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  งานอิเล็กทรอนิกสรถยนตเบื้องตน

ลักษณะรายว�ชา

จ�ดประสงครายว�ชา เพ�่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
 รถยนตเบื้องตน
2. สามารถวัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรถยนตเบื้องตน
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาด  
 ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายว�ชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
 รถยนตเบื้องตน
2. ใชเครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรถยนตเบื้องตน
3. วัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรถยนตเบื้องตน

คําอธิบายรายว�ชา
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางาน การใชเครื่องมือวัดและ
ทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรถยนต สมบัติทางไฟฟาของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
อุปกรณตรวจจับและสงสัญญาณในการควบคุมรถยนต

งานอิเล็กทรอนิกสรถยนตเบื้องตน 1-3-2
Basic Automotive Electronic Job
รหัสวิชา 20101-2103



  งานอิเล็กทรอนิกสรถยนตเบื้องตน

ใช
เค

รื่อ
งม

ือ
วัด

แล
ะท

ด
สอ

บ
อุป

กร
ณ


อิเ

ล็ก
ทร

อน
ิกส

รถ
ยน

ตเ
บื้อ

งต
น

แส
ดง

คว
าม

รูเ
กีย่

วก
บัโ

คร
งส

รา
งแ

ละ
หล

กัก
าร

ทํา
งา

นข
อง

อุป
กร

ณ
อิเ

ล็ก
ทร

อนิ
กส

รถ
ยน

ต
เบ

ื้อง
ตน

วัด
แล

ะท
ดส

อบ
อุป

กร
ณ

อิ
เล

็ก
ท

รอ
นิ

กส


รถ
ยน

ตเ
บื้อ

งต
น

 1. อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

 2. การวิเคราะหสภาพระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

 3. ระบบควบคุมเบาะนั่งรถยนตอัตโนมัติ

 4. ระบบปรับระดับและกระดกโคมไฟใหญอัตโนมัติ

 5. ระบบปรับกระจกมองขางอัตโนมัติ

 6. ระบบล็อกประตูรถยนตอัตโนมัติ
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  งานอิเล็กทรอนิกสรถยนตเบื้องตน

 เนื่องจากการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเปนปญหามาตลอด ทั้งดานปริมาณนักศึกษาและ
คุณภาพการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศปฏิรูปอาชีวศึกษามุงเนนคุณภาพ
และปริมาณผูเรียน โดยเพิ่มสัดสวนของผูเรียนอาชีวศึกษากับสายสามัญเปน 51:49 ภายในป 
2558 พรอมทั้งขับเคลื่อนนโยบาย 9 ประการ คือ
 1. ประเมินสถานการณอาชีวะเรงดวน 6. รีแบรนดิ้ง
 2. เรงผลิตนักศึกษา ปวช. ปวส. เพื่อรองรับ 7. ยกระดับแรงงานไทย
  การพัฒนาโครงสรางโลจิสติกส
 3. เรงผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8. พัฒนาแรงงานตางดาว
 4. ขยายยกระดับทวิภาค 9. อาเซียนเน็ตเวิรก
 5. ความรวมมือกับตางประเทศ
 ปจจบุนันีร้ถยนตทกุรุนใชระบบไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิสควบคมุ เชน ระบบฉดีเบนซนิ บางรุน
ใชเกียรอัตโนมัติที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส มีระบบปองกันเบรกล็อกท่ีควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส (ABS) และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเสริมความสะดวกสบายและความปลอดภัย ซึ่งเปน
ระบบอิเล็กทรอนิกสเขาไปอยางมากมาย เพื่อใหรถยนตมีความนาใชเพิ่มขึ้น
 แตในขฌะเดียวกันมีผลกระทบตอบรรดาชางซอมทั้งหลายที่สังกัดศูนยบริการและอูอิสระ 
ปญหาใหญคือ ชางเครื่องยนตไมมีความเขาใจในระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเทาที่ควร และ
ขาดเครื่องตรวจวัดอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ท่ีตอพวงอยูกับเครื่องยนต ทําใหการซอมเปนไปโดย
อาศัยการคาดเดา เปลี่ยนอะไหลไปเรื่อย ๆ หากไดผลก็จดจําไว แตวิธีนี้เปนภาระกับเจาของรถ
อยางมาก สวนศูนยบริการมีภาษีดีกวา คือจะมีเครื่องมือมากกวา ศูนยบริการรถยนตบางยี่หอ
มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับตรวจระบบควบคุมของรถยนตไดโดยตรง
 ในทางปฏิบัติตองอาศัยคูมือซอมรถนั้นใชเครื่องมือพิเศษเฉพาะงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
งานไดรวดเร็วและปลอดภัย จึงหวังอยางยิ่งวาหากไดเรียนจริงและปฏิบัติจริงยอมสําเร็จตาม
วัตถุประสงคเสมอ
 แมการเรียบเรียงจะพยายามทําใหดีที่สุด แตคงมีความขาดตกบกพรองบาง หากผูใชมีขอ
เสนออื่นใดโปรดแจงใหสํานักพิมพทราบดวย จะไดเปนขอมูลปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป

สํารวย เพ็งอน

คํานํา











งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 1งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์       1

 สาระการเรียนรู้

 1.1  หน้าที่ตัวต้านทานและการใช้งาน

 1.2  หน้าที่คอนเดนเซอร์และการใช้งาน

 1.3  ส่วนประกอบและการใช้งานไดโอด

 1.4  การใช้งานซีเนอร์ใดโอดและไดโอดเปล่งแสง

 1.5  ประเภทและหน้าที่ทรานซิสเตอร์

 1.6  คุณลักษณะ ประเภทและข้อดีในการใช้ไอซี

 1.7  เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน  รับผิดชอบ  ประณีต รอบคอบ  ตรงต่อเวลา

        สะอาด  ปลอดภัย  และรักษาสภาพแวดล้อม

1 อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น



งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น22       งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์

อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

1.1.1 หน้าที่และสัญลักษณ์ตัวต้านทาน
 ตัวต้านทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า ใช้ประกอบ 

ในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เช่น วงจรเครื่องเสียงและวงจรควบคุมรถยนต์ เป็นต้น 

ตัวต้านทานที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้า ทำหน้าที่ลดแรงดันไฟฟ้า และจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าใน 

วงจร  ตัวต้านทานมีรูปแบบและขนาดแตกต่างกันตามลักษณะของการใช้งาน  นอกจากนี้ยังแบ่งออก 

เป็นชนิดค่าคงที่และชนิดปรับค่าได้

 ชนิดของตัวต้านทาน  แบ่งตามวัสดุที่นำมาผลิต คือประเภทโลหะ ผลิตจากลวดนิโครม หรือ 

ผลิตจากโลหะผสมทองแดง นิกเกิล  แมงกานีส  โครเมียม และสังกะสี  ส่วนประเภทอโลหะ ผลิตจาก 

ผงคาร์บอนอัด หรือในรูปของฟิล์มบาง ๆ  

 สัญลักษณ์ตัวต้านทานนิยมเขียนตามแบบทั่วไปและแบบ DIN หรือ SI  ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์แบบทั่วไป สัญลักษณ์แบบ DIN หรือ SI ชื่อตัวต้านทาน

ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่
(Fixed Resistor)

ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้
(Adjustable Resistor or 
Variable Resistor)

ขดลวด
(Coils or Inductor)

1.1 หน้าที่ตัวต้านทานและการใช้งาน

1

ชนิด

ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่

ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้

ตัวต้านทานชนิดเลือกค่าได้

เทอร์มิสเตอร์

ตัวต้านทานไวแสง

สัญลักษณ์

ตารางแสดงสัญลักษณ์ตัวต้านทานชนิดต่าง	ๆ



งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 3

	 ด�า		 0		 0		 1		 -

	 น�้าตาล		 1		 1		 10		 ±	1	%

	 แดง		 2		 2		 100		 ±	2	%

	 ส้ม		 3		 3		 1,000		 ±	5	%

	 เหลือง		 4		 4		 10,000		 ±	10	%

	 เขียว		 5		 5		 100,000		 -

	 น�้าเงิน		 6		 6		 1,000,000	 	-

	 ม่วง		 7		 7		 10,000,000		 -

	 เทา		 8		 8		 100,000,000		 -

	 ขาว		 9		 9		 1,000,000,000		 -

	 ทอง	 -	 -	 0.1	 ±	5	%

	 เงิน	 -	 -	 0.01	 ±	10	%

	 ไม่มีสี	 -	 -	 -	 ±	20	%

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์       3

11.1.2 การอ่านค่าตัวต้านทานชนิดค่าคงที่จากรหัสแถบสี
1. การอ่านค่าตัวต้านทาน

 ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่แบบคาร์บอน แสดงค่าความต้านทานเป็นรหัส 4 แถบ พิมพ์ติดไว้ที่ 

เปลือกตัวต้านทาน  ดังรูปข้างล่าง  เป็นรหัสแถบสี (Color Code Bands) ของตัวต้านทานที่มีค่าความ 

ต้านทาน 4.7 กิโลโอห์ม  มีวิธีการอ่านค่าตัวต้านทาน  ดังต่อไปนี้

             แถบสีที่ 4  แสดงค่าความผิดพลาด

      แถบสีแรก  ตัวตั้งตัวที่ 1
              แถบสีที่ 3  ตัวคูณ

      แถบสีที่ 2  ตัวตั้งตัวที่ 2

2. รหัสแถบสีสำหรับการอ่านค่าตัวต้านทาน

สี แถบที่ 1 แถบที่ 2 ตัวคูณ เปอร์เซ็นต์ผิดพลาด

ดำ 0 0 1 -

น้ำตาล 1 1 10 ± 1 %

แดง 2 2 100 ± 2 %

ส้ม 3 3 1,000 ± 5 %

เหลือง 4 4 10,000 ± 10 %

เขียว 5 5 100,000 -

น้ำเงิน 6 6 1,000,000 -

ม่วง 7 7 10,000,000 -

เทา 8 8 100,000,000 -

ขาว 9 9 1,000,000,000 -

 สี แถบที่ 1 แถบที่ 2 ตัวคูณ เปอร์เซ็นต์ผิดพลาด
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2. การใช้งานตัวต้านทาน

 ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการใช้งานตัวต้านทานเพื่อจำกัดกระแสไฟฟ้า เพื่อไม่ให้กระแสไฟฟ้า 

ไหลผ่านไดโอดเปล่งแสงเกินพิกัด  มิฉะนั้นไดโอดเปล่งแสงดังกล่าวจะขาด

 ไดโอดเปล่งแสงทั่วไปจะทำงานในช่วงกระแสไฟฟ้า  10 mA-15 mA  ส่วนแรงดันไฟฟ้าตก 

คร่อมไม่ให้เกิน 2 โวลต์  ดังรูปข้างล่าง  แหล่งจ่ายมีค่า 9 โวลต์  ขณะนี้แรงดันไฟตกคร่อมตัวต้านทาน 

R1 เป็นค่าเท่าใด  คำตอบคือ  9 - 2   =  7  โวลต์

1.1.3 การอ่านและการใช้งานตัวต้านทาน
1. การอ่านค่าความต้านทานของตัวต้านทาน

 ตัวอย่างตัวต้านทาน  ดังภาพข้างล่าง

แถบสีแรก  เป็นสีเหลือง  

แถบที่ 2  เป็นสีม่วง  

แถบที่ 3  เป็นสีแดง  

แถบที่ 4  เป็นสีทอง  

 วิธีอ่านค่าความต้านทานของตัวต้านทานดังกล่าว  คือ 

วิธีอ่านค่า 1)  ตัวตั้ง  สีเหลืองและม่วง  คือ 4 กับ 7

  2)  ตัวคูณ  สีแดงเท่ากับ 2 เติมศูนย์สองตัว เท่ากับ 100

  3)  ค่าผิดพลาด  สีทอง คือ 5 เปอร์เซ็นต์

  ดังนั้นจะได้ค่าความต้านทานเป็นตัวเลข  47 x 100  =  4,700  โอห์ม

การอ่านค่า ค่าความต้านทานเท่ากับ 4,700  โอห์ม  หรือ 4.7 กิโลโอห์ม 

  ค่าผิดพลาดได้  ± 5  เปอร์เซ็นต์

แหล่งจ่ายกำลัง 9 V
           10 mA

            7V                 R1

            2V

          
LED

 ดังนั้น หากจะคำนวณหาค่าความ 

ต้านทานที่ใช้  ก็สามารถใช้กฎของโอห์ม

นั่นคือ  R  =  
V

   แทนค่า V และ I  ลงไปจะได้

         
I

 R  =      
7

       =   700 Ω

           
 0.01
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11.2 หน้าท่ีคอนเดนเซอร์และการใช้งาน

1.2.1 คุณสมบัติและหน้าท่ีคอนเดนเซอร์

รูปที่ 1.1  ส่วนประกอบและสัญลักษณ์คอนเดนเซอร์

1. คุณสมบัติคอนเดนเซอร์

 คอนเดนเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บ 

แรงดันไฟฟ้า หรือประจุไฟฟ้าไว้ในตัวได้  โดยอาศัย 

แผ่นตัวนำ (Plate) คือแผ่นโลหะบาง ๆ  มาวางใกล้กัน 

และมีฉนวนคั่นระหว่างแผ่นเพลตทั้งสอง ขณะที่ตัว 

เก็บประจุทำการเก็บประจุไฟไว้  จะเสมือนแหล่ง 

กำเนิดแรงดันไฟฟ้า  เมื่อจ่ายไฟออกไป  แรงดันไฟฟ้า 

ในตัวเก็บประจุจะค่อย ๆ ลดลงจนเป็น 0 (ศูนย์) โวลต์

 ขณะที่มีแรงดัน ไฟฟ้าค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในตัว 

คอนเดนเซอร์ เรียกว่าการประจุหรือชาร์จไฟ (Charge)

และในขณะที่จ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้าค่อย ๆ ลดลงใน 

ตัวคอนเดนเซอร์ เรียกว่าการคายประจุหรือดีสชาร์จ 

(Discharge)

2. หน้าที่คอนเดนเซอร์

1) กั้นแรงดันไฟตรงไม่ให้ผ่าน (Prevent)  โดยทำหน้าที่แยกแรงดันไฟตรง (DC) ออกจากวงจร  

 โดยใช้ฉนวนที่ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูง ๆ  และไม่เกิดกระแสไฟรั่วไหล

2) ต่อสัญญาณไฟสลับ (Coupling) โดยเป็นตัวส่งผ่านสัญญาณไฟสลับ (AC) จากภาคหนึ่งไปยัง

 อีกภาคหนึ่งในวงจร  และแยกแรงดันไฟตรงออกจากสัญญาณไฟสลับ 

3) ระบายสัญญาณที่ไม่ต้องการทิ้ง  (Bypass)  โดยกำจัดสัญญาณไฟสลับทิ้งออกจากวงจรใน

 ตำแหน่งท่ีต้องการแรงดันไฟตรงให้วงจรเท่าน้ัน  เพ่ือผลการทำงานของวงจรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 มากขึ้น

4) ฟิลเตอร์แรงดันไฟสลับให้เป็นแรงดันไฟตรง  (Filter)   ใช้ในวงจรแปลงแรงดันไฟสลับที่ถูก

 ตัดสัญญาณไฟสลับออกไปครึ่งหนึ่ง และต้องการทำแรงดันไฟฟ้าส่วนนี้ให้เป็นแรงดันไฟตรง

 เหมือนแหล่งจ่ายไฟตรงพวกแบตเตอรี่  หรือถ่านไฟฉาย

5) แยกความถี่ที่ต้องการ  โดยนำไปใช้งานร่วมกับตัวเหนี่ยวนำ  (Coil) สามารถแยกหรือกำหนด

 ความถี่ที่ต้องการผ่านไปได้

6) เป็นตัวกำหนดเวลา   โดยนำไปใช้งานร่วมกับตัวต้านทาน   สามารถกำหนดเวลาการทำงาน

 และหยุดทำงานของวงจรต่าง ๆ ได้

แผ่นตัวนำ

       ฉนวน
ก.  ส่วนประกอบคอนเดนเซอร์

          ชนิดไม่มีขั้ว

          ชนิดมีขั้ว

ข.  สัญลักษณ์คอนเดนเซอร์
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1.2.2 การใช้งานคอนเดนเซอร์

1. คอนเดนเซอร์รับประจุไฟ (Charge)

 คอนเดนเซอร์รับประจุไฟจากแบตเตอรี่ 10 โวลต์ 

เมื่อต่อสวิตช์ S ครบวงจร อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแผ่น 

โลหะบวก ให้ไปแผ่นโลหะลบ  ดังเข็มแอมมิเตอร์ A  เกิด 

ความดันไฟตกคร่อมที่ตัวคอนเดนเซอร์เป็น 10 โวลต์

2. คอนเดนเซอร์รับประจุไฟเต็ม

 เมื่อคอนเดนเซอร์รับประจุไฟเต็ม 10 โวลต์ กระแส  

ไฟจะไม่มีไหลในวงจร  เข็มแอมมิเตอร์ชี้เลข 0  เพราะแรง 

ดันไฟตกคร่อมที่แผ่นโลหะทั้งคู่เท่ากับ 10 โวลต์ และมีขั้ว 

แรงดันไฟเหมือนขั้วแหล่งจ่ายไฟ  เกิดการต้านของแรงดัน

ไฟที่มีขั้วเหมือนกันผลักกัน  จึงไม่มีการถ่ายเทประจุไฟ

3. คอนเดนเซอร์มีประจุไฟเต็ม

 เมื่อคอนเดนเซอร์รับประจุไฟเต็ม คอนเดนเซอร์ 

จะสะสมประจุไฟไว้ในตัว ไม่มีการทำงานใด ๆ อีก เมื่อตัด 

แหล่งจ่ายไฟ หรือตัดสวิตช์ S คอนเดนเซอร์จะยังคงสะสม 

ประจุไฟไว้ในตัวดังเดิม  ไม่มีกระแสไฟไหลในวงจร เข็ม 

แอมมิเตอร์์ยังชี้เลข 0

4. คอนเดนเซอร์คายประกายไฟ (Discharge)

 เมื่อต่อสวิตช์ S เป็นการลัดวงจรขั้วแผ่นโลหะ 

ทั้งคู่ อิเล็กตรอนจากประจุลบจะเคลื่อนที่ไปหาประจุบวก  

คือมีกระแสไฟไหลผ่านวงจร  ประจุไฟในตัวคอนเดนเซอร์ 

จะลดลง ดังเข็มแอมมิเตอร์ชี้ไปทางลบ แรงดันไฟตกคร่อม 

ลดลง  คอนเดนเซอร์จะคายประจุหมด  จนไม่มีกระแสไฟ 

ไหลในวงจร

รูปที่ 1.2  การใช้งานคอนเดนเซอร์

ก.  คอนเดนเซอร์รับประจุไฟ

ข.  คอนเดนเซอร์รับประจุไฟเต็ม

ค.  คอนเดนเซอร์มีประจุไฟเต็ม

ง.  คอนเดนเซอร์คายประจุ
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2. การจ่ายไฟตรงขั้ว (Forward Bias)

 การจ่ายไฟตรงขั้ว หรือเรียกว่าการจ่ายไบอัส 

ตรง คือการจ่ายไฟกระแสตรง (UF) ขั้วไฟบวกให้กับ 

ขั้วแอโนด (สารชนิด P) ขั้วไฟลบให้กับขั้วแคโทด 

(สารชนิด N) ค่าความต้านทานระหว่างแอโนดกับ 

แคโทดจะน้อย  กระแสไฟผ่านไดโอดได้  เกิดแรงดัน 

ตกคร่อมไดโอด (Cutin Voltage) ประมาณ 0.3 โวลต์ 

สำหรับ Ge   และ 0.7 โวลต์ สำหรับ Si

3. การจ่ายไฟกลับขั้ว  (Reverse Bias)

