หน่ วยที่ 7
วงจรทรานซิสเตอร์
สาระสาคัญ
วงจรทรานซิสเตอร์พ้นื ฐาน ประกอบด้วย 3 วงจร คือ วงจรเบสร่ วม (Common base) วงจร
อิมิตเตอร์ร่วม (Common emitter) และ วงจรคอลเลคเตอร์ร่วม (Common collector) ในส่วนของ
วงจรที่นิยมนาไปใช้ในภาคของการขยายสัญญาณ และใช้ในวงจรการใช้ทรานซิสเตอร์เป็ นสวิตช์
(Switching) คือ วงจรอิมิตเตอร์ร่วม
เรื่องที่จะศึกษา
7.1 บทนา
7.2 การจัดวงจรทรานซิสเตอร์
7.3 การใช้ทรานซิสเตอร์เป็ นสวิตช์
จุดประสงค์การสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวงจรทรานซิสเตอร์ชนิดต่าง ๆ
1.2 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาทรานซิสเตอร์ไปใช้เป็ นสวิตช์
1.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนเกี่ยวกับวงจรทรานซิสเตอร์ ทั้งในด้านการ
ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและรู ้คุณค่า
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนหน่วยนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
2.1 บอกวิธีการจัดวงจรทรานซิสเตอร์แบบต่าง ๆ ได้
2.2 คานวณหาอัตราขยายต่าง ๆ ของวงจรทรานซิสเตอร์ได้
2.3 บอกวิธีการควบคุมการใช้ทรานซิสเตอร์เป็ นสวิตช์ได้
2.4 คานวณหาค่าต่าง ๆ ในการใช้ทรานซิสเตอร์เป็ นสวิตช์ได้
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2.5 สามารถบัดกรี ประกอบวงจรทรานซิ สเตอร์ได้
คุณธรรมและจริยธรรมที่ม่ งุ เน้ น
1. ความมีวนิ ยั
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีมนุษย์สมั พันธ์
4. ความสนใจใฝ่ รู ้
5. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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7.1 บทนา
ในการนาทรานซิสเตอร์ไปใช้งาน จาเป็ นจะต้องต่อวงจรไบแอสให้แก่ทรานซิสเตอร์เพือ่ ให้
มันสามารถทางานได้ตามที่เราต้องการ เราเรี ยกวิธีการดังกล่าวว่า การจัดวงจรทรานซิสเตอร์

7.2 การจัดวงจรทรานซิสเตอร์
เนื่องจากทรานซิสเตอร์มี 3 ขา เราจึงจัดวงจรทรานซิสเตอร์ได้ 3 รู ปแบบคือ
1) วงจรเบสร่ วม (Common base)

(ก)

(ข)
รู ปที่ 7.1 วงจรเบสร่ วม
วงจรในรู ปที่ 7.1 (ก) เป็ นวงจรเบสร่ วมของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN จะมีขาเบสต่อร่ วม
ระหว่างด้านอินพุตกับเอาต์พตุ สัญญาณความถี่อินพุตจะผ่านตัวเก็บประจุ C1 เข้ามาและถูกกาหนด
อัตราขยายต่าง ๆ ด้วยอิทธิพลของ I E และ I C ดังนี้
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อัตราขยายกระแสของวงจร (ใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อัลฟา ;  )
IC
...........................................(7.1)
IE



จะเห็นว่าตัวหารมีค่ามากกว่าตัวตั้ง ดังนั้นอัตราขยายกระแสจะไม่ถึงหนึ่ง จึงเป็ นวงจรที่ให้
อัตราขยายกระแสไม่ดี
อัตราขยายแรงดัน (ใช้สญ
ั ลักษณ์; A V )
AV  

RL
......................................(7.2)
RE

อัตราขยายกาลัง (ใช้สญ
ั ลักษณ์; PG )
PG    A V ......................................(7.3)

ส่ วนวงจรในรู ปที่ 7.1 (ข) เป็ นวงจรเบสร่ วมของทรานซิสเตอร์ชนิด PNP จะมีขาเบสต่อร่ วม
ระหว่างด้านอินพุตกับเอาต์พตุ เช่นเดียวกันกับวงจรในรู ปที่ 7.1(ก) สัญญาณความถี่อินพุตที่ผา่ นตัว
เก็บประจุ C1 เข้ามาก็จะถูกกาหนดอัตราขยายต่าง ๆ ด้วยอิทธิพลของ I E , I C เช่นกันคือ
อัตราขยายกระแสของวงจร (ยังคงใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อัลฟา ;  )
IC
...........................................(7.4)
IE



อัตราขยายกระแสจะไม่ถึงหนึ่ง จึงเป็ นวงจรที่ให้อตั ราขยายกระแสไม่ดี
อัตราขยายแรงดัน (ยังคงใช้ใช้สญ
ั ลักษณ์; A V )
AV  

