มิเตอร์จะแสดงค่าความต้านทานเท่ากันทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งจะเห็นว่าวิธีการเหมือนกันกับการ
วัดหาขาเบสของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN จะต่างกันก็ตรงขั้วมิเตอร์ที่จบั กับขาเบสเป็ นหลักนั้นเป็ น
ขั้วบวกหรื อขั้วลบเท่านั้นเอง
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6.4.2 วัดหาขาคอลเลคเตอร์และขาอิมิตเตอร์ เมื่อหาขา B ได้แล้วก็ตอ้ งมาหาขา C และ E
ต่อไปซึ่งวิธีการทาได้ดงั นี้

รู ปที่ 6.11 การตรวจสอบหาขา C และ E ของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN
พิจารณารู ปที่ 6.11ตั้งมิเตอร์ไปที่สเกล R x 10k ถ้าเป็ นทรานซิสเตอร์ NPN จากเดิมที่
ขาเบสใช้ข้วั บวกจับอยู่ ให้ยา้ ยเอาขั้วลบไปจับแทนแล้วนาขั้วบวกไปแตะกับ 2 ขาที่เหลือเพือ่ ที่จะทา
การเทียบค่าความต้านทานไบแอสกลับที่รอยต่อกับขาเบส ถ้าปรากฏผลว่าขาใดที่วดั เทียบกับเบส
แล้วเข็มมิเตอร์อ่านค่าความต้านทานได้ แสดงว่าขาที่ไม่ทราบขานั้น คือขา E ส่วนอีกขาหนึ่งเมื่อวัด
ไบแอสกลับเทียบกับเบสเข็มมิเตอร์จะชี้ที่อินฟิ นิต้ ี  แสดงว่าเป็ นขา C

รู ปที่ 6.12 การตรวจสอบหาขา C และ E ของทรานซิสเตอร์ชนิด PNP
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พิจารณารู ปที่ 6.12 กรณี น้ ีเป็ นทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ก็ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับ
ทรานซิสเตอร์แบบ NPN เพียงแต่จากเดิมขาเบสคือขั้วลบแต่เมื่อเป็ น PNP ก็ให้นาขั้วบวกไปจับ
ขาเบสไว้แล้วนาขั้วลบไปแตะกับ 2 ขาที่เหลือแล้วสังเกตผลเช่นเดียวกับแบบ NPN คือ ถ้าปรากฏผล
ว่าขาใดที่วดั เทียบกับเบสแล้วเข็มมิเตอร์อ่านค่าความต้านทานได้ แสดงว่าขาที่ไม่ทราบขานั้น คือขา
E ส่วนอีกขาหนึ่งเมื่อวัดไบแอสกลับเทียบกับเบสเข็มมิเตอร์จะชี้ที่อินฟิ นิต้ ี  แสดงว่าเป็ นขา C
สาหรับทรานซิสเตอร์ซิลิกอนบางตัว จะมีความต้านทานขณะไบแอสกลับที่รอยต่อ
CB และ EB สูงมาก การวัดตามวิธีการข้างต้นอาจหาได้แค่เพียงขาเบสและชนิดของทรานซิสเตอร์
เท่านั้น จึงอาจจะต้องเปิ ดดูที่คู่มือทรานซิสเตอร์หรื อตรวจสอบหาเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคการไบแอส
ดังนี้ โดยสมมุติวา่ ขณะที่ทรานซิสเตอร์ที่ตรวจสอบเป็ นชนิด NPN ดังรู ปที่ 6.13

รู ปที่ 6.13 การวัดหาขา C และ E ของทรานซิสเตอร์ความต้านทานสูงชนิด NPN
1) ตั้งมัลติมิเตอร์ที่ยา่ น Rx1 โดยใช้มลั ติมิเตอร์ Sanwa – YX360 TRE หรื อ
อาจจะเป็ นของ KYORITSU ก็ได้ (ตั้งย่านสูงกว่านี้จะไม่เห็นความแตกต่าง)
2) นาสายมิเตอร์ข้วั บวกและขั้วลบไปจับขาทรานซิสเตอร์ท้งั 2 ขา ที่ยงั ไม่ทราบ
ใช้สายไฟแตะกับขาที่ข้วั บวกจับอยูด่ า้ นหนึ่ง ส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งให้นาไปแตะที่ขาเบส จะ
เห็นเข็มมิเตอร์จะกระดิกชี้ค่าความต้านทานค่าหนึ่ง สังเกตและจาค่าความต้านทานไว้
3) ถ้านาสายไฟแตะอีกขาหนึ่งทีข่ ้วั ลบจับอยู่ แล้วนาปลายสายอีกด้านหนึ่งไปแตะ
ที่ขาเบสเข็มมิเตอร์จะไม่กระดิก
4) ต่อไปให้สลับสายระหว่างขั้วบวกและลบจากตาแหน่งเดิมในครั้งแรก
5) นาสายไฟแตะกับขาที่ข้วั บวกจับอยูด่ า้ นหนึ่ง ส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งให้นา
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ไปแตะกับขาเบสเข็มมิเตอร์จะกระดิกชี้ค่าความต้านทานค่าหนึ่ง สังเกตและจาค่าความต้านทานไว้
6) ถ้านาปลายสายไฟแตะอีกขาหนึ่งที่ข้วั ลบจับอยูแ่ ล้วนาปลายสายอีกด้านหนึ่งไป
แตะที่ขาเบส เข็มมิเตอร์จะไม่กระดิก
7) นากรณี ที่เข็มมิเตอร์กระดิกชี้ค่าความต้านทานทั้ง 2 ครั้ง มาเปรี ยบเทียบค่ากัน
(สังเกตให้ดีเพราะค่าจะแตกต่างกันน้อยมาก)
8) ถ้าขั้วบวกจับที่ขา C แล้วนาไฟบวกที่ขา C ไปแตะกับขา B ตามหลักของการ
ให้ไบแอส ค่าความต้านทานที่อ่านได้จะน้อยกว่ากรณี ที่ข้วั บวกไปจับขา E แล้วนาไฟบวกที่ขา E ไป
แตะขา B
9) ถ้าเป็ น PNP ทรานซิสเตอร์ ก็ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน แต่หลักการไบแอส ขาC จะ
ต้องต่อกับขั้วลบ และขา B ต้องดึงไฟลบจากขา C มาช่วยในการไบแอส ทาการวัดค่าและสังเกต
เช่นเดียวกันกับขั้นตอน 1) ถึง 8)