 การจ่ายไฟกลับขั้ว หรือเรียกว่าการจ่ายไฟ 

ไบอัสกลับ เป็นการจ่ายไฟกระแสไฟตรงเข้าไดโอด   

สลับข้ัวกับการจ่ายไฟตรงข้ัว ค่าความต้านทานระหว่าง 

แอโนดกับแคโทดจะสูงมาก กระแสไฟไหลผ่าน 

ไดโอดไม่ได้

4. กราฟแสดงคุณสมบัติของซิลิกอนไดโอด

 ไดโอดที่ใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นซิลิกอน  

ไดโอด ยอมให้กระแสไฟไหลผ่านได้ตั้งแต่ 0.6 โวลต์ 

หากต่อสลับข้ัวไฟบวก-ลบ จะมีความต้านทานกระแส

ไฟผ่านสูงถึง 200 โวลต์ ซ่ึงเรียกว่าเบรกดาวน์โวลต์เตจ 

(Breakdown Voltage) เพื่อป้องกันไดโอดเสียหาย 

จากแรงดันไฟย้อนกลับสูงสุด (Peak Inverse Voltage)

1.3 ส่วนประกอบและการใช้งานไดโอด

1.3.1 ส่วนประกอบการจ่ายไฟให้ไดโอดทำงาน (Bias)
1. ส่วนประกอบไดโอด  
  ไดโอด (Diode) ประกอบด้วยสารก่ึงตัวนำ 2 ตอน คือสารชนิด P มีขาต่อออกมาเป็นขาแอโนด  

(Anode) หรือขา A  และสารชนิด N  มีขาต่ออกมาเป็นขาแคโทด (Cathode) หรือขา K เป็นไดโอด  

จะมีรูปร่างแตกต่างกัน  แต่มีส่วนประกอบเหมือนกัน การต่อวงจรไฟภายนอกเพื่อควบคุมให้คอน-

เดนเซอร์ทำงาน   มี 2 ทาง  คือการจ่ายไฟตรงขั้วกับการจ่ายไฟสลับขั้ว

         Batt

  IF  สารชนิด P สารชนิด N

            ความต้านทานน้อย     สัญลักษณ์

    แอโนด         แคโทด

          
สารชนิด P 

      Batt      สารชนิด N

         ความต้านทานมาก     สัญลักษณ์

รูปที่ 1.3  การจ่ายไฟให้ไดโอดทำงาน

ก.  การต่อวงจรตรงขั้วไดโอดนำกระแสไฟ

ข.  การต่อวงจรกลับขั้วไดโอดไม่นำกระแสไฟ

ค.  กราฟสมรรถนะซิลิกอนไดโอด

     กระแสไฟผ่าน

    ต้านแรงดันไฟ

            แรงดันไฟผ่าน

                    ต้านกระแสไฟ

	 ไดโอด	(Diode)	ประกอบด้วยสารกึ่งตัวน�า	2	ตอน	คือสารชนิด	P	มีขาต่อออกมาเป็นขาแอโนด

(Anode)	หรือขา	A	และสารชนิด	N	มีขาต่ออกมาเป็นขาแคโทด	(Cathode)	หรือขา	K	เป็นไดโอดจะมี

รูปร่างแตกต่างกัน	แต่มีส่วนประกอบเหมือนกัน	การต่อวงจรไฟภายนอกเพื่อควบคุมให้คอนเดนเซอร์

ท�างาน	มี	2	ทาง	คือการจ่ายไฟตรงขั้วกับการจ่ายไฟสลับขั้ว
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1. วงจรแปลงกระแสไฟตรงแบบครึ่งคลื่น

	 การแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น (Half Rectification) คือการแปลงกระแสไฟด้วยไดโอดตัว 

เดียว กระแสไฟไหลผ่านไดโอดเพียงคลื่นไฟบวกคลื่นไฟลบหายไป  การแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น 

1.3.2 วงจรแปลงกระแสไฟของไดโอด
 วงจรแปลงกระแสไฟ (Rectifier Circuit) เป็นวงจรที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (Alter- 

nating Current = AC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current = DC) วงจรเรียงกระแสไฟเป็นส่วน 

หน่ึงของแหล่งจ่ายไฟในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปท่ี 1.4  แสดงบล็อกไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟท่ี

ประกอบด้วยวงจรเรียงกระแสไฟ  วงจรเรียงกระแสไฟแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือวงจรเรียงกระแสไฟแบบ 

คร่ึงคล่ืน และวงจรเรียงกระแสไฟแบบเต็มคลื่น

รูปที่ 1.4  แผนภูมิการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงด้วยไดโอด

หม้อแปลง      ไดโอด       ฟิลเตอร์     IC ควบคุม          ใช้งาน

  220V rms

จึงมีแต่คลื่นไฟบวกเป็นห้วง ๆ

2. วงจรแปลงกระแสไฟ
    แบบเต็มคลื่น

	 การแปลงกระแสไฟแบบเต็ม 

คลื่น (Full-Wave Rectification)  โดย 

ท่ัวไปเป็นวงจรบริดจ์ (Bridge Rectifier) 

คือใช้ไดโอด 4 ตัว  เช่น  วงจรไฟเครื่อง 

ชาร์จแบตเตอรี่  หรือวงจรไฟอัลเตอร์- 

เนเตอร์ที่เปลี่ยนคลื่นไฟลบเป็นคลื่นไฟ

บวกได้ คลื่นไฟตรงที่เกิดขึ้นจึงต่อเนื่อง 

กัน

ก.  วงจรแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น

ข.  วงจรแปลงกระแสไฟแบบเต็มคลื่น

รูปที่ 1.5  วงจรแปลงกระแสไฟของไดโอด

    ไฟเข้า	 	 	            ไฟออก

            ต้นกำเนิดไฟฟ้า
            กระแสสลับ

       คอนเดนเซอร์

    ไฟเข้า	

                   ไฟออก

	 การแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น	 (Half	Wave	Rectification)	 คือการแปลงกระแสไฟด้วย

ไดโอดตวัเดยีว	กระแสไฟไหลผ่านไดโอดเพยีงคลืน่ไฟบวกคลืน่ไฟลบหายไป	การแปลงกระแสไฟแบบ

8       งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์

1. วงจรแปลงกระแสไฟตรงแบบครึ่งคลื่น

	 การแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น (Half Rectification) คือการแปลงกระแสไฟด้วยไดโอดตัว 

เดียว กระแสไฟไหลผ่านไดโอดเพียงคลื่นไฟบวกคลื่นไฟลบหายไป  การแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น 

1.3.2 วงจรแปลงกระแสไฟของไดโอด
 วงจรแปลงกระแสไฟ (Rectifier Circuit) เป็นวงจรที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (Alter- 

nating Current = AC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current = DC) วงจรเรียงกระแสไฟเป็นส่วน 

หน่ึงของแหล่งจ่ายไฟในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปท่ี 1.4  แสดงบล็อกไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟท่ี

ประกอบด้วยวงจรเรียงกระแสไฟ  วงจรเรียงกระแสไฟแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือวงจรเรียงกระแสไฟแบบ 

คร่ึงคล่ืน และวงจรเรียงกระแสไฟแบบเต็มคลื่น

รูปที่ 1.4  แผนภูมิการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงด้วยไดโอด

หม้อแปลง      ไดโอด       ฟิลเตอร์     IC ควบคุม          ใช้งาน

  220V rms

จึงมีแต่คลื่นไฟบวกเป็นห้วง ๆ

2. วงจรแปลงกระแสไฟ
    แบบเต็มคลื่น

	 การแปลงกระแสไฟแบบเต็ม 

คลื่น (Full-Wave Rectification)  โดย 

ท่ัวไปเป็นวงจรบริดจ์ (Bridge Rectifier) 

คือใช้ไดโอด 4 ตัว  เช่น  วงจรไฟเครื่อง 

ชาร์จแบตเตอรี่  หรือวงจรไฟอัลเตอร์- 

เนเตอร์ที่เปลี่ยนคลื่นไฟลบเป็นคลื่นไฟ

บวกได้ คลื่นไฟตรงที่เกิดขึ้นจึงต่อเนื่อง 

กัน

ก.  วงจรแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น

ข.  วงจรแปลงกระแสไฟแบบเต็มคลื่น

รูปที่ 1.5  วงจรแปลงกระแสไฟของไดโอด

    ไฟเข้า	 	 	            ไฟออก

            ต้นกำเนิดไฟฟ้า
            กระแสสลับ

       คอนเดนเซอร์

    ไฟเข้า	

                   ไฟออก

8       งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์

1. วงจรแปลงกระแสไฟตรงแบบครึ่งคลื่น

	 การแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น (Half Rectification) คือการแปลงกระแสไฟด้วยไดโอดตัว 

เดียว กระแสไฟไหลผ่านไดโอดเพียงคลื่นไฟบวกคลื่นไฟลบหายไป  การแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น 

1.3.2 วงจรแปลงกระแสไฟของไดโอด
 วงจรแปลงกระแสไฟ (Rectifier Circuit) เป็นวงจรที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (Alter- 

nating Current = AC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current = DC) วงจรเรียงกระแสไฟเป็นส่วน 

หน่ึงของแหล่งจ่ายไฟในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปท่ี 1.4  แสดงบล็อกไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟท่ี

ประกอบด้วยวงจรเรียงกระแสไฟ  วงจรเรียงกระแสไฟแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือวงจรเรียงกระแสไฟแบบ 

คร่ึงคล่ืน และวงจรเรียงกระแสไฟแบบเต็มคลื่น

รูปที่ 1.4  แผนภูมิการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงด้วยไดโอด

หม้อแปลง      ไดโอด       ฟิลเตอร์     IC ควบคุม          ใช้งาน

  220V rms

จึงมีแต่คลื่นไฟบวกเป็นห้วง ๆ

2. วงจรแปลงกระแสไฟ
    แบบเต็มคลื่น

	 การแปลงกระแสไฟแบบเต็ม 

คลื่น (Full-Wave Rectification)  โดย 

ท่ัวไปเป็นวงจรบริดจ์ (Bridge Rectifier) 

