หน่ วยที่ 17
ตัวต้ านทานไม่ เป็ นเชิงเส้ นและออปโต้ อเิ ล็กทรอนิกส์
สาระสาคัญ
ตัวต้านทานไม่เป็ นเชิงเส้น (Nonlinear resistor) ประกอบด้วยเทอร์มิสเตอร์และวาริ สเตอร์
(Thermistor and Varistor) เทอร์มิสเตอร์มี 2 แบบ คือ แบบ NTC และ PTC ทางานโดยขึ้นอยูก่ บั
อุณหภูมิ ส่วนวาริ สเตอร์หรื อ VDR (Voltage dependent resistor) ทางานโดยขึ้นอยูก่ บั แรงดันไฟฟ้ า
ส่วนอุปกรณ์ออปโต้อิเล็กทรอนิกส์ (Opto electronic) เป็ นอุปกรณ์ที่ตอ้ งทางานเกี่ยวข้องกับแสง
ที่ยา่ นต่าง ๆ กัน โดยเฉพาะย่านเหนือม่วง (Ultra violate) และย่านใต้แดง (Infared) การใช้งาน
ส่วนใหญ่จะใช้ในภาครับและส่งสัญญาณของวงจรควบคุมไร้สาย (Remote control)
เรื่องที่จะศึกษา
17.1 บทนา
17.2 เทอร์มิสเตอร์
17.3 วาริ สเตอร์
17.4 แสงและแหล่งกาเนิดแสง
17.5 ไดโอดเปล่งแสง(Light emitting diode,LED)
17.6 โฟโต้ไดโอด(Photo diode)
17.7 โฟโต้ทรานซิสเตอร์ (Photo transistor)
17.8 อุปกรณ์เชื่อมโยงด้วยแสง(Opto coupler)
จุดประสงค์การสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพือ่ ให้นกั เรี ยน มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง สัญลักษณ์ และชนิดต่าง ๆ
ของเทอร์มิสเตอร์และวาริ สเตอร์
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1.2 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานเทอร์มิสเตอร์และวาริ สเตอร์
1.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับชนิดของแสงและหลักการต่าง ๆ ของ
อุปกรณ์ออปโต้อิเล็กทรอนิกส์
1.4 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนเกี่ยวกับตัวต้านทานไม่เป็ นเชิงเส้นและออปโต้อิเล็กทรอนิกส์ การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การใช้วสั ดุอุปกรณ์
อย่างประหยัดและรู ้คุณค่า
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนหน่วยนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
2.1 บอกโครงสร้างและสัญลักษณ์ของเทอร์มิสเตอร์และวาริ สเตอร์ได้
2.2 บอกชนิดต่าง ๆ ของเทอร์มิสเตอร์และวาริ สเตอร์ได้
2.3 บอกคุณลักษณะของเทอร์มิสเตอร์และวาริ สเตอร์ได้
2.4 บอกการนาเทอร์มิสเตอร์และวาริสเตอร์ไปใช้งานได้
2.5 บอกลักษณะของแสงชนิดต่าง ๆ ได้
2.6 บอกลักษณะและการใช้งานหลอดอินฟาเรดได้
2.7 บอกลักษณะและการใช้งานโฟโต้ไดโอดได้
2.8 บอกลักษณะและการใช้งานโฟโต้ทรานซิสเตอร์ได้
2.9 สามารถต่อวงจรการทดลองหาคุณลักษณะของเทอร์มิสเตอร์ วาริ สเตอร์และ
อุปกรณ์ออปโต้อิเล็กทรอนิกส์ได้
คุณธรรมและจริยธรรมที่ม่ งุ เน้ น
1. ความมีวนิ ยั
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีมนุษย์สมั พันธ์
4. ความสนใจใฝ่ รู้
5. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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17.1 บทนา
ตัวต้านทานไม่เป็ นเชิงเส้นเป็ นตัวต้านทานที่แปรค่าความต้านทานภายในตัวเองได้ มีอยู่ 2
ชนิด คือ ชนิดไวต่ออุณหภูมิ เรี ยกว่า “เทอร์มิสเตอร์” (Thermistor) และชนิดไวต่อแรงดันไฟฟ้ า
เรี ยกว่า “วาริ สเตอร์” (Varistor)