RL
......................................(7.5)
RE

อัตราขยายกาลัง (ยังคงใช้สญ
ั ลักษณ์; PG )
PG    A V .......................................(7.6)

สมมุติวา่ วงจรขยายเบสร่ วมในรู ปที่ 7.1(ก) มีกระแสอิมิตเตอร์
คอลเลคเตอร์ IC ด้านเอาต์พตุ 6 mA ดังนั้น
I
 C
อัตราขยายกระแส ;
I

I E  6.1 mA

และมีกระแส

E



6
6.1

 0.98

จะเห็นว่าอัตราขยายกระแสมีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ จึงถือว่าให้อตั ราขยายกระแสไม่ดี
อัตราขยายแรงดัน ; A V   RR L
E

 0.98 

 4.9

5
1
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อัตราขยายกาลัง ;

p G  A V

 0.98  4.9

 4.8

สรุ ปโดยรวมแล้ววงจรขยายเบสร่ วมให้อตั ราขยายต่าง ๆ ค่อนข้างต่าไม่เหมาะที่จะนาไปใช้
เป็ นวงจรขยายสัญญาณ
ข้ อสั งเกต สาหรับสัญญาณอินพุตมีเฟสด้านใด ทางด้านเอาต์พตุ ก็จะเกิดสัญญาณมีเฟส
เหมือนกันกับด้านอินพุต
C1 และ C2 ในวงจรทาหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณ (Coupling) โดยจะให้สญ
ั ญาณความถี่ดา้ น
อินพุตผ่านเข้ามาได้ทาง C1และสัญญาณที่ถูกขยายแล้วจะผ่าน C2 ออกไปทางด้านเอาต์พตุ ของวงจร
ในขณะเดียวกันก็จะกั้นไฟตรงทั้งจากแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง VBB , VCC ไม่ให้ผา่ นออกไปภายนอกและ
กั้นไฟตรงจากแหล่งจ่ายภายนอกไม่ให้ผา่ นเข้ามาในวงจร
2) วงจรอิมิตเตอร์ร่วม (Common emitter)

(ก)

(ข)
รู ปที่ 7.2 วงจรอิมิตเตอร์ร่วม
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วงจรในรู ปที่ 7.2 (ก) เป็ นวงจรขยายแบบอิมิตเตอร์ร่วมของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ขา
อิมิตเตอร์จะถูกต่อร่ วมอยูร่ ะหว่างอินพุตและเอาต์พตุ ของวงจร สัญญาณเอาต์พตุ จะกลับเฟสกันกับ
ด้านอินพุตและมีขนาดใหญ่กว่า สัญญาณความถี่อินพุตจะผ่านตัวเก็บประจุ C1 เข้ามาและถูกกาหนด
อัตราขยายต่าง ๆ ด้วยอิทธิพลของ I B และ I C ดังนี้
อัตราขยายกระแส (ใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั เบต้า ,  )


IC
................................................(7.7)
IB

จะเห็นว่าอัตราขยายกระแสมีค่าสูงมากเพราะตัวตั้งคือ IC มีค่ามาก (เกือบเท่า IE) แต่ที่ส่วน
ตัวหาร IB มีค่าน้อยที่สุด
ความสัมพันธ์ระหว่าง  และ  สามารถหาได้ดงั นี้
I
จาก
 C
I
B

วงจรเป็ นอิมิตเตอร์ร่วม นา IE หารทั้ง IC และ IB จะได้


เนื่องจาก

IC IE
IB IE

IB  IE  IC

ดังนั้น



และ

IC IE
I E  I C  / I B

IC

IE

 


..............................................(7.8)
1 

อัตราขยายแรงดัน ; AV
AV  

RL
............................................7.9
RB

อัตราขยายกาลัง ; PG
PG    A V ............................................7.10

สาหรับวงจรในรู ปที่ 7.2 (ข) เป็ นวงจรขยายแบบอิมิตเตอร์ร่วมของทรานซิสเตอร์ชนิด PNP
ขาอิมิตเตอร์ยงั คงถูกต่อร่ วมอยูร่ ะหว่างอินพุตและเอาต์พตุ ของวงจร เหมือนกับวงจรในรู ปที่ 7.1(ก)
สัญญาณด้านเอาต์พตุ จะกลับเฟสกันกับด้านอินพุต และมีขนาดใหญ่กว่าสัญญาณอินพุตเช่นเดียวกัน
สัญญาณความถี่อินพุตจะผ่านตัวเก็บประจุ C1 เข้ามาและถูกกาหนดอัตราขยายต่าง ๆ ด้วยอิทธิพล
ของ I B และ I C เช่นเดียวกับวงจรขยายแบบอิมิตเตอร์ร่วมของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN คือ
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อัตราขยายกระแส (ใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั เบต้า ,  )