คือใช้ไดโอด 4 ตัว  เช่น  วงจรไฟเครื่อง 

ชาร์จแบตเตอรี่  หรือวงจรไฟอัลเตอร์- 

เนเตอร์ที่เปลี่ยนคลื่นไฟลบเป็นคลื่นไฟ

บวกได้ คลื่นไฟตรงที่เกิดขึ้นจึงต่อเนื่อง 

กัน

ก.  วงจรแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น

ข.  วงจรแปลงกระแสไฟแบบเต็มคลื่น

รูปที่ 1.5  วงจรแปลงกระแสไฟของไดโอด

    ไฟเข้า	 	 	            ไฟออก

            ต้นกำเนิดไฟฟ้า
            กระแสสลับ

       คอนเดนเซอร์

    ไฟเข้า	

                   ไฟออก

ครึ่งคลื่น	จึงมีแต่คลื่นไฟบวกเป็นห้วง	ๆ
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11.3.3 การตรวจสภาพไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์

1. การตรวจไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์

 การวัดไดโอดดังรูปซ้ายมือ  เข็มโอห์มมิเตอร์ 

ขึ้นเล็กน้อย  เพราะเป็นการตรวจไดโอดตรงขั้ว (ไบอัส 

ตรง) ไดโอดมีความต้านทานต่ำ

2. การตรวจไดโอดกลับขั้ว

 การตรวจไดโอดกลับขั้ว (ไบอัสกลับ) เข็มโอห์ม 

มิเตอร์ขึ้นมาก  แสดงว่ามีความต้านทานสูง

3. การตรวจไดโอดตรงขั้ว

 การตรวจไดโอดตรงขั้ว (ไบอัสตรง) เข็มโอห์ม 

มิเตอร์ขึ้นน้อย  เพราะมีความต้านทานต่ำ

4. การตรวจแผงไดโอดของอัลเตอร์เนเตอร์

 โดยการสลับข้ัวตรวจ คือตรวจตรงข้ัวและตรวจ 

กลับขั้ว ถ้าไดโอดดี เข็มมิเตอร์จะขึ้นน้อยหรือขึ้นมาก 

หมายถึงมีความต้านทานน้อยและมีความต้านทานมาก

รูปที่ 1.6  การตรวจสภาพไดโอด

 ก.  ตรวจไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์

 ข.  ตรวจไดโอดกลับขั้ว

 ค.  ตวจไดโอดตรงขั้ว

 ง.  ตรวจแผงไดโอด

            แดง       ดำ

            ไดโอด

        แดง      ดำ

         

           ดำ    แดง
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1.4.1 ส่วนประกอบและการใช้งานซีเนอร์ไดโอด

1.4 การใช้ซีเนอร์ไดโอดและไดโอดเปล่งแสง

1.ส่วนประกอบซีเนอร์ไดโอด 

 ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) มีส่วน 

ประกอบเหมือนไดโอดธรรมดาดังกล่าวมาแล้ว 

มีขาต่อใช้งาน 2 ขา คือขาแอโนด (A)  และขา 

แคโทด (K) เหมือนกัน 

 ไดโอดจะทำงานและใช้งานในช่วงจ่าย  

ไฟตรงข้ัว ส่วนซีเนอร์ไดโอดจะทำงานและใช้งาน

ในช่วงการจ่ายไฟกลับขั้ว และต้องเป็นแรงดันไฟ 

กลับขั้วคงที่ (Constant) ตามกำหนด ที่เรียกว่า 

แรงดันไฟซีเนอร์ (Zener Breakdown or  Zener 

Voltage) เพื่อควบคุมแรงดันไฟกระแสตรงที่จ่าย 

ออกให้คงท่ีตลอดเวลา แม้ว่าแรงดันไฟท่ีป้อนเข้า 

ในวงจรจะไม่คงที่ก็ตาม

ข้อควรจำ

 ค่าแรงดันไฟซีเนอร์มีหมายเลขระบุไว้ 

  ที่เปลือกซีเนอร์ไดโอด  ตั้งแต่ประมาณ 

  1.5 โวลต์ ถึง 400 โวลต์ และใช้กำลังไฟ

  ได้ประมาณ  0.15-50 วัตต์

2. การใช้ซีเนอร์ไดโอดป้องกันอันตราย

 โดยต่อซีเนอร์ไดโอดขนานกับทราน-

ซิสเตอร์ แรงดันไฟกระชากที่เกิดขึ้นในจังหวะที่ 

ทรานซิสเตอร์  หยุดทำงาน  จะผ่านซีเนอร์ไดโอด 

ลงดินทั้งหมด  ป้องกันทรานซิสเตอร์และไอซี 

เป็นอันตราย  เช่น วงจรไอซีเรกกูเลเตอร์ควบคุม

ไฟประจุแบตเตอรี่

ก.  ส่วนประกอบและสัญลักษณ์ซีเนอร์ไดโอด

ข.  กราฟคุณสมบัติไดโอด

ค.  ซีเนอร์ไดโอดป้องกันอันตราย

ง.  รูปร่างซีเนอร์ไดโอด

              แอโนด       แคโทด

       สัญลักษณ์

             กระแสไฟจ่ายตรงขั้ว

     แรงดันไฟจ่ายกลับขั้ว         แรงดันไฟจ่ายตรงขั้ว

             แรงดันไฟซีเนอร์

       ความดันไฟกระชาก

รูปที่ 1.7  ส่วนประกอบและการใช้ซีเนอร์ไดโอด

ข. กราฟคุณสมบัติซีเนอร์ไดโอด
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1.4.2 ส่วนประกอบและการใช้งานไดโอดเปล่งแสง 1
1. ส่วนประกอบ์ไดโอดเปล่งแสง

 ไดโอดเปล่งแสง  (Light Emitting Diode)

ใช้ตัวย่อ  LED  เป็นไดโอดชนิดหนึ่ง  ผลิตจากสาร 

กึ่งตัวนำชนิด P และสารชนิด N ต่อชนกัน  เช่นเดียว 

กับไดโอดธรรมดา มีขาต่อใช้งาน 2 ขา คือขา 

แอโนดและขาแคโทดเหมือนกัน แต่แตกต่างกัน 

ตรงที่ไดโอดเปล่งแสง เมื่อมีกระแสไฟไหลผ่านจะ 

สามารถเปล่งแสงออกมาได้ แสงที่เปล่งออกมา 

ประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียว และต่อเนื่องกัน

 แสงที่เปล่งออกมาจากตัวไดโอดเปล่งแสง 

แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือแสงท่ีตาคนมองเห็นและ  

แสงที่ตาคนมองไม่เห็น

2. แสงที่ตาคนมองเห็น

 ไดโอดเปล่งแสงที่เปล่งแสงชนิดที่ตาคน 

มองเห็นมี 4 สี คือ สีน้ำเงิน สีแดง  สีเขียว และ  

สีเหลือง บางครั้งอาจออกสีส้ม ซึ่งก็คือสีเหลืองเข้ม

3. แสงที่ตาคนมองไม่เห็น

 ไดโอดเปล่งแสงที่เปล่งแสงชนิดที่ตาคน 

มองไม่เห็นนั้น  เพราะเป็นแสงที่อยู่ในย่านแสง 

อินฟราเรด (Infrared Light) ซึ่งขณะเปล่งแสงออก 

มาตาคนจะมองไม่เห็น ไดโอดเปล่งแสงชนิดนี้เรียก 

ว่าอินฟราเรดอิมิตติ้งไดโอด (Infrared Emitting 

Diode) หรือ IRED แต่เรียกชื่อแบบรวม ๆ กันว่า 

ไดโอดเปล่งแสง หรือ LED

 แสงที่เปล่งออกมาจากไดโอดเปล่งแสงเกิด 

ข้ึนเน่ืองจากการจ่ายไฟตรงข้ัวให้ตัวไดโอดเปล่งแสง 

ทำให้เกิดกระแสไฟไหลผ่านตัวไดโอดเปล่งแสง การ 

ที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อ PN อิเล็ก- 

ตรอนอิสระจะคายพลังงานออกมาในรูปของคลื่น

แสงและความร้อนในไดโอดเปล่งแสง  อิเล็กตรอน 

อิสระจะคายพลังงานออกมาส่วนใหญ่เป็นคลื่นแสง

ก.  ส่วนประกอบไดโอดเปล่งแสง

ข.  สัญลักษณ์ไดโอดเปล่งแสง

ค.  รูปร่างไดโอดเปล่งแสง

ง.  แผงการใช้ไดโอดเปล่งแสง

รูปที่ 1.8  ส่วนประกอบและการใช้ไดโอดเปล่งแสง

ไส้หลอด

 กริด

         อิเล็กตรอน
              เซกเมนต์
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1.5.1 ประเภททรานซิสเตอร์

1.5 ประเภทและหน้าที่ทรานซิสเตอร์

1. แบ่งตามความสามารถการใช้งาน  

 ใช้กำลังขยายสูงหรือต่ำ ใช้เปิด-ปิดวงจร

  หรือใช้งานความถี่สูง

 ทรานซิสเตอร์ที่รู้จักกันดีที่สุดของช่าง

ยนต์คือเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ (Power Transistor) 

สำหรับระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ หรือระบบไฟ 

ประจุแบตเตอรี่

2. แบ่งตามลักษณะของขั้ว (by Polarity) 

 มีเพียง 2 ชนิด คือชนิด NPN และชนิด 

PNP 

 รูปลูกศรมีความหมายคล้ายไดโอด คือ 

แสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟ เช่น ทราน- 

ซิสเตอร์ NPN ข้ัวอิมิตเตอร์ (Emitter)  จะเป็นทาง 

ที่กระแสไฟออก แต่แบบ PNP เป็นทางกระแส 

ไฟไหลเข้า

3. แบ่งตามลักษณะรูปร่าง  
    (by Appearance) 

 ทรานซิสเตอร์มีรูปร่างลักษณะหลาย 

แบบ  ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและการใช้กำลังไฟฟ้า

 รูปร่างและตำแหน่งขั้ว ขึ้นอยู่กับ 

เป้าหมายการใช้งาน

4. แบ่งตามวัสดุที่นำมาใช้ 

 มี 2 ชนิด คือเยอรมันเนียมและซิลิกอน  

แบบ PNP ส่วนใหญ่ทำจากเยอรมันเนียม  และ 

แบบ NPN  ทำจากซิลิกอนเกือบทั้งหมด

รูปที่ 1.9  ประเภททรานซิสเตอร์

     คอยล์จุดระเบิด
             เพาเวอร์
             ทรานซิสเตอร์

ก.  รูปร่างเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์

ข.  สัญลักษณ์ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN และ PNP

ค.  ลักษณะรูปร่างทรานซิสเตอร์แบบต่าง ๆ

เครื่องหมาย
เบอร์
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11.5.2 หน้าที่ของทรานซิสเตอร์ (Functions)