17.2 เทอร์ มสิ เตอร์ (Thermistor)
เทอร์มิสเตอร์ คือตัวต้านทานที่แปรค่าความต้านทานภายในตัวขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิรอบผิวของ
ตัวมัน คาว่าเทอร์มิสเตอร์เป็ นคาผสมระหว่างคาว่า Thermal กับ Resistor อาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า
“Thermal resistor” จัดเป็ นอุปกรณ์จาพวกทรานสดิวเซอร์หรื อเซนเซอร์ โดยทัว่ ไปจะทามาจากสาร
กึ่งตัวนาผสมกับโลหะออกไซด์ เช่น เยอรมันเนียม , ซิลิกอน, ทองแดง ,โคบอลต์ , ยูเรเนียม ,
นิกเกิล , แมงกานีส , เหล็ก , สตรอนเตียม , ไททาเนียม ลักษณะโดยทัว่ ไปจะคล้ายเม็ดลูกปั ดเล็ก ๆ
จนถึง 1 นิ้ว หรื อแบบแท่งซึ่งมีความยาวประมาณ 0.25 - 2 นิ้ว มีค่าความต้านทานแปรค่าได้ต้งั แต่
2,000   10,000 

ก) สัญลักษณ์แบบอเมริ กนั

ข) สัญลักษณ์แบบเยอรมัน

รู ปที่ 17.1 สัญลักษณ์ของเทอร์มิสเตอร์
สัญลักษณ์ของเทอร์มิสเตอร์พจิ ารณาได้จากรู ปที่ 17.1 ก) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แบบอเมริกนั
และรู ปที่ 17.1 ข) เป็ นสัญลักษณ์แบบเยอรมัน เทอร์มิสเตอร์จึงถูกแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1. ชนิดสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิเป็ นลบ (Negative temperature coefficient; NTC) หมายถึง
ถ้าอุณหภูมิรอบตัวมันสูงขึ้นความต้านทานภายในตัวมันจะลดลง ถ้าอุณหภูมิรอบตัวมันต่าค่าของ
ความต้านทานภายในตัวจะเพิม่ ขึ้น NTC ทามาจากส่วนผสมออกไซด์ของแมงกานีส , นิกเกิล ,
โคบอลต์, ไททาเนียม , ทองแดง , เหล็กและยูเรเนียม ดังนั้น คุณลักษณะทางไฟฟ้ าที่ได้จึงขึ้นอยูก่ บั
ออกไซด์ที่ใช้ มียา่ นการทางานกว้างทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ส่วนผสมและชนิดของโลหะออกไซด์ที่นามาใช้
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ผลิต โดยทัว่ ไป ย่านการทางานจะอยูท่ ี่ประมาณ -273.14 C - 1700 C ถูกนาไปใช้งานเกี่ยวกับการ
ตรวจวัดอุณหภูมิ
2. ชนิดสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิเป็ นบวก (Positive temperature coefficient; PTC) หมายถึง
ถ้าอุณหภูมิรอบตัวมันสูงค่าความต้านทานภายในตัวมันจะสูงตาม ถ้าอุณหภูมิต่าลงค่าความต้านทาน
ภายในตัวก็จะลดลง PTC ทามาจากผงแบเรี ยมคาร์บอเนต นีโอเนียมคาร์บอเนต ผสมกับ ไททาเนียม
ไดออกไซด์ เผาที่อุณหภูมิถึง 1,200 C แต่ที่พบเห็นกันมากในปั จจุบนั จะผลิตมาจากสารกึ่งตัวนา
ซิลิกอนในรู ปของความต้านทานซิลิกอน จนบางครั้งอาจเรี ยกเทอร์มิสเตอร์แบบ PTC ว่าซิลิสเตอร์
(Silistor) มันสามารถแสดงค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิเป็ นบวก (ประมาณ 0.77%/ C )อย่างไรก็
ตาม ถ้าอุณหภูมิใช้งานมากกว่า 150 C มันจะแสดงค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิเป็ นลบ ดังนั้น PTC
จะมียา่ นการทางานค่อนข้างต่าที่ประมาณ -60 C ถึง 150 C

รู ปที่ 17.2 กราฟคุณลักษณะของเทอร์มิสเตอร์ NTC แบบ WNP 20107-02-05 : 10
ที่มา : http://www.wecc.com/NTC%20Pipe%20Sensor.html

k @ 25 0 C

รู ปที่ 17.2 แสดงตังอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์แบบ
NTC กับอุณหภูมิ ซึ่งเมื่ออุณหภูมิมีค่าเพิม่ สูงขึ้น ค่าความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC จะ
ลดลง
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NTC

PTC

ก) รู ปร่ างของเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC
ข) รู ปร่ างของเทอร์มิสเตอร์แบบ PTC
รู ปที่ 17.3 ลักษณะรู ปร่ างของเทอร์มิสเตอร์
ที่มา : http://www.amwei.com/
พิจารณาจากรู ปที่ 17.3 ก) จะเห็นว่า เทอร์มิสเตอร์แบบ NTC จะมีลกั ษณะรู ปร่ างทั้งแบบ
ทรงกระบอก แบบลูกปั ดและแบบจาน มีขาสองขาสาหรับต่อใช้งาน ส่ วนในรู ปที่ 17.3 ข) ก็จะมี
ลักษณะรู ปร่ างคล้ายคลึงกัน อาจมีท้งั แบบที่บรรจุอยูใ่ นโครงสร้างห่อหุม้ ที่คล้ายกล่องสี่เหลี่ยม แผ่น
สี่เหลี่ยม แบบจาน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การออกแบบของบริ ษทั ผูผ้ ลิต