IC
.............................................(7.11)
IB

AV  

RL
............................................7.12
RB

อัตราขยายแรงดัน ; AV
อัตราขยายกาลัง ; PG
PG    A V ............................................7.13

สมมุติวา่ วงจรขยายอิมิตเตอร์ร่วมในรู ปที่ 7.2(ก) มีกระแสเบสด้านอินพุต I B   20
กระแสคอลเลคเตอร์ (IC) ด้านเอาต์พตุ = 2 mA ดังนั้น
อัตราขยายกระแส ;   II C

A

B



อัตราขยายแรงดัน ;

AV

2
0.02

 100
R
 L
RB

 100 

10
1

 1,000

อัตราขยายกาลัง ;

p G  A V
 1001,000
 100,000

สรุ ปโดยรวม วงจรอิมิตเตอร์ร่วมจะให้อตั ราขยายสูงมาก ทั้งอัตราขยายกระแส อัตราขยาย
แรงดันและอัตราขยายกาลัง สัญญาณด้านเอาต์พตุ จะกลับเฟสกันกับด้านอินพุต 180 O จึงมักนิยม
นาไปใช้ในวงจรภาคขยายสัญญาณ และที่นิยมใช้อีกวงจรหนึ่ง คือ วงจรสวิตชิ่ง (Switching)
ข้ อสั งเกต สัญญาณที่ได้ทางเอาต์พตุ ของวงจรขยายแบบอิมิตเตอร์ร่วม จะมีขนาดใหญ่กว่า
สัญญาณเอาต์พตุ ของวงจรขยายเบสร่ วมและมีเฟสต่างกัน โดยสัญญาณอินพุตของวงจรขยายแบบ
อิมิตเตอร์ร่วมจะกลับเฟสกับสัญญาณด้านเอาต์พตุ

75

3) วงจรคอลเลคเตอร์ร่วม (Common collector)

(ก)

(ข)
รู ปที่ 7.3 วงจรคอลเลคเตอร์ร่วม
การต่อวงจรคอลเลคเตอร์ร่วมนั้น ไม่วา่ ทรานซิสเตอร์ที่ใช้จะเป็ นชนิด NPN หรื อ PNP ก็ตาม
มีขอ้ ที่น่าสังเกตได้ก็คือที่ข้วั ของคอลเลคเตอร์จะไม่ถูกต่อลงกราวนด์(Ground)โดยตรง แต่จะเห็นว่า
ต้องมีไฟเลี้ยงวงจรต่อร่ วมอยูก่ ่อน บางครั้งอาจเรี ยกวงจรคอลเลคเตอร์ร่วมว่า “วงจรขยายอิมิตเตอร์
ฟอลโลเวอร์”(Emitter follower) โดยทัว่ ไปแล้วจะมีค่าความต้านทานด้านอินพุตสูงกว่าด้านเอาต์พตุ
พิจารณาตามรู ปที่ 7.3(ก) ซึ่งเป็ นการต่อวงจรคอลเลคเตอร์ร่วมของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN
จะได้
อัตราขยายกระแส (ใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั แกมม่า ,  )


IE
...................................................7.14
IB

ความสัมพันธ์ของ  และ  พิจารณาจากสมการจะได้
IE  IC  IB
จาก




IC  IB
IB
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และ

IC

IB
    1...................................................7.15



จากสมการที่7.14 จะเห็นได้วา่ อัตราขยายกระแสของวงจรคอลเลคเตอร์ร่วม จะมีค่ามากทีส่ ุด
อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลที่ความต้านทานทางอินพุตมีค่าสูงกว่าด้านเอาต์พตุ อัตราขยายแรงดันจะมี
ค่าน้อย (โดยทัว่ ไปน้อยกว่าหนึ่งแต่ใกล้เคียงมากจนประมาณว่าเท่ากับหนึ่ง)
อัตราขยายแรงดัน ; AV
AV  

RL
.............................................7.16
RB

อัตราขยายกาลัง ; PG
PG    A V .............................................7.17

เมื่อพิจารณารู ปที่7.3(ข) ซึ่งเป็ นการต่อวงจรคอลเลคเตอร์ร่วมของทรานซิสเตอร์ชนิด PNP
อัตราขยายกระแส อัตราขยายแรงดันตลอดจนอัตราขยายกาลังก็ยงั คงพิจารณาได้เช่นเดียวกับการต่อ
วงจรคอลเลคเตอร์ร่วมของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นัน่ คือ
อัตราขยายกระแส (ยังคงใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั แกมม่า ,  )