รูปที่ 1.10  หน้าที่ของทรานซิสเตอร์

1. การขยายกำลังด้วยทรานซิสเตอร์ 

    (Amplification)  

 การเปลี่ยนแปลงกระแสไฟเบส (IB)

จะทำให้กระแสไฟคอลเล็กเตอร์ และกระแส 

ไฟอิมิตเตอร์เปลี่ยนไปด้วย  โดยจะเห็นว่า 

กระแสไฟเบสเปล่ียนเพียงเล็กน้อย แต่กระแส 

ไฟคอลเล็กเตอร์ (IC) จะเปลี่ยนไปมาก

 สมมติว่าเบสคือด้านไฟเข้าคอลเล็ก-

เตอร์ด้านไฟออก  ดังนั้น IB น้อย ๆ  จึงสามารถ 

ควบคุม  IC มาก ๆ ได้  นั่นคือ การขยายกำลัง  

(Amplification)

2. การปิด-เปิดวงจรไฟด้วย
    ทรานซิสเตอร์ (Switching) 

 ทรานซิสเตอร์ที่ ใช้ เป็นเพาเวอร์   

ทรานซิสเตอร์ (Power Transistor) เช่น ที่ใช้ 

ในการควบคุมจังหวะจุดระเบิดเครื่องยนต์ จะ

ทำงานเป็นสวิตช์อุปกรณ์อื่นอีก ไม่ว่าจะเป็น  

ปั๊มน้ำมันเบนซิน หัวฉีด วาล์วต่าง ๆ  ที่ทำงาน 

ในลักษณะ ON และ OFF  ต่างก็ใช้เพาเวอร์ 

ทรานซิสเตอร์ เพราะทนกระแสไฟได้มาก

 จากรูป ค. จะเห็นว่า   สามารถต่อ 

เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์แทนรีเลย์ได้เลย นั่น 

คือ  เมื่อเปิดสวิตช์ ON กระแสไฟจะไหลผ่าน 

อิมิตเตอร์และเบส  ทำให้รอยต่อนั้นถึงกัน  

กระแสไฟจำนวนมากจะไหลจากอิมิตเตอร์ 

ไปยังคอลเล็กเตอร์ได้  หลอดไฟจะติดสว่าง

IC

      IB

หลอดไฟ

              สวิตช์

หลอดไฟ

              สวิตช์

ก.  วงจรขยายกำลังด้วยทรานซิสเตอร์

ข.  การปิด-เปิดวงจรด้วยรีเลย์

ค.  การปิด-เปิดวงจรด้วยทรานซิสเตอร์
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1.6 คุณลักษณะ ประเภทและข้อดีในการใช้งานไอซี

1.6.1 คุณลักษณะและประเภทของไอซี

1. คุณลักษณะของไอซี

	 ไอซี (IC) ย่อมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Integrate Circuit  ตัวไอซี เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

ที่ภายในประกอบด้วย ทรานซิสเตอร์ ไดโอด รีซิสเตอร์ และอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอื่น ๆ ต่อร่วมกันเป็น  

วงจร  ทำงานในลักษณะวงจรรวม (Integrate Circuit)  หรือวงจรสำเร็จรูป   โดยไอซีจะมีขาต่อออกมา

ภายนอกสำหรับป้อนกระแสไฟเข้า  ต่อสัญญาณเข้า-ออก  และต่อกับอุปกรณ์อื่น

2. ประเภทไอซีตามการผลิตและวัสดุ

	 ประเภทไอซีตามการผลิตจำแนกออกเป็น 3 ชนิด  ดังตารางต่อไปนี้

ไอซี

(ICs)

ไอซีชนิดโมโนลิติก

(Monolithic Semi-Conductor ICs)

แบบไบโพลา (Bipolar ICs)

แบบมอส (MOS ICs)

ไอซีชนิดฟิล์มหนา-บาง (Thin and Thick Film ICs)

ไอซีชนิดไฮบริด (Hybrid ICs) เป็นแบบผสม

	 สายต่อแผ่นซิลิกอนกับขั้วต่อสายไฟ

ขั้วต่อ (ขา)

แผ่นซิลิกอนบรรจุ
วงจรหลายวงจรจน
ถึงหลายพันวงจร

      ก.  ภาพขยายแผ่นไอซี

ข.  รูปร่างและส่วนประกอบไอซี

รูปที่ 1.11  ภาพขยายและส่วนประกอบไอซี
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11.6.2  ข้อดีในการใช้ไอซี
1. มีคุณภาพในการใช้งานสูง (Reliability Improvement)

	 ในวงจรที่ประกอบด้วยกลุ่มชิ้นส่วนมาก ๆ เช่น ทรานซิสเตอร์ ไดโอด  คอนเดนเซอร์ และตัว 

ต้านทานนั้น ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นต้องต่อเชื่อมกันด้วยการบัดกรี จึงเป็นการยากที่จะทำให้ทั้งวงจรมี 

คุณภาพการใช้งานได้สูง แม้ว่าแต่ละชิ้นจะคัดมาเป็นอย่างดี หากมีชิ้นที่คุณภาพต่ำเพียงชิ้นเดียว จะทำ   

ให้คุณภาพทั้งระบบไม่ดีได้   ค่าความเสียหาย (FR-Failure Rate) หาได้โดยใช้สูตร

     
FR = 

 จำนวนชิ้นส่วนที่คุณภาพต่ำ

           จำนวนที่ส่วนที่ใช้ x ระยะเวลาใช้งาน

 สมมติว่าวงจรมีทรานซิสเตอร์ 10,000 ตัว ใช้งาน 10,000 ชั่วโมง มีชิ้นส่วนที่คุณภาพต่ำ 1 ตัว 

FR ของทรานซิสเตอร์จะเป็น 1 x 10-8/ชั่วโมง แม้ว่าตัวเลขจะแสดงถึงความเชื่อถือได้สูงมาก เพราะ 

เสียที่ทรานซิสเตอร์เพียงตัวเดียว แต่ถ้าทรานซิสเตอร์เช่นนี้มีเป็น 100 ตัว FR จะลดลงเป็น 1x 10-6 

คือตัวเลขจะน้อยลง

	 ดังนั้น ยิ่งได้ใช้ชิ้นส่วนมาก ความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์ชิ้นนั้นยิ่งลดลง ยิ่งไปกว่านั้น ความ 

เช่ือถือได้ยังเก่ียวข้องกับการเช่ือมต่อกันด้วย ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวช้ินส่วนเอง ดังน้ัน แม้ว่าการบัดกรีซ่ึงเป็น  

การเชื่อมต่อที่นิยมมากที่สุดจะทำด้วยความพิถีพิถัน  ความเชื่อถือได้ก็ยังเป็น FR = 1 x 10-9-10-10  

คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ๆ มีจุดบัดกรีเป็นหมื่นจุด  ซึ่งมีผลต่อความเชื่อถือได้เป็นอย่างมาก  ถ้าใช้ไอซ ี 

แทนที่วงจรที่มีทรานซิสเตอร์ ไดโอด ตัวต้านทาน ฯลฯ มีความเชื่อถือได้ระดับเดียวกัน โครงสร้าง 

ของวงจรจะเรียบง่าย  และไม่มีจุดบัดกรีมากนัก

	 ผลที่ได้รับคือ เพิ่มความเชื่อถือได้มากขึ้น และปัจจุบันการพัฒนาไอซีมีความรุดหน้ามากขึ้น  

ดังนั้นความเชื่อถือได้ของวงจรจุดใหม่ ๆ จึงยิ่งสูงขึ้น

2. ต้นทุนต่ำลง   (Price Reduction)

	 การผลิตไอซีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ Mass-Production จะได้คุณภาพสูง รวดเร็ว และราคา 

ไม่แพง  นั่นก็คือ เมื่อเตรียมต้นแบบได้แล้ว 1 ตัว  อีกล้าน ๆ ตัวก็จะตามออกมาได้ในทันที

3. ลดน้ำหนักเป็นขนาดที่จิ๋วที่สุด (Lightweight Miniaturization)

	 ไอซีทุกตัวสร้างข้ึนโดยการย่อขนาด การย่อขนาดคือจุดเด่นท่ีสุดของไอซี ดาวเทียม และเคร่ือง 

รับสัญญาณจากอากาศจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนขนาดจิ๋วและเบามาก ๆ  ในทำนองเดียวกัน คอมพิวเตอร์ 

สามารถมีพลังความสามารถมากมาย  ในพื้นที่ขนาดจิ๋วก็ใช้ไอซีได้

4. ทำงานได้ด้วยความเร็วสูง  (High Speed Processing)

	 แม้ว่าวงจรที่ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยสามารถทำงานด้วยความเร็วสูงได้ในระดับหนึ่ง 

แต่ความเฉื่อย (เป็นคุณสมบัติของเครื่องขยายอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ)  ซึ่งเกิดขึ้นเป็นพัก ๆ ช้า ๆ จากช่วง 

เวลาทำงานและความเหนี่ยวนำ และความเฉลี่ยเกิดขึ้นน้อยมาก  การทำงานจึงเป็นไปได้ด้วยความ 

รวดเร็ว
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1.7 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1.7.1 สวิตช์ไฟฟ้า 

	 	 สวติช์ไฟฟ้าใช้ในการเปิด-ปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าต่าง	ๆ 	โดยใช้หลกัการทีส่วติช์เปิดหรอืปิด

หน้าสัมผัสซึ่งคล้ายกับสะพานที่เชื่อมให้กระแสสามารถไหลได้ในวงจรไฟฟ้า	หน้าสัมผัสปิด	(Closed	

Contact)	คือหน้าสัมผัสเชื่อมต่อกันท�าให้กระแสไหลผ่านได้	ส่วนหน้าสัมผัสเปิด	(Open	Contact)	คือ