17.3 วาริสเตอร์ (Varistor)
วาริ สเตอร์หรื อ VDR (Voltage dependent resistor) เป็ นตัวต้านทานที่การแปรค่าขึ้นอยูก่ บั
แรงดันที่ตกคร่ อมตัวมัน ถ้าแรงดันตกคร่ อมตัวมันสูงความต้านทานที่ตวั มันจะต่า ถูกสร้างขึ้นมา
เพือ่ ใช้สาหรับป้ องกันให้กบั อุปกรณ์ที่ตอ้ งเกิดการเหนี่ยวนาแรงดันกระชาก (Surge voltage) เช่น
อุปกรณ์จาพวกขดลวดเหนี่ยวนาจะต่อวาริ สเตอร์คร่ อมขดลวดไว้ เพือ่ ลดการอาร์กไม่ให้ไปเกิดกับ
บริ เวณที่เป็ นหน้าสัมผัสสวิตช์ของวงจร
เพราะมันจะทาหน้าที่ช่วยลดแรงดันกระชากที่เกิดจาก
ขดลวดเหนี่ยวนาจ่ายออกมา เมื่อวงจรเปิ ด

ก) สัญลักษณ์แบบอเมริ กนั

ข) สัญลักษณ์แบบเยอรมัน

รู ปที่ 17.4 สัญลักษณ์ของวาริ สเตอร์
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VDR ส่วนใหญ่ทามาจากสารกึ่งตัวนาผสมกับออกไซด์ของโลหะ ที่มีคุณลักษณะทางไฟฟ้ า
ที่แตกต่างกัน เช่น ซิลิกอนคาร์ไบด์ (Si C) สังกะสีออกไซด์ Zn O 2  ไททาเนียมออกไซด์ Ti O 2 
สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็น ทั้งแบบอเมริ กนั ในรู ปที่ 15.4 ก) และแบบเยอรมันในรู ปที่ 15.4 ข) เป็ น
สัญลักษณ์ที่นาไปใช้เขียนในวงจรการใช้งาน ซึ่งแบบเยอรมันจะมีอกั ษรตัว U กากับเพือ่ ให้ทราบว่า
การทางานขึ้นอยูก่ บั แรงดันไฟฟ้ าที่ตกคร่ อมตัวมัน ส่วนหัวลูกศรที่สวนทางกันนั้น หมายถึง ถ้า
แรงดันไฟฟ้ าตกคร่ อมตัวมันมีค่ามาก ค่าความต้านทานในตัวมันจะลดลง

รู ปที่ 17.5 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของวาริ สเตอร์

จากรู ปที่ 17.5 ถ้าแรงดันตกคร่ อม VDR สูงขึ้น กระแสจะสูงขึ้นอันเป็ นผลเนื่องมาจากค่า
ความต้านทานของVDR ลดลง ลักษณะเช่นนี้จึงเสมือนว่าเป็ นซีเนอร์ไดโอดสองตัวต่อหลังชนกัน
ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าค่าแรงดันที่ตกคร่ อมตัวมันทั้งสองด้านมีค่าเท่ากันและค่อนข้างคงที่อยูท่ ี่ค่า ๆ หนึ่ง
ถ้าค่าแรงดันตกคร่ อม VDR ต่ากว่าที่กาหนด กระแสจะไหลผ่านตัวมันได้นอ้ ยเพราะความต้านทาน
ในตัวมันมีค่าสูง ซึ่งความสัมพันธ์ดงั กล่าวเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
V  CI

เมื่อ

...........................................17.1

: ค่าแรงดันตกคร่ อมวาริ สเตอร์
มีหน่วยเป็ น
I : กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านวาริ สเตอร์
มีหน่วยเป็ น
C และ  : ค่าคงที่ของสารที่ใช้ทาวาริ สเตอร์
ค่า C ในทางปฏิบตั ิจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 14 – 3,000
V