IE
...................................................7.18
IB

อัตราขยายแรงดัน ; AV
AV  

RL
.............................................7.19
RB

อัตราขยายกาลัง ; PG
PG    A V .............................................7.20

สมมุติวา่ วงจรขยายคอลเลคเตอร์ร่วมในรู ปที่ 7.3(ก) มีค่าของอัตราขยายกระแส เมื่อต่อวงจร
แบบอิมิตเตอร์ร่วม   70 ดังนั้น
อัตราขยายกระแส ;     1
 70  1

อัตราขยายแรงดัน ; A V

 71
R
 L
RB
 71

140
10,000

 0.99  1

อัตราขยายกาลัง ;

PG  A V
 711  71
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สรุ ปได้วา่ วงจรคอลเลคเตอร์ร่วมจะให้อตั ราขยายกระแสและอัตราขยายกาลังสูงพอประมาณ
แต่ไม่มากนักและจะให้อตั ราขยายแรงดันต่า คือมีค่าอัตราขยายแรงดันระหว่างอินพุตและเอาต์พตุ
ประมาณเท่ากัน จึงไม่เหมาะที่จะใช้เป็ นวงจรขยายสัญญาณที่ตอ้ งการอัตราขยายแรงดันและกาลัง
สูง ๆ แต่มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้เป็ นวงจรกันชน (Buffer) สาหรับใช้ในการเชื่อมต่อวงจร
สองวงจรเข้าหากัน
ข้ อสั งเกต สัญญาณอินพุตและเอาต์พตุ ของวงจรคอลเลคเตอร์ร่วม จะมีเฟสตรงกัน

7.3 การใช้ ทรานซิสเตอร์ เป็ นสวิตช์
ในการใช้ทรานซิสเตอร์เป็ นสวิตช์ จะนาย่านการทางานในย่าน Cut – off (ไม่นากระแส) และ
ย่าน Saturation (ย่านอิ่มตัวทรานซิสเตอร์นากระแสสูงสุด) มาใช้งาน โดยอาศัยการควบคุมการ
สวิตช์ที่ขาเบส เพือ่ ให้กระแสเบสไปควบคุมการนาหรื อหยุดนากระแสคอลเลคเตอร์
6V

IC

6V 0.3W

S

RB
  50

IB

รู ปที่ 7.4 การใช้ทรานซิสเตอร์เป็ นสวิตช์
จากรู ปที่ 7.4 ถ้าสวิตช์ S เปิ ดวงจร หลอดไฟจะยังไม่สว่าง แต่ถา้ สวิตช์ S ต่อวงจร
หลอดไฟจึงจะสว่างเพราะมีกระแสเบส (IB) มาป้ อนที่ขาเบส ทาให้มีกระแสคอลเลคเตอร์ (IC) ไหล
ผ่านโหลดหลอดไฟ 6 V 0.3 W ได้ และไหลมารวมกับ IB ผ่านขา E ครบวงจร อย่างไรก็ตามการที่
จะให้หลอดไฟสว่างเต็มที่จะต้องคานวณหาขนาด RB ที่จะนามาต่อให้เหมาะสม ซึ่งจากข้อมูลใน
รู ปที่ 7.4 สามารถคานวณหาค่า RB ได้ดงั นี้
จากขนาดหลอดไฟคือ 6 V 0.3 W
กระแสไหลผ่านหลอดไฟคือ IC
0.3

 0.05A
 I C สู งสุ ด
6
 50mA
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เมื่อ   50 หมายความว่าถ้า IB มีค่าเป็ น 1 ส่วน จะได้ IC = 50 ส่วน (ตามสมการ   II C )
B

ดังนั้นถ้า I C  50

mA

 IB 

I C 50 mA

 1 mA

50

กระแส I B  1 mA ไหลผ่าน RB
ขณะที่ทรานซิสเตอร์นากระแสแรงดันตกคร่ อม ตัวต้านทาน RB บวกกับ VBE  6 V นัน่ คือ
6 V  VRB  VBE

ขณะที่ทรานซิสเตอร์นากระแสให้ VBE มีค่าเท่ากับ 0.7 V
 VRB  6V  0.7V

ดังนั้นค่า

RB

 5.3V
V
 RB
IB
5.3V

1mA

 5.3k

เราจะนาหลักการใช้ทรานซิสเตอร์เป็ นสวิตช์ ไปใช้ควบคุมโหลดที่ตอ้ งการทั้งแรงดันต่าและ
แรงดันสูง ซึ่งในส่วนของวงจรควบคุมที่ใช้ทรานซิสเตอร์เป็ นสวิตช์น้ ีเรี ยกว่า “ระบบควบคุม
แรงดันต่า” (Low voltage control system)