หน้าสัมผัสแยกออกจากกันท�าให้กระแสไม่สามารถไหลผ่านได้

1.7.1.1  ชนิดของสวิตช์ 

	 1)	 สวติช์แบบเลือ่น	(Slide	Switch)	

เป็นสวติช์ทีต้่องเลือ่นก้านสวติช์ไปมา		ก้าน

สวิตช์ยื่นยาวออกมาจากตัวสวิตช์เล็กน้อย		

การควบคุมตัดต่อสวิตช์	 ท�าได้โดยผลัก

เลื่อนสวิตช์ข้ึนบนหรือลงล่าง	 	 การเลื่อน

สวิตช์ขึ้นบนเป็นการต่อ	 (ON)	 การเลื่อน

สวิตช์ลงล่างเป็นการตัด	(OFF)

	 2)	 สวิตช์แบบกด	 (Push	 Button	

Switch)	เป็นสวิตช์ที่เวลาใช้งานต้องกดปุ่ม

สวิตช์ลงไป	การควบคุมตัดต่อสวิตช	์	ต้อง

กดปุ่มที่อยู่ส่วนกลางสวิตช์	 กดปุ่มสวิตช์

หนึ่งครั้งสวิตช์ต่อ	 (ON)	 และเมื่อกดปุ่ม

สวิตช์อีกหนึ่งครั้งสวิตช์ตัด	 (OFF)	 การ

ท�างานเป็นเช่นนี้ตลอดเวลา		แต่สวิตช์แบบ

กดบางแบบอาจเป็นชนิดกดติดปล่อยดับ	

(Momentary)	คือขณะกดปุ่มสวิตช์เป็นการ

ต่อ	 (ON)	 เมื่อปล่อยมือออกจากปุ่มสวิตช์

เป็นการตัด	(OFF)	ทันที

	 3)	 สวิตช์แบบกระดก	 (Rocker	

Switch)	 เป็นสวิตช์ที่มีปุ่มกระดกยื่นออก

มาจากตัวสวิตช์เล็กน้อย	 	 การควบคุมตัด

ต่อสวิตช์เล็กน้อย		การควบคุมตัดต่อสวิตช	์	

ท�าได้โดยกดผลักขึ้นบนหรือล่าง	 กดผลัก

ด้านบนจะเป็นการต่อ	 (ON)	กดผลักด้าน

ล้างจะเป็นการตัด	(OFF)

รูปที่ 1.12 สวิตช์แบบเลื่อน (Slide Switch) 

รูปที่ 1.13 สวิตช์แบบกด (Push Button Switch)

รูปที่ 1.14 สวิตช์แบบกระดก (Rocker Switch)
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	 4)	 สวิตช์แบบก้านยาว	 (Toggle	Switch)	

เป็นสวิตช์ที่เวลาใช้งานต้องโยกก้านสวิตช์ไปมา

โดยมีก้านสวิตช์โยกยื่นยาวออกมาจากตัวสวิตช	์	

การควบคมุตดัต่อสวติช์		ท�าได้โดยโยกก้านสวติช์

ให้ข้ึนบนหรอืลงล่าง		ในการโยกก้านสวติช์ข้ึนมัก

จะเป็นการต่อ	 (ON)	และโยกก้านสวิตช์ลงมักจะ

เป็นการตัด	(OFF)

	 5)	 สวิตช์แบบหมุน	 (Rotary	 Switch)	

หรือเรียกว่าสวิตช์แบบเลือกค่า	(Selector	Switch)	

เป็นสวิตช์ที่ต้องหมุนก้านสวิตช์ไปโดยรอบเป็น

วงกลม		สามารถเลอืกต�าแหน่งการตดัต่อได้หลาย

ต�าแหน่ง		มีหน้าสมัผสัสวติช์ให้เลอืกต่อมากหลาย

ต�าแหน่ง		เช่น	2,	3,	4		หรือ		5		ต�าแหน่ง	เป็นต้น

	 6)	 สวิตช์แบบไมโคร		(Microswitch)	คือ

สวติช์แบบกดชนดิกดตดิปล่อยดบันัน่เอง		แต่เป็น

สวติช์ท่ีสามารถใช้แรงจ�านวนน้อย	ๆ 	กดปุ่มสวติช์

ได	 	ก้านสวิตช์แบบไมโครสวิตช์มีด้วยกันหลาย

แบบ	 	อาจเป็นปุ่มกดเฉย	ๆ	 	หรืออาจมีก้านแบบ

โยกได้มากดปุ่มสวิตช์อีกทีหนึ่ง	 การควบคุมตัด

ต่อสวิตช์	 	ท�าได้โดยกดปุ่มสวิตช์หรือกดก้านคัน

โยกเป็นการต่อ	 (ON)	และเม่ือปล่อยมือออกจาก

ปุ่มหรือก้านคันโยกเป็นการตัด	(OFF)

	 7)	 สวิตช์แบบดิพ	 (DIP	 Switch)	 ค�าว่า	

ดิพ	 (DIP)	มาจากค�าเต็มว่าดูอัลอินไลน์แพกเกจ	

(Dual	Inline	Package)	เป็นสวติช์ขนาดเล็กใช้งาน

ร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นในรูปชิพ	

(Chip)	ที่มีขนาดเล็ก	ๆ	หรือใช้งานกับไอซี	 (IC	

=	 Integrated	Circuit)	ลักษณะสวิตช์สามารถตัด

หรือต่อวงจรได้	การควบคุมตัดต่อสวิตช์แบบดิพ

จะต้องใช้ปลายมปากกาหรือปลายดินสอในการ

ปรับเลื่อนสวิตช์	 	สวิตช์แบบดิพมักถูกติดตั้งบน

แผ่นวงจรพิมพ์	 	 (Printed	Cricuit	Board)	 ใช้กับ

กระแสไม่เกิน	30mA	ที่แรงดัน	30VDCรูปที่ 1.18 สวิตช์แบบดิพ (DIP Switch)

รูปที่ 1.15 สวิตช์แบบก้านยาว (Toggle Switch) 

รูปที่ 1.16 สวิตช์แบบหมุน (Rotary Switch) 

รูปที่ 1.17 สวิตช์แบบหมุน (Rotary Switch) 
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1.7.2.1 หลักการท�างานของโซลินอยด์

	 การท�างานของโซลินอยด์วาล์ว	2/2โดยทั่วไป	โซลินอยด์วาล์ว	2/2	มีการควบคุม	ให้เปิดปิดได้

ด้วย	3	ระบบ	คือ

	 1)	 ระบบเปิดปิดโดยตรง	 (Direct	Acting	หรือ	Direct	Operated)	ระบบเปิดปิดโดยตรงโซลิ

นอยด์วาล์ว	2	ทางแบบปกติปิด	(N/C)	ที่มีระบบการท�างาน	แบบเปิดปิดโดยตรงนั้น	มีทางเข้าหนึ่งทาง	

และ	ทางออกหนึ่งทาง	ทุ่น	(plunger)	ซึ่งมีซีล	อยู่ปลายด้านล่างท�าหน้าที	่เปิดและปิดรูทางผ่าน	(orifice)	

ของของไหลเมื่อจ่ายไฟฟ้าเข้า	หรือ	ตัดไฟฟ้าออกจากคอยล์

	 2)	 ระบบเปิดปิดทางอ้อม	(Indirect	Acting	หรือ	Pilot	Operated)	โซลินอยด์วาล์ว	2	ทางแบบ

ปกติปิด	(N/C)	ที่มีระบบการท�างาน	แบบเปิดปิดทางอ้อมนั้น	มีทางเข้าหนึ่งทาง	และ	ทางออกหนึ่งทาง	

รูทางผ่านหลัก	(main	orifice)	ซึ่งอยู่ในตัววาล์วนั้นเปิดได้ด้วยวิธีการท�าให้ความดันที่กระท�าต่อพื้นผิว

ด้านบน	และด้านล่างของแผ่นไดอะแฟรม	 (diaphragm)	 เกิดการเสียสมดุลในขณะที่ยังไม่มีไฟฟ้าจ่าย

ไปยังคอยล์ของไหล	จะมีความดันส่งไปทั้งในช่องบนซึ่งมีพื้นที่ผิวเต็มพื้นที่ของแผ่นไดอะแฟรม	และ

1.7.2 โซลินอยด์
	 	 โซลินอยด์	 (Solenoid)	 เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง	ที่มีหลักการท�างานคล้ายกับ

รีเลย	์(Relay)	ภายในโครงสร้างของโซลินอยด์จะประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็กที่ภายใน

ประกอบด้วยแม่เหล็กชุดบนกับชุดล่าง	 เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็ก	ท�าให้

แท่งเหล็กชุดล่างมีอ�านาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันท�าให้ครบวงจรท�างาน	 เม่ือวงจร

ถูกตัดกระแสไฟฟ้าท�าให้แท่งเหล็กส่วนล่างหมดอ�านาจแม่เหล็ก	สปริงก็จะดันแท่งเหล็กส่วนบนกลับ

สู่ต�าแหน่งปกติ	จากหลักการดังกล่าวของโซลินอยด์ก็จะน�ามาใช้ในการเลื่อนลิ้นวาล์วของระบบนิวเม

ติกส์	การปิด-เปิดการจ่ายน�้าหรือของเหลวอื่น	ๆ	โครงสร้างของ	Solenoid	โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น	2	

ชนิดคือ	 เลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริง	 (Single	Solenoid	Valve)	และเลื่อนวาล์วด้วย

โซลินอยด์วาล์วกลับด้วยโซลินอยด์วาล์ว	(Double	Solenoid	Valve)

รูปที่ 1.19 โซลินอยด์ (Solenoid)
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ในขณะเดียว	กันก็มีความดันส่งไปที่พื้นผิวด้านล่าง		แต่ส่งไปเฉพาะพื้นที่ผิวรอบ	ๆ	รูทางผ่านเท่านั้น	

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้อยกว่าด้านบน	เมื่อต้องการให้	วาล์วเปิด	โดยการป้อนไฟฟ้าเข้าที่คอยล์	ทุ่น	(plunger)	

ของ	 โซลินอยด์วาล์วตัวช่วยจะยกเปิดและ	 ระบายของไหลซึ่งอยู่ด้านบนของไดอะแฟรมทิ้งออกไป