โวลต์ (V)
แอมแปร์ (A)
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VDR ที่มีส่วนผสมของ สังกะสีออกไซด์ Zn O 2  จะมีคา่  ที่ 0.025 ใช้กบั แรงดันไฟฟ้ า 50
– 500 V เหมาะกับการใช้งานจาพวกการขจัดสัญญาณ รบกวนประเภทที่เป็ นพัลส์กาลังงานสูง ๆ
VDR ที่มีส่วนผสมของซิลิกอนคาร์ไบด์ Si C มีค่า  ที่ 0.3 พิกดั แรงดัน 5 – 25 KV เหมาะ
กับงานแรงดันสูงที่ตอ้ งใช้งานอย่างต่อเนื่อง เช่น ในวงจรรักษาระดับแรงดัน
VDR ที่มีส่วนผสมของไททาเนียมออกไซด์ Ti O 2  มีค่า  ที่ 0.25พิกดั แรงดัน 2.7 – 70 V
ใช้สาหรับวงจรป้ องกันอุปกรณ์แรงดันต่า
อย่างไรก็ตามการจะเลือก VDR ไปใช้งานอาจพิจารณาข้อมูลเพียงบางอย่าง ได้แก่
1. ระดับแรงดันช่วงที่ VDR เริ่ มทางาน ค่าแรงดันนี้จะขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติของสารที่ใช้ทา
VDR เช่น VDR ที่ทาจากส่วนผสมของสังกะสีออกไซด์ จะมีช่วงแรงดันใช้งาน ระดับกลางแต่ถา้ ทา
จากส่วนผสมของไททาเนียมออกไซด์ จะมีระดับแรงดันช่วงเริ่ มทางานต่าที่ประมาณ 2.7 โวลต์
2. ค่า  จะเป็ นตัวบ่งบอกถึงความไวในการเพิม่ ของปริ มาณกระแสที่ไหลผ่านตัวมัน เช่น
ค่า  ของ สังกะสีออกไซด์ ที่มีค่าน้อยกว่า ซิลิกอนคาร์ไบด์ หมายความว่า ถ้าเพิม่ ค่าแรงดันที่ตก
คร่ อมตัวมันเพียงเล็กน้อย กระแสจะเพิม่ ขึ้นเป็ นจานวนมากและเร็วกว่าของซิลิกอนคาร์ไบด์
3. การใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีความสาคัญสาหรับการพิจารณาเลือก VDR มาใช้ในวงจร
รักษาระดับแรงดัน หรื อใช้กบั วงจรที่มีพลั ส์กาลังงานสูงๆ
4. ค่าแรงดันสูงสุดที่ VDR รับได้ หรื อ VP ซึ่งโดยปกติทวั่ ไป VP จะมีค่าประมาณเท่ากับ
้ งไม่เกิน 1 mA
1.414 Vrms และกระแสที่ไหลผ่าน VDR ที่ระดับแรงดันค่านี้ ตอ
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17.4 แสงและแหล่งกาเนิดแสง
อุปกรณ์ออปโต้อิเล็กทรอนิกส์ (Opto electronics) เป็ นอุปกรณ์ที่ทางานเกี่ยวข้องกับแสง มี
อยูม่ ากมายหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะทางานทีย่ า่ นความถี่แสงต่าง ๆ กันไป โดยส่วนใหญ่จะเป็ น
ย่านความถี่แสงที่เกินกว่าสายตาคนเราจะมองเห็น เช่น ย่านเหนือม่วง(Ultra violate) และย่านใต้แดง
หรื อ อินฟาเรด (Infared) อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์บางตัวก็มีแสงในย่านที่สายตาคนเรามองเห็นได้
แสงเป็ นพลังงานรู ปแบบหนึ่ง ที่หาได้ง่ายเป็ นคลื่นแม่เหล็กที่มาจากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ กัน
เช่น ได้มาจากดวงอาทิตย์ จากหลอดไฟฟ้ า จากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี และนอกจากนี้ยงั เกิด
จากอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาบางชนิด ความยาวคลื่นแสงจะมีอยูด่ ว้ ยกันหลายย่าน ถ้าเป็ นย่านความยาว
คลื่นแสงที่สายตาคนเราสามารถมองเห็น จะมีค่าอยูท่ ี่ระดับประมาณ 0.4 - 0.8 ไมโครเมตร m
หรื อประมาณ 400-800 นาโนเมตร nm แต่ถา้ เป็ นย่านความถี่คลื่นแสงเหนือม่วงความยาวคลื่น
แสงจะมีค่าประมาณ 1-400 nm และที่ยา่ นอินฟาเรด จะมีความยาวคลื่นแสงอยูท่ ี่ประมาณตั้งแต่
700 กว่า ๆ nm ไปจนถึง 1 มิลลิเมตร mm โดยทัว่ ไปแสงที่กาเนิดขึ้นมาจะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
17.4.1 แสงทั่วไป เป็ นแสงที่เกิดจากความร้อนในสสาร ที่มีผลทาให้อะตอมของสสารชนิด
นั้น ๆ เกิดการสัน่ สะเทือนมีการเรี ยงตัวไม่เป็ นระเบียบ แสงประเภทนี้จะมีความยาวคลื่นแสงหลาย
ๆ ค่ารวมกัน มีสีต่าง ๆ ตามที่สายตาคนเรามองเห็น ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้ า น้ าเงินและม่วง
17.4.2 แสงเลเซอร์ (Laser) เป็ นแสงที่ถูกผลิตขึ้นมาเพือ่ นาไปใช้งาน คาว่า Laser เป็ นคาย่อ
ซึ่งมาจากคาเต็มในภาษาอังกฤษว่า Light amplification by stimulated emission of radiation ถ้า
แสงเลเซอร์เกิดจากตัวกลางต่างชนิดกัน จะให้แสงที่มีสีความยาวคลื่นแสงและความถี่ที่แตกต่างกัน
ตัวกลางที่สามารถทาให้เกิดแสงเลเซอร์มีท้งั ที่เป็ นของแข็ง ของเหลวและก๊าซ โดยปกติแสงเลเซอร์
ที่กาเนิดขึ้นมาจะมีท้งั แสงอินฟาเรด แสงในย่านที่สายตาคนเรามองเห็นและแสงเหนือม่วง ในที่น้ ี
สามารถพิจารณาสเปกตรัมย่านการใช้งานของอุปกรณ์ออปโต้อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับย่าน
ความถี่ของแสงต่าง ๆ ได้จากรู ปที่ 17.6 และตารางที่ 17.1

รู ปที่ 17.6 แสดงสเปกตรัมของคลื่นแม่แหล็กไฟฟ้ า
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ความ 0.4 0.48 0.555
ยาว
คลื่น
แสง ม่วง น้ าเงิน เขียว
สี
วัสดุ
Gan
GaP

0.59

0.63

0.66

0.7

0.93 – 0.95

เหลือง

ส้ม

แดง

แดง

อินฟาเรด

G a HSP

G a ASP

G a AlAS

G a P  Zn

G a AS

ตารางที่ 17.1 แสดงย่านความยาวคลื่นการใช้งานอุปกรณ์ออปโต้อิเล็กทรอนิกส์
แสงที่ถูกส่งออกมาจากแหล่งกาเนิดแสงจะมีลกั ษณะอยูใ่ นรู ปโฟตอน (Photons)
ความเร็ว ความถี่และความยาวคลื่นแสงเป็ นไปตามสมการที่ 17.2


เมื่อ

ที่มีค่า

v
....................................(17.2)
f

= ความยาวคลื่นแสง มีหน่ วยเป็ นเมตร (m)
v = ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นแสง (ความเร็วคลื่นแสงอยูท่ ี่ 3 108 m / s )
f = ความถี่ของคลื่นแสง มีหน่วยเป็ นเฮิรตซ์ (Hz)
0
โดยปกติทวั่ ไป ความยาวของคลื่นแสงจะถูกวัดออกมาในหน่วยแองสตรอม(Angstrom, A )
0
ซึ่งในความยาวคลื่นแสง 1 A มีค่าเท่ากับ 10 10 m หรื อวัดออกมาในหน่วยไมโครเมตร m ซึ่งใน
ค่าความยาวคลื่นแสง 1m  10 6 m
นอกจากนี้แสงยังถูกวัดออกมาในรู ปความเข้มของการส่องสว่าง ซึ่งหมายถึงความเข้มของ
การส่องสว่างที่ตกกระทบเฉพาะพื้นที่ผวิ นั้น ๆ ค่าความเข้มของการส่องสว่างจะมีหน่วยเป็ นลูเมน
ั
Lumen : lm หรื อวัตต์ Watt : W โดยความเข้มของการส่องสว่างทั้งสองหน่วย มีความสัมพันธ์กน
ดังนี้


1 lm  1,496mW

ทานองเดียวกัน ความเข้มของแสง จะถูกวัดออกมาในรู ปของความเข้มของแสง ที่มีหน่วย
เป็ นลูเมนต่อตารางเมตร lm / m 2  หรื อฟุต-แคนเดิล Foot  candles : fc 
1 fc  10.7641m / m 2  161W / m 2

207

17.5 ไดโอดเปล่งแสง (Light emitting diode , LED)
A

K

รู ปที่ 17.7 สัญลักษณ์ของไดโอดเปล่งแสง
ไดโอดเปล่งแสงในรู ปที่ 17.7 เป็ นอุปกรณ์ที่เคยกล่าวไว้แล้วในหน่วยที่ 5 มันถูกจัดเป็ นอีก
หนึ่งในจาพวกอุปกรณ์ออปโต้อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากมันสามารถเปล่งแสงออกมาจากตัวมันให้ได้
แสงสีต่างๆ กัน ซึ่ งทั้งนี้ก็ข้ นึ อยูก่ บั ส่วนผสมของวัสดุที่ใช้ทา การที่LEDจะเปล่งแสงออกมาได้น้ นั
จะต้องทาการไบแอสตรงแก่มนั และจะต้องมีกระแสไหลผ่านตัวมันอยูร่ ะหว่าง 2 – 20 mA ส่วน
LED บางตัวจะเปล่งแสงที่สายตาเรามองไม่เห็น เช่น อินฟาเรด เราก็มกั เรี ยก LED ชนิดนั้นว่า
“หลอดอินฟาเรด” ส่วนใหญ่มกั จะนาไปใช้ในวงจรภาคส่งสัญญาณของรี โมตคอนโทรล

17.6 โฟโต้ ไดโอด (Photo diode)
A

A



K

K

รู ปที่ 17.8 สัญลักษณ์ของโฟโต้ไดโอด
จากรู ปที่ 17.8 แสดงสัญลักษณ์ของโฟโต้ไดโอดซึ่งจะมีลกั ษณะเป็ นตัวรับแสง ตัวของโฟโต้ไดโอดผลิตขึ้นมาจากสารกึ่งตัวนาหลายชนิด เช่น ซิลิกอน เจอร์เมเนียม ซิลิเนียม แกลเลียมอาร์ซี
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ไนด์ อินเดียมแกลเลียมอาร์ซีไนด์ หรื อลีดซัลไฟต์ เป็ นต้น ซึ่งสารกึ่งตัวนาแต่ละชนิดที่นามาผลิต
เป็ นโฟโต้ไดโอดนั้น จะมีการตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกันไป
ซิลิกอนจะ
ตอบสนองในช่วงประมาณ 190-1,100 nm เยอรมันเนียมจะตอบสนองที่ประมาณ 800-1,700 nm
อินเดียมแกลเลียมอาร์ซีไนด์ตอบสนองที่ประมาณ 800-2,600 nm ส่วนลีดซัลไฟต์ตอบสนองที่
ประมาณ 1,000-3,500 nm
คลื่นแสงความยาวคลื่นมาก
คลื่นแสงความยาวคลื่นน้อย
ขั้วไฟฟ้ าบวก(ขาแอโนด)
ฉนวนโปร่ งใส

ขั้วไฟฟ้ าลบ(ขาแคโถด)

รู ปที่ 17.9 โครงสร้างของโฟโต้ไดโอด
โครงสร้างของโฟโต้ไดโอดดังรู ปที่ 17.9 นั้น จะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนาชนิด P และชนิด
N ต่อชนกัน ส่วนด้านบนซึ่งเป็ นสารกึ่งตัวนาชนิด P จะถูกต่อขั้วออกมาเพือ่ ใช้งานเป็ นขั้วหรื อขา
แอโนด (A) โดยมีฉนวนโปร่ งใสหุม้ สารกึ่งตัวนาด้านบนทั้งหมดไว้ เพือ่ ให้มนั สามารถรับแสงได้
ในส่วนของตอนล่างจะเป็ นสารกึ่งตัวนาชนิด N และที่ตาแหน่ง N+ จะมีอิเล็กตรอนอิสระซึ่งมี
จานวนมากกว่าปกติตอ่ ไว้อีกชั้นหนึ่ง เพือ่ ให้สามารถเกิดการนาอิเล็กตรอนได้ดียงิ่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั
มีข้วั ตัวนาต่อออกมาเป็ นขั้วลบหรื อขาแคโถด(K)
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แสงตกกระทบ

รู ปที่ 17.10 การทางานของโฟโต้ไดโอด
จากรู ปที่ 17.10 โฟโต้ไดโอดจะถูกจัดให้ทางานในลักษณะไบแอสกลับ ที่ค่าแรงดันสาหรับ
ใช้งานกับโหลดปกติ เมื่อยังไม่มีแสงมาตกกระทบรอยต่อ P-N ไดโอดจะไม่สามารถนากระแสได้
เพราะค่าความต้านทานที่รอยต่อสูงมาก จะมีเพียงค่ากระแสรั่วไหลเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถนามาใช้งาน
ได้เท่านั้นที่ไหลผ่านรอยต่อได้ เรี ยกกระแสรั่วไหลค่านี้วา่ “กระแสมืด” (Dark current) ต่อเมื่อมีแสง
มาตกกระทบที่บริ เวณรอยต่อ P-N ทางด้านรับแสง จากนั้นแสงจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็ นรู ปของ
พลังงานโฟตอน โฮลที่อยูใ่ นสารกึ่งตัวนาชนิด N จะเกิดการถ่ายเทไปยังสารกึ่งตัวนาชนิด P และ
อิเล็กตรอนอิสระทีอ่ ยูใ่ นสารกึ่งตัวนาชนิด P จะถ่ายเทไปยังสารกึ่งตัวนาชนิด N ในปริ มาณที่มาก
ขึ้น ส่งผลให้ความต้านทานที่บริ เวณรอยต่อ P-N มีค่าลดลง ยิง่ แสงมีความเข้มมากเท่าใด การ
แลกเปลี่ยนระหว่างโฮลและอิเล็กตรอนก็จะมีมากตามไปด้วย
โฟโต้ไดโอดจะต่างจาก LED ตรงที่ LED จะเป็ นตัวส่งคลื่นแสง ส่วนโฟโต้ไดโอดจะเป็ น
ตัวรับคลื่นแสงหรื อตรวจจับแสง ดังนั้นการใช้งานโฟโต้ไดโอดจึงใช้ในภาครับสัญญาณคลื่นแสง
และจะต้องไบแอสโฟโต้ไดโอดในลักษณะไบแอสกลับ โดยปกติขณะไม่มีแสงมาตกกระทบโฟโต้
ไดโอด จะมีกระแสรั่วไหลที่รอยต่อประมาณ 1 A ต่อเมื่อมีแสงมาตกกระทบตัวมันปริ มาณกระแส
ที่ไหลผ่านรอยต่อจะเพิม่ ขึ้นสูงถึงประมาณ 100 A แต่ท้งั นี้ ก็ยงั ขึ้นอยูก่ บั ขนาดและเบอร์ต่าง ๆ
ของโฟโต้ไดโอดด้วย
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ตัวอย่างเช่นโฟโต้ไดโอด เบอร์ MRD821 มีขอ้ มูลดังนี้
กระแสไบแอสตรงสูงสุด
100 mA
แรงดันไบแอสกลับสูงสุด
30 V
ค่าความยาวคลื่นที่ตอบสนองได้ดีที่สุด
940 nm
กระแสไบแอสกลับสูงสุด
50 A
กระแสรั่วไหล
3 30 nA
เราสามารถนาโฟโต้ไดโอดไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้ทาเครื่ องวัดความเข้มของ
แสง ใช้เป็ นสวิตช์ทางานด้วยแสง เครื่ องควบคุมระยะไกล (Remote control) ที่ใช้ในเครื่ องรับ
โทรทัศน์ เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น

17.7 โฟโต้ ทรานซิสเตอร์ (Photo transistor)

รู ปที่ 17.11 สัญลักษณ์และวงจรสมมูลย์ของโฟโต้ทรานซิสเตอร์
โฟโต้ทรานซิสเตอร์จดั เป็ นอุปกรณ์ตรวจจับแสงอีกชนิดหนึ่ง เมื่อพิจารณาโครงสร้างภายใน
ดังรู ปที่ 17.11 จะประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ NPN และ โฟโต้ไดโอดอยูใ่ นตัวเดียวกัน ถ้าแสงมาตก
กระทบที่โฟโต้ไดโอดก็จะส่งผลให้มีกระแสที่ขาเบสเพิม่ มากขึ้น ทาให้ขาเบสของทรานซิสเตอร์มี
กระแสไหล อันเป็ นผลให้ทรานซิสเตอร์นากระแส มีกระแส IL (Light current) ไหลจาก
คอลเลคเตอร์มาอิมิตเตอร์ได้ ข้อดีของทรานซิสเตอร์ที่เหนือกว่าโฟโต้ไดโอด คือ มันมีความไวใน
การทางานสูงกว่า สัญญาณแสงที่มาตกกระทบตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ จะส่งผลให้กระแสไฟฟ้ า
ได้รับการขยายก่อนส่งออกไปใช้งาน

211

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกระแสรั่วไหลของโฟโต้ทรานซิสเตอร์ มักจะมีค่าสูงกว่าของโฟโต้
ไดโอดค่อนข้างมากแต่ถา้ ทาให้มนั นากระแสแล้ว กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านโฟโต้ทรานซิสเตอร์จะมี
ค่ามากกว่าที่ไหลผ่านโฟโต้ไดโอด ตัวอย่างเช่น โฟโต้ทรานซิสเตอร์เบอร์ MRD 360 จะมีค่า
VCEO  40 V , I L  20 mA