ทางรู	(orifice)	ย่อยของโซลนิอยด์วาล์วตวัช่วย	ยงัผลให้เกดิการเสยีสมดลุของแผ่นไดอะแฟรม	เกดิการ

เคลื่อนที่เปิด	รูทางผ่านหลักให้ของไหลไหลผ่านไปได้

	 3)	 ระบบลูกผสม	(Combined	Acting	หรือ	Combine	Operated)	โซลินอยด์วาล์ว	2	ทางชนิด

ปกติปิด	(N/C)	ที่มีระบบการท�างานแบบลูกผสมนั้น	มีทางเข้าหนึ่งทางและทางออกหนึ่งทาง	การเปิด

รูผ่านหลัก	 (orifice)	 ซ่ึงอยู่ภายในตัววาล์วน้ันเป็นการ	ผสมผสานทั้งการท�าให้ความดันของพื้นที่ด้าน

บน	และ	ด้านล่าง	ของแผ่นไดอะแฟรมเสียสมดุล	บวกกับแรงที่ทุ่น	 (plunger)	ของโซลินอยด์ตัวช่วย

ออกแรงยกแผ่นไดอะแฟรมโดยตรงด้วย	 การท�างานหลัก	ๆ	ของแผ่นไดอะแฟรมก็เหมือนกับระบบ

เปิดปิดทางอ้อมจะต่างก็ตรงที่ว่าแม้จะมีความดันขาเข้าเพียงน้อยนิดวาล์วก็สามารถเปิดได้ด้วยแรงยก

ของทุ่น	(plunger)

1.7.3 ไดแอค 
	 หรือจะเรียกว่าไดโอด-แอก	เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์จุดชนวนไทรแอก	ที่ถูกออกแบบให้มี

การน�ากระแสได้	2	ทางที่แรงดันค่าหนึ่ง	โดยรูปแบบโครงสร้างจะเป็นสาร	P-N-P	3	ชั้น	2	รอยต่อเช่น

เดยีวกับทรานซสิเตอร์	(transistor)	แต่จะแตกต่างจากทรานซสิเตอร์กต็รงทีค่วามเข้มในการโด๊ป	(Dope)	

สารเป็นผลท�าให้รอยต่อทัง้สองของไดแอกเหมอืนกนัจึงท�าให้มคุีณสมบัตเิป็นสวติช์	(switch	)	ได้	2	ทาง	

และค่าแรงดัน	(voltage	)	ที่เริ่มต้นจะท�าให้ไดแอกน�ากระแสได้นั้นจะอยู่ในช่วง	29-30	V.

1.7.3.1 โครงสร้าง (Diac)

	 เป็นอุปกรณ์สารกึง่ตวัน�าม	ี3	ตอนใหญ่ชนดิสาร	PNP	และยงัประกอบด้วยสารกึง่ตวัน�า	2	ตอน

ย่อยชนดิ	N	ต่อร่วมในสารกึง่ตวัน�าชนดิ	P	ทัง้	2	ตอนด้านนอก	มขีาต่ออกมาใช้งานเพยีง	2	ขา	แต่ละขาที่

ต่อใช้งานจะต่อร่วมกบัสารกึง่ตวัน�าทัง้ชนดิ	N	และชนดิ	P	จงึท�าให้ไดแอคสามารถท�างานได้ทัง้แรงดนั

ไฟบวกและแรงดันไฟลบ	ขาแอโนด1	(A1)	เรียกว่า	ขาเทอมินอล	1	(Main	Terminal	1)	ใช้ตัวย่อ	MT1	

และขาแอโนด2	(A2)	เรียกว่า	ขาเทอมินอล	2	(Main	Terminal	2)	ใช้ตัวย่อ	MT2	แต่ละขาสามารถต่อ

สลับกันได้

1.7.2.1 การท�างานของไดแอค (Diac)

	 ไดแอคน�ากระแสได้สองทิศทางโดยจะอาศัยช่วงแรงดันพังทลาย	(Break	Over	Voltage)	เป็น

ส่วนของการท�างาน	แบ่งเป็น	2	ลักษณะ

	 ลักษณะที่	1	ป้อนแรงดันบวก	(+)	เข้าที่ขา	A1	และแรงดันลบ	(-)	เข้าที่ขา	A2
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1.7.4 รีเลย์
	 รีเลย์เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก	 เพื่อใช้ในการดึงดูดหน้า

สัมผัสของคอนแทคให้เปลี่ยนสภาวะ	โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด	เพื่อท�าการปิดหรือเปิด

หน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส	์ใช้ในการควบคุมวงจรต่าง	ๆ	ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์

1.7.2.1 ประเภทของรีเลย์

แบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น	2	ประเภทคือ	

	 1)		 รเีลย์ก�าลงั	(power	relay)	หรอืมกัเรยีกกนัว่าคอนแทกเตอร์	(Contactor	or	Magneticcontactor)

ใช้ในการควบคุมไฟฟ้าก�าลัง	มีขนาดใหญ่กว่ารีเลย์ธรรมดา	

	 2)		 รีเลย์ควบคุม	(control	Relay)	มีขนาดเล็กก�าลังไฟฟ้าต�่า	ใช้ในวงจรควบคุมทั่วไปที่มีก�าลัง

ไฟฟ้าไม่มากนัก	หรือเพื่อการควบคุมรีเลย์หรือคอนแทกเตอร์ขนาดใหญ่

1.7.2.2	 ชนิดของรีเลย์

	 ลักษณะที	่2	ป้อนแรงดันลบ	(-)	เข้าที่ขา	A1	และแรงดันบวก	(+)	เข้าที่ขา	A2
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	 การแบ่งชนิดของรีเลย์สามารถแบ่งได	้11	แบบ	คือ	ชนิดของรีเลย์แบ่งตามลักษณะของคอยล	์

หรือ	แบ่งตามลักษณะการใช้งาน	(Application)	ได้แก่รีเลย์ดังต่อไปนี	้

	 1)	 รเีลย์กระแส	(Current	relay)	คอื	รเีลย์ทีท่�างานโดยใช้กระแสมีทัง้ชนดิกระแสขาด	(Under-	

current)	และกระแสเกิน	(Over	current)	

	 2)	 รเีลย์แรงดนั	(Voltage	relay)	คือ	รเีลย์	ทีท่�างานโดยใช้แรงดนัมทีัง้ชนดิแรงดนัขาด	(Under-

voltage)	และ	แรงดันเกิน	(Over	voltage)

	 3)	 รีเลย์ช่วย	(Auxiliary	relay)	คือ	รีเลย์ที่เวลาใช้งานจะต้องประกอบเข้ากับรีเลย์ชนิดอื่น	จึง

จะท�างานได้	

	 4)	 รีเลย์ก�าลงั	(Power	relay)	คอื	รเีลย์ท่ีรวมเอาคณุสมบตัขิองรเีลย์กระแส	และรเีลย์แรงดนัเข้า

ด้วยกัน	

	 5)	 รีเลย์เวลา	(Time	relay)	คือ	รีเลย์ที่ท�างานโดยมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน	4	

แบบ	คือ	

5.1)	 รีเลย์กระแสเกินชนิดเวลาผกผันกับกระแส	 (Inverse	 time	over	 current	 relay)	คือ	

รีเลย์	ที่มีเวลาท�างานเป็นส่วนกลับกับกระแส	

5.2)	 รเีลย์กระแสเกนิชนดิท�างานทนัที	(Instantaneous	over	current	relay)	คือรเีลย์ท่ีท�างาน

ทันทีทันใดเมื่อมีกระแสไหลผ่านเกินกว่าที่ก�าหนดที่ตั้งไว้

5.3)	 รีเลย์แบบดิฟฟินิตไทม์เล็ก	(Definite	time	lag	relay)	คือ	รีเลย์	ที่มีเวลาการท�างานไม่

ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของกระแสหรือค่าไฟฟ้าอื่น	ๆ	ที่ท�าให้เกิดงานขึ้น

5.4)	 รีเลย์แบบอินเวอสดิฟฟินิตมินิมั่มไทม์เล็ก	(Inverse	definite	time	lag	relay)	คือ	รีเลย์	

ที่ท�างานโดยรวมเอาคุณสมบัติของเวลาผกผันกับกระแส	(Inverse	time)	และแบบ

	 ดิฟฟินิตไทม์แล็ก	(Definite	time	lag	relay)	เข้าด้วยกัน	

	 6)	 รีเลย์กระแสต่าง	(Differential	relay)	คือ	รีเลย์ที่ท�างานโดยอาศัยผลต่างของกระแส

	 7)	 รีเลย์มีทิศ	 (Directional	 relay)	คือรีเลย์ท่ีท�างานเมื่อมีกระแสไหลผิดทิศทาง	 มีแบบรีเลย์

ก�าลังมีทิศ	(Directional	power	relay)	และรีเลย์กระแสมีทิศ	(Directional	current	relay)

	 8)	 รีเลย์ระยะทาง	(Distance	relay)	คือ	รีเลย์ระยะทางมีแบบต่าง	ๆ	ดังนี	้

8.1)	 รีแอกแตนซ์รีเลย	์(Reactance	relay)	

8.2)	 อิมพีแดนซ์รีเลย์	(Impedance	relay)	

8.3)	 โมห์รีเลย์	(Mho	relay)

8.4)	 โอห์มรีเลย์	(Ohm	relay)	

8.5)	 โพลาไรซ์โมห์รีเลย์	(Polaized	mho	relay)	

8.6)	 ออฟเซทโมห์รีเลย์	(Off	set	mho	relay)	

	 9)	 รีเลย์อุณหภูมิ	(Temperature	relay)	คือ	รีเลย์ที่ท�างานตามอุณหภูมิที่ตั้งไว	้

	 10)	รีเลย์ความถี่	(Frequency	relay)	คือ	รีเลย์ที่ท�างานเมื่อความถี่ของระบบต�า่กว่าหรือมากกว่า

ที่ตั้งไว	้
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	 11)	บูคโฮลซ์รีเลย	์(Buchholz	‘s	relay)	คือรีเลย์ที่ท�างานด้วยก๊าซ	ใช้กับหม้อแปลงที่แช่อยู่ใน