แสงตกกระทบ

ขั้วอิมิตเตอร์

ขั้วเบส
ฉนวนโปร่ งใส

ขั้วคอลเลคเตอร์
รู ปที่ 17.12 โครงสร้างของโฟโต้ทรานซิสเตอร์
จากลักษณะโครงสร้างในรู ปที่ 17.12 โฟโต้ทรานซิสเตอร์จะคล้ายกับทรานซิสเตอร์ทวั่ ๆ ไป
เพียงแต่ไม่ตอ้ งต่อขาเบสไปใช้งาน เมื่อมีแสงมาตกกระทบบริ เวณรอยต่อ P-N จะทาให้เกิดการไหล
ของกระแสเบสภายในรอยต่อขึ้น โดยแสงจะไปทาให้ค่าความต้านทานที่รอยต่อของคอลเลคเตอร์
และอิมิตเตอร์ลดลง ทาให้เกิดการไหลของกระแสคอลเลคเตอร์ได้ ซึ่งปริ มาณกระแสคอลเลคเตอร์
จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความเข้มของแสงที่มาตกกระทบรอยต่อ P-N ถ้าแสงมีความเข้มมากค่า
ของกระแสคอลเลคเตอร์ก็จะมีค่ามาก แต่ถา้ แสงที่มาตกกระทบมีค่าน้อยลง ค่าของกระแส
คอลเลคเตอร์ก็จะน้อยตาม ถ้าไม่มีแสงมาตกกระทบเลย โฟโต้ทรานซิสเตอร์จะไม่นากระแส ทั้งนี้
เป็ นเพราะค่าความต้านทานที่รอยต่อระหว่างขาอิมิตเตอร์และคอลเลคเตอร์จะมีค่าสูงมาก จะมีเพียง
กระแสรั่วไหลหรื อกระแสมืดในช่วงของนาโนแอมแปร์ ซึ่งถือว่าเป็ นปริ มาณกระแสที่นอ้ ยมากจน
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ไม่สามารถขับให้ทรานซิสเตอร์นากระแสได้ สาหรับชั้น N+ จะมีอิเล็กตรอนอิสระมากกว่าปกติ
เพือ่ ให้เกิดการนาอิเล็กตรอนดีข้ นึ โดยทัว่ ไปแล้ว โฟโต้ทรานซิสเตอร์จะมีท้งั แบบ 2 ขา และ 3 ขา
+12VDC
Lamp
N.C.

Relay
12VDC

COM

220VAC

N.O.

รู ปที่ 17.13 วงจรการใช้งานโฟโต้ทรานซิสเตอร์อย่างง่าย
วงจรการใช้งานโฟโต้ทรานซิสเตอร์อย่างง่ายดังรู ปที่ 17.13 เป็ นการนาไปใช้เพือ่ ควบคุมการ
เปิ ด-ปิ ดหลอดไฟฟ้ า ที่ควบคุมด้วยแสง ถ้ามีแสงมาตกกระทบโฟโต้ทรานซิสเตอร์ในเวลากลางวัน
โฟโต้ทรานซิสเตอร์จะนากระแส กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านขดลวดรี เลย์ จะทาให้รีเลย์ทางานและไป
ดึงหน้าสัมผัส N.C. ให้จากออกทาให้หลอดไฟฟ้ าไม่สว่าง ในเวลากลางคืนไม่มีแสงมาตกกระทบ
โฟโต้ทรานซิสเตอร์ไม่นากระแส รี เลย์จะไม่ทางาน หน้าสัมผัส N.C.กลับไปต่อวงจรให้กบั หลอด
ไฟฟ้ าตามเดิมหลอดไฟฟ้ าจึงสว่าง

213

17.8 อุปกรณ์ เชื่อมโยงด้ วยแสง (Opto coupler)
ลักษณะของอุปกรณ์เชื่อมโยงด้วยแสง Opto coupler หรื อ Opto isolator จะมีส่วนประกอบ
สาคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนกาเนิดแสง และส่วนรับแสง โดยส่ วนกาเนิดแสงมักจะใช้ LED อินฟาเรด
(หลอดอินฟาเรด) แต่ส่วนรับแสงอาจใช้โฟโต้ไดโอด โฟโต้ทรานซิสเตอร์ ฯลฯ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การ
นาไปใช้งาน

ก)

ข)

รู ปที่ 17.14 สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ Opto coupler ชนิดต่าง ๆ
จากรู ปที่ 17.14 ก)จะเห็นว่า อุปกรณ์ออปโต้คปั เลอร์ ประกอบด้วยอินพุตเป็ น LED อิน
ฟาเรดและเอาต์พตุ เป็ นโฟโต้ไดโอด ส่วนในรู ปที่ 16.14 ข) มีอินพุตเป็ น LED อินฟาเรด และมีส่วน
ของเอาต์พตุ เป็ นโฟโต้ทรานซิสเตอร์ สิ่งที่สังเกตได้ก็คือ ส่วนของอินพุต หรื อส่วนกาเนิดแสงและ
ส่วนของเอาต์พตุ หรื อส่วนรับแสง จะถูกแยกออกจากกันทางไฟฟ้ าโดยสิ้นเชิง นับเป็ นส่วนดีที่ทา
ให้เราสามารถต่อแรงดันไฟสูงทางด้านเอาต์พตุ โดยไม่ตอ้ งต่อกราวนด์ของไฟสูงร่ วมกับไฟต่า ซึ่ง
จะช่วยลดปั ญหาการรบกวนกันของสัญญาณผ่านกราวนด์