น�้ามันเมื่อเกิด	ฟอลต์	 ขึ้นภายในหม้อแปลง	จะท�าให้น�้ามันแตกตัวและเกิดก๊าซข้ึนภายในไปดันหน้า

สัมผัส	ให้รีเลย์ท�างาน

1.7.5 เทอร์มิสเตอร์
	 เทอร์มสิเตอร์	มาจากค�าว่า		“	Thermally	sensitive	variable	resistor”	ท�ามาจากวสัดุตัวน�าทีเ่หมือน

กบัเซรามิก	อยูใ่นรปูของออกไซด์ของแมงกานสี	นกิเกิล	และโคบอลต์	มีค่าความต้านทานจ�าเพาะในช่วง	

100	ถึง	450,000	โอห์ม-เซนติเมตร	ในเบื้องต้นสามารถประยุกต์ใช้งานสองอย่างคือ	(1)	เป็นอุปกรณ์วัด

อุณหภูมิส�าหรับระบบการวัดและควบคุม	(2)	เป็นอุปกรณ์ตรวจจับก�าลังงานไฟฟ้า	เพราะอุณหภูมิของ

เทอร์มิสเตอร	์จะเป็นฟังก์ชันกับก�าลังที่ถูกดูดกลืนโดยอุปกรณ์การวัดก�าลังคลื่นความถี่วิยุเป็นตัวอย่าง

ของการใช้งาน

1.7.5.1 ชนิดของเทอร์มิสเตอร์

	 โดยปกตเิทอร์มสิเตอร์จะแบ่งเป็น	2	ประเภทตามสมัประสิทธิก์ารเปลีย่นแปลงความต้านทาน

ต่ออุณหภูม	ิอันได้แก่

	 1)	 ชนิด	 เอ็นทีซี	 เทอร์มิสเตอร์ชนิดนี้ผลิตได้โดยการผสมและเจือปนออกไซด์ของโลหะ	

เช่น	นิกเกิล	โคบอลต์	แมงกานีส	เหล็ก	และทองแดง	แล้วอัดให้ติดกันเป็นก้อนแข็ง	(sintering	dope)	

กระบวนการนี้ท�าให้ส�าเร็จได้เมื่อมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในการผลิต	 เทอร์มิสเตอร์แบบนี้ใช้

ส�าหรับการวัดและควบคุมอุณหภูมิ

	 2)	 ชนิด	พีทีซี	 อยู่ในรูปของสวิตชิ่ง	พีทีซี	 ใช้แบเรียมไททาเนตเป็นฐานและเพิ่มตะกั่วหรือ

เซอร์โคเนียมไททาเนตลงไปปรับความไวในการสับเปลี่ยนอุณหภูมิที่จะวัด	ส่วนเทอร์มิสเตอร์แบบ	พี

ทซี	ีทีใ่ช้ในการวดัอณุหภมูจิรงิ		ๆ 	จะใช้ซลิิคอนเป็นธาตตุัง้ต้นในการเจอืปน	เทอร์มสิเตอร์แบบนีม้กัจะ

น�าไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันแรงเคลื่อนหรือกระแสเกินค่าปกติในวงจรไฟฟ้า

รูปที่ 1.20 เทอร์มิสเตอร์
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1.7.6 โฟโต้ทรานซิสเตอร์
	 เป็นอุปกรณ์ตรวจจับแสงอีกชนิดหนึ่ง	 โครงสร้างภายในประกอบด้วยทรานซิสเตอร์	NPN	

และ	โฟโต้ไดโอดในตัวเดียวกัน	ถ้าแสงมาตกกระทบที่โฟโต้ไดโอดจะส่งผลให้มีกระแสที่ขาเบสเพิ่ม

มากขึ้น	ท�าให้ขาเบสของทรานซิสเตอร์มีกระแสไหล	อันเป็นผลให้ทรานซิสเตอร์น�ากระแส	มีกระแส	

IL	 (Light	 current)	 ไหลจากคอลเลคเตอร์มาอิมิตเตอร์ได้	 ข้อดีของทรานซิสเตอร์ที่เหนือกว่าโฟโต้ได

โอด	คือ	มันมีความไวในการท�างานสูงกว่า	สัญญาณแสงที่มาตกกระทบตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์	จะส่ง

ผลให้กระแสไฟฟ้าได้รับการขยายก่อนส่งออกไปใช้งาน

รูปที่ 1.21 สัญลักษณ์และวงจรสมมูลย์ของโฟโต้ทรานซิสเตอร์

รูปที่ 1.22 สัญลักษณ์และวงจรสมมูลย์ของโฟโต้ทรานซิสเตอร์

	 อย่างไรกต็าม	ในส่วนของกระแส

รัว่ไหลของโฟโต้ทรานซสิเตอร์มักจะมีค่า

สูงกว่า	ของโฟโต้ไดโอดค่อนข้างมากแต่

ถ้าท�าให้มันน�ากระแสแล้ว	กระแสไฟฟ้า

ที่ไหลผ่านโฟโต้ทรานซิสเตอร์จะมีค่า

มากกว่าที่ไหลผ่านโฟโต้ไดโอด	ตัวอย่าง

เช่น	 โฟโต้ทรานซิสเตอร์	 ผ่านโฟโตท้

รานซิสเตอร์จะมีเบอร	์MRD	360	จะมีค่า	

VCEO	=	40	V	,	IL	=	20	mA
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ใบงานที่ 1

1.  จงตรวจไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์

     1)  เข็มตีขึ้นแสดงว่า  ......................................

           .......................................................................

     2)  เข็มไม่ขึ้นแสดงว่า .....................................

           .......................................................................

2.  จงตรวจไดโอดด้วยหลอดไฟ

     1)  หลอดไฟติดแสดงว่า .................................

     2)  หลอดไฟไม่ติดแสดงว่า ............................

3.  จงตรวจสภาพไดโอด 10 ตัว  แสดงไดโอด

     บวกและไดโอดลบด้วยเครื่องหมายถูกใน

     ตาราง  พร้อมตรวจสภาพไดโอดนั้น

ตัวที่
ไดโอด
บวก

ไดโอด
ลบ

ขาด
วงจร

ลัด
วงจร

สภาพ
ดี/ไม่ดี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

จงตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้
แล้วกรอกผลการตรวจวัดในตาราง

              โอห์มมิเตอร์

ไดโอด

แบ
ตเ

ตอ
รี่

แบ
ตเ

ตอ
รี่

แผงไดโอดจากอัลเตอร์เนเตอร์

   ไดโอด
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1
    ตอนที่ 1     จงเขียนชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

          ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัดบทที่ 1  

ลำดับ สัญลักษณ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

1 ตัวต้านทาน     Resistor

2 ตัวต้านทานปรับค่าได้ ......................................................

3 คาปาซิเตอร์ ......................................................

4 ไดโอด ......................................................

5 ซีเนอร์ไดโอด ......................................................

6 ทรานซิสเตอร์ ......................................................

7 บุซเซอร์ ......................................................

8 โฟโตไดโอด ......................................................

9 โฟโตทรานซิสเตอร์ ......................................................

10 ไดโอดเปล่งแสง ......................................................

11 เทอร์มิสเตอร์ ......................................................

12 ไทริสเตอร์ ......................................................

ล�าดับ

1 ตัวต้านทาน Resistor

3 คาปาซิเตอร์

5 ซีเนอร์ไดโอด

7 โฟโตไดโอด

2 ตัวต้านทานปรับค่าได้ ........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

4 ไดโอด

6 ทรานซิสเตอร์

8 ไดโอดเปล่งแสง

สัญลักษณ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
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1. ตัวต้านทานเป็นอุปกรณ์ประเภทใด 

ก.  ต้านทานการไหลแรงดันไฟฟ้า

ข.  ต้านทานการไหลกระแสไฟฟ้า

ค.  ลดการไหลแรงดันไฟฟ้า

ง.  ลดการไหลกระแสไฟฟ้า

2. รหัสแถบสีแดงตัวต้านทานตัวคูณเท่าใด

ก.   x 10

ข.   x 100

ค.   x 1,000

ง.   x 10,000

3. คอนเดนเซอร์เป็นอุปกรณ์ประเภทใด

ก.  สามารถเก็บแรงดันไฟฟ้าได้

ข.  สามารถเก็บกระแสไฟฟ้าได้

ค.  สามารถเก็บความต้านทานไฟฟ้าได้

ง.  ถูกทุกข้อ

4. คอนเดนเซอร์คายประจุไฟหมายถึงอะไร

ก.  ประจุไฟเต็มแล้ว

ข.  คายประจุไฟส่วนที่เกิน

ค.  คายประจุไฟเมื่อครบวงจร

ง.  คายประจุไฟเมื่อตัดวงจร

5.  สารชนิด N ของไดโอดเป็นขาต่อชนิดใด 

ก.  ขาแอโนด

ข.  ขาแคโทด

ค.  ขาชนิดบวก

ง.  ขาชนิดลบ

6. Revers Bias  หมายถึงอะไร

ก.  การจ่ายไฟแรงต่ำ

ข.  การจ่ายไฟแรงสูง

ค.  การจ่ายไฟตรงขั้ว

ง.  การจ่ายไฟกลับขั้ว

7. ทรานซิสเตอร์ที่ใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่

    เป็นประเภทใด

ก.  Positive Transistor

ข.  Negative Transistor

ค.  Power Transistor

ง.  Silicon Transistor

8. ทรานซิสเตอร์ใช้ประโยชน์อะไรได้

ก.  ขยายกำลัง

ข.  ลดกำลัง

ค.  เปิดวงจร

ง.  ขยายกำลังและเปิด/ปิดวงจร

9. ไอซีเขียนภาษาอังกฤษอย่างไร

ก.  Integrat Circuit

ข.  Integrate Circuit

ค.  Intrgrat Circuit

ง.  Intergrat Circuit

10. อะไร ไม่ใช่ ข้อดีของไอซี

ก.  ต้นทุนต่ำ

ข.  มีความคงทนดีมาก

ค.  ทำงานได้ด้วยความเร็วสูง

ง.  ลดน้ำหนักเป็นขนาดจิ๋วได้

   ตอนที่ 2        จงทำเครื่องหมายถูก ( P)  ลงหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุด




