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เอกสารประกอบการทดลอง 2102-384 
คูมือการใชงานโปรแกรม NFA.vxe 

สําหรับการทดลองเรื่อง Negative Feedback Amplifier 
     จัดทําโดย กานต  โอภาสจํารัสกิจ 

        อ.ดร.วันเฉลิม  โปรา 
         รศ.ดร.ยุทธนา  กุลวาทิต 
         รศ.ดร.เอกชัย  ลีลารัศมี 

                   1 พฤศจิกายน 2545 
 

1. เปด oscilloscope, waveform generator และ DC power supply ใหเรียบรอยเสียกอน จากนั้นดับเบิ้ลคลิกไฟลช่ือ Nfa 
บน desktop เพื่อเปดโปรแกรม จะพบกับหนาจอแรกแสดงชื่อการทดลองดังรูปที่ 1 

 

 
รูปท่ี 1 หนาจอแรกของโปรแกรม แสดงชื่อการทดลอง 

2. รอจนกวาหนาจอเมนูดังรูปที่ 2 ปรากฏขึ้นมา จะมีรายช่ือการทดลองยอยที่ตองทํา ใหเลือกหัวขอการทดลองที่ตองการ 
โดยปกติแลวควรทําตามลําดับ เริ่มตนตั้งแตการทดลองที่  1 นอกจากกรณีที่จําเปนตองขามการทดลองบางตอนไปกอน
หรือตองการกลับไปแกไขการทดลองกอนหนา ก็สามารถทําไดโดยอาศัยเมนูนี้ 
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รูปท่ี 2 เมนูหลักสําหรับเลือกการทดลอง 

ปุมตางๆ บนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1) Radio button - สําหรับเลือกการทดลองที่ตองการจะทดลอง จากนั้นกด “ตอไป” 
2) “ตอไป” กดเพื่อไปยังการทดลองที่เลือกไวตาม 1) 
3) “ออก” กดเมื่อตองการออกจากการทดลอง หรือออกจากโปรแกรม 

3. เมื่อกด “ตอไป” แลวจะเขาสูการทดลองยอยที่ไดเลือกเอาไว ต้ังแตการทดลองที่ 1 – 7 แสดงในรูปที่ 3 – 9 ตามลําดับ 
ปุมบางปุมซึ่งมีใชงานซ้ํากันในหลายๆ หนาจอ จะอธิบายเฉพาะในหนาจอแรกที่ปรากฏเทานั้น 

 
รูปท่ี 3 การทดลองยอยท่ี 1 

2 3 

1 

1 

3 

2 

4 

5 

6 7 



 Page 3 

 
ปุมตางๆ บนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1) “วัด”  กดเพื่อวัดคา Vod แลวตองเลือกคาความตางเฟสดวยทุกครั้ง โปรแกรมจึงจะคํานวณอัตราขยายให 
2) Drop-down list – สําหรับเลือกคาความตางเฟสของสัญญาณ input กับ output ดูจากหนาจอ oscilloscope 
3) แสดงผลการวัด และคาอัตราขยาย 
4) “คํานวณ”  กดเพื่อคํานวณคาอัตราขยาย จะกดไดเมื่อมีขอมูลที่จะใชในการคํานวณไดแก A1 และ A2 แลว 
5) Text block – สําหรับเติมคา parameter ตางๆ ของ differential amplifier เพื่อใชคํานวณคาอัตราขยาย และ

ความตานทานขาเขาและออก 
6) “ตอไป” กดเพื่อไปการทดลองถัดไป 
7) “เมนู” กดเพื่อกลับไปยังหนาจอเมนู 

 

 
รูปท่ี 4 การทดลองยอยท่ี 2 

ปุมตางๆ บนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1) Slide bar - สําหรับปรับคา amplitude ของสัญญาณไซนที่จายออกมาจาก waveform generator สามารถปรับ

ละเอียดไดโดยการใชปุมเลื่อนขึ้น-ลง เล็กๆที่อยูดานบน 
2) Attenuator - คา amplitude ที่เลือกไวโดย 1) จะตองผานอัตราคูณที่เลือกโดยตัว attenuator นี้ โดย 0 dB แทน 

x1 และ 20 dB แทน x0.1 
3) แสดงคา Vo เมื่อทําการปรับคา amplitude กอนทําการวัดตองพยายามปรับใหคาที่แสดงนี้ใกลเคียง 4 Vp-p ได

มากที่สุด 
4) “วัด” กดเพื่อทําการอานคาแรงดันจาก oscilloscope กอนจะกดปุมวัดแตละปุมจะตองตอวงจรใหเปนไปตาม

เงื่อนไขที่กําหนดเสียกอน ไดแก R1=0 หรือ 100 โอหม และมีการปอนกลับหรือไมมี กอนที่จะทําการวัด 
นอกจากนี้ การวัดคา Vo จะใช channel 2 ของ oscilloscope สวนการวัดคา Vs และ Vim นั้นจะตองใช 
channel 1 ในการวัด 
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5) “คํานวณ” กดเพื่อคํานวณคาตางๆ แบงเปน 2 กรณี คือกรณีที่มีกับไมมีการปอนกลับ แตละกรณีจะตองวัดคา
แรงดันตางๆ ที่อยูเหนือปุมคํานวณ ใหครบเสียกอน จึงจะทําการคํานวณได 

6) แสดงผลการคํานวณ ในแตละกรณี 
 

 
รูปท่ี 5 การทดลองยอยท่ี 3 

ปุมตางๆ บนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1) แสดงสัญญาณ Vo แบงเปน 2 กรณีคือ เมื่อไมมีการปอนกลับ และมีการปอนกลับ 
2) “บันทึก” กดเพื่อบันทึกขอมูลของสัญญาณ Vo ลงในไฟลช่ือ A:\nfa3.txt และ A:\nfa3f.txt ในกรณีที่ไมมีการ

ปอนกลับ และมีการปอนกลับ ตามลําดับ (ปุมบันทึกทางดานซายสําหรับกรณีที่ไมมีการปอนกลับ สวน
ทางขวาสําหรับกรณีที่มีการปอนกลับ) และเพื่อใหสัญญาณทั้งสองรูปมีขอมูลเฟสตรงกัน ให channel 1 ของ 
oscilloscope วัดที่ Vs ตลอดเวลาที่ทําการทดลอง เพื่อใชเปนสัญญาณอางอิงในการเทียบเฟส 

หมายเหตุ ขอมูลในไฟลจะเก็บเปนบรรทัด โดยบรรทัดหนึ่งก็จะมีแรงดันของสัญญาณที่เวลาคาหนึ่ง โดยรูปแบบ
การเก็บเปนดังนี้ “เวลา,Vo” ไฟลนี้สามารถนําไปเปดดวยโปรแกรม spreadsheet จําพวก Excel ได โดย
โปรแกรมจะใหเราสามารถแปลงขอมูลจาก text ไฟลใหไปอยูในลักษณะเปน table เพื่อนําไปวาดกราฟ
ในคอมพิวเตอรได 

หมายเหตุ หากภาพที่ปรากฏบนจอของออสซิลโลสโคป มีความไมตอเนื่องมากจนผิดปกติ สาเหตุอาจเกิดจาก
สัญญาณรบกวนขนาดใหญ ใหตรวจสอบการตอวงจรใหดี ใหสัญญาณมีความถูกตองกอนทําการวัด 

1 2 
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รูปท่ี 6 การทดลองยอยท่ี 4 

ปุมตางๆ บนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1) แสดงคา Vo,p-p เพื่อชวยในอานคาสูงสุดของ Vo ที่ความถี่กลาง 
2) Slide bar – สําหรับปรับความถี่ของสัญญาณไซนจาก waveform generator ทุกครั้งที่ปรับจะมีการ update ภาพ

ในกราฟ 3) 
3) Volt – time plot – แรงดัน Vs ซึ่งวัดโดย channel 1 และ Vo ซึ่งวัดโดย channel 2 (อยาสลับกัน มิฉะนั้นอาจ

เกิดความสับสน) จะปรากฏบนหนาจอโปรแกรม สเกลขางซายเปนของ Vi และสเกลดานขวาเปนของ Vo ถา
ตองการปรับรูปสัญญาณใหปรากฏเต็มจอ ทําไดโดยกดปุม “Auto Scale” ดานซายลาง (ถาสัญญาณมีขนาด
ใหญเกินหนาจอก็สามารถปรับใหปรากฏเห็นสัญญาณทั้งหมดไดโดยการใชปุม “Auto Scale” เชนกัน) 

หมายเหตุ ปุม “Auto Scale” เปนการปรับ scale ของกราฟที่ปรากฏในโปรแกรมเทานั้น ไมมีผลตอ scale ของ 
oscilloscope แตอยางใด 

4) แสดงคาความถี่ที่ต้ังไว และคาอัตราขยายของวงจรที่วัดไดที่ความถี่นั้นๆ 
5) Bode plot – ใชแสดงผลการหาคาอัตราขยายที่ความถี่ตางๆ ต้ังแตชวงความถี่ตํ่าจนถึงความถี่สูง (หรือเรียกวา 

frequency response) สามารถ zoom เพื่อดูคาที่ตําแหนงตางๆใหชัดเจนได โดยการคลิกเมาสคางไวแลวลาก
กรอบเปนบริเวณที่ตองการขยาย  เมื่อตองการดูกราฟทั้งหมดก็ทําไดโดยการกดปุม “Auto Scale” และมี 
marker เพื่อใชในการชวยอานคาอัตราขยายที่ความถี่ตางๆ (marker เปนรูปสามเหลี่ยมกลับหัว) นอกจากนี้ยัง
แสดง frequency response ในกรณีที่มีและไมมีการปอนกลับพรอมๆ กันได 

6) “พล็อต” กดเพื่อใหโปรแกรมเริ่มการกวาดคาความถี่ของ waveform generator และเก็บคาอัตราขยายเพื่อนํามา
พล็อตในกราฟ 5) เมื่อกดปุมพล็อตแลว โปรแกรมจะใชเวลาชวงระยะหนึ่งในการทํางาน ระหวางที่รอนี้ไม
ควรปอนคําสั่งอยางอื่นใหกับโปรแกรม เชนการกดปุมคําสั่งอื่น หรือปรับคา amplitude หรือความถี่ เปนตน 
เพราะอาจเปนสาเหตุใหโปรแกรมทํางานผิดปกติได โดยมี 2 ปุม สําหรับ 2 กรณีคือ มีการปอนกลับ (f) และ
ไมมีการปอนกลับ (nf) 
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หมายเหตุ ขณะที่ทําการหา frequency response อยูนั้น ใหสังเกตรูปคลื่นบนจอของ oscilloscope ดวยวามีสัญญาณ
ผิดเพี้ยนหรือไม ถามีก็ตองทําการลด amplitude ของ Vs ลง 

7) “บันทึก”  เมื่อโปรแกรมทําการหา frequency response เสร็จแลว สามารถบันทึกขอมูลที่ไดไปเก็บในไฟลโดย
การกดที่ปุมนี้ มี 2 ปุมเชนเดียวกับปุมพล็อต แบงสําหรับบันทึกในกรณีที่มีการปอนกลับ และที่ไมมีการ
ปอนกลับ (อยากดปุมสลับกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนของชื่อไฟล) ไฟลขอมูลมีช่ือวา A:\nfa4f.txt และ 
A:\nfa4.txt สําหรับกรณีที่มี และไมมีการปอนกลับ ตามลําดับ 

หมายเหตุ การกดปุม “บันทึก” ซ้าํ จะเปนการเขียนขอมูลใหม (ถามี) หรือขอมูลเดิมลงไปทับขอมูลในไฟลที่มีอยู 
8) แสดงเปอรเซนตในการทํางานหา frequency response ของวงจร 
หมายเหตุ บางครั้งรูปสัญญาณที่ปรากฏบนหนาจอ อาจไมใชสัญญาณที่เปนอยูทั้งหมด เนื่องจาก oscilloscope 

ปรับคา Volt/div ไดไมดีพอทําใหสัญญาณบางสวนตกขอบจอดานบนหรือลาง ซึ่งจะมีผลกับการหาคา
อัตราขยาย สังเกตไดจากคาอัตราขยายที่ไดจะมีคาสูงมากหรือตํ่ามาก (เปนคาที่โปรแกรมถือวาเปน
อนันต) ถาหากกราฟ frequency response ที่ไดมีลักษณะผิดปกติไปมาก ใหลองกดปุมพล็อต เพื่อทําการ
หาคาอีกครั้งจะชวยใหกราฟที่ไดมีความเหมาะสมมากขึ้น 

 

 
รูปท่ี 7 การทดลองยอยท่ี 5 

ปุมตางๆ บนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1) Drop-down list – เมื่อตอคาความตานทานตามที่กําหนดแลว ใหสังเกตบนจอ oscilloscope วามีสัญญาณ

หรือไม ถามีแสดงวาเกิดการ oscillate ขึ้น ก็ใหเลือกคาในกลองนี้เปน “มี” โปรแกรมจะวัดความถี่ของการ 
oscillate ให และโชวรูปสัญญาณขึ้นบนหนาจอ เพื่อใหบันทึกลงไฟลได 

2) “บันทึก” กดเพื่อบันทึกขอมูลของ Vod และ Vo ลงในไฟล A:\nfa5.txt 
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รูปท่ี 8 การทดลองยอยท่ี 6 

 
รูปท่ี 9 การทดลองยอยท่ี 7 

หมายเหตุ สําหรับการทดลองยอยที่ 6 และ 7 หนาจอจะมีปุมที่มีวิธีใชงานเหมือนของหนาจอในรูปที่ 4 ดังนั้นจะไม
กลาวถึงซ้ําอีก 

4. ถาหากทําการทดลองยอยจนถึงขอสุดทาย และในหนาจอสุดทายนั้นไดกดปุม “ตอไป” จะปรากฏหนาจอขึ้นมาถามเพื่อ
ยืนยันวาเสร็จการทดลองแลว และตองการจะออกจากโปรแกรม หรือตองการจะกลับไปแกไขการทดลองบางเรื่อง 
สามารถเลือกไดที่หนาจอนี้ ดังรูปที่ 8  
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รูปท่ี 10 หนาจอยืนยันเพื่อออกจากโปรแกรม 

ปุมตางๆ บนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1) “กลับไป” กดเพื่อกลับไปยังหนาจอเมนู 
2) “จบ” กดเพื่อออกจากโปรแกรม 
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2102-384  Electronic circuits Laboratory 
การทดลองเรื่อง วงจรขยายที่มีการปอนกลับแบบลบ 

Negative Feedback amplifier (NFA) 

รูปที่ 1 ก.  วงจรขยายผลตาง (Differential amplifier)  ที่ใหสัญญาณออก  ( )imipdod VVAV −≈  

รูปที่ 1 ข.  วงจรสมมูลของวงจรในรูปที่ 1 ก. โดย Rid  ≈  100 kΩ   และ  Rod ≈  100 Ω 

หมายเหตุ     1)  แรงดันทีเ่ขียนขึ้นลอย  ๆ  (เชน ipV  ) ที่จุดใดโดยไมใชลูกศรหรือเครื่องหมาย + , -  ระบุ 

                         วาวดัจากไหนไปไหนนั้น ใหถือวาเปนแรงดันที่จุดนั้นเทียบกับกราวน 
2) ในการทดลองเราจะใชรูปที่ 1ข. แทนวงจรจริงของรูปที่ 1ก. เสมอ 
3) เราใชวงจรในรูปที่ 1ก. นี้ เปนสวนหนึ่งของวงจรใหญโดยตอ imV กับ oV     (ไมอยูในรูป) 

เพื่อใหเกิดการปอนกลับแบบลบ และตอ imV ลงกราวนเมื่อไมตองการปอนกลับ 
4)    ดูขั้ว ipV  กับ imV  ใหถูกตอง ถาตอ ipV  กับ oV   จะไดวงจรที่มีการปอนกลับแบบ 

      บวก  ซ่ึงจะทําใหแรงดันออกเปนรูปคลื่นสี่เหล่ียมได 

+

-

+

-

ipV

imV

idR

idR

odR
odV

id V*AiV

CR

ipV

ER
ER

imV

CR Q5

1ER LaR

OC
odV

odR

E1 E2

Q1 Q2

F220μ

V12VCC +=

idR

V12VEE −=

idR

Ω100 Ω100

Ωk10 Ωk10

Ωk1Ωk1

Ωk2.2

Ωk2.2
Q3 Q4

Ωk 33
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5) การตอ DC power supply ใหใชแรงดันไฟบวกจากชองเสียบ +25V และแรงดันไฟลบจาก
ชองเสียบ –25V สวน ground ของวงจรตอเขากับ COM ของเครื่อง DC power supply 

6) การวัดสัญญาณขั้ว ground (-) ของโพรบจะตอกับขั้ว COM ของเครื่อง DC power supply 
7) โพรบ Channel 1 ใชวัดสัญญาณขาเขา เชน Vim, Vip, Vs สวน Channel 2 ใชวดัสัญญาณขา

ออก เชน Vod, Vo 
วัตถุประสงค 1) เพื่อวัดและเปรียบเทียบลักษณะสมบัติตางๆ ของวงจรขยายที่มีและไมมกีารปอนกลับ 

2)   เพื่อใหเหน็การแกวง (oscillation) ที่อาจเกิดไดในวงจรขยายที่มกีารปอนกลับ 

เคร่ืองมือ 1) DC  Power supply +12V , -12V 
 2) Function generator 10 Hz - 1 MHz 
 3) Dual  trace  oscilloscope 20 MHz  
 4) แผงวงจรดังแสดงในรูปที่ 1 ก. 
 5) กลองบรรจุอุปกรณตางๆ 
การทดลองที่ 1 การวัดลักษณะสมบัติของวงจรขยายผลตาง (Differential amplifier) ในรูปที่ 1ก. บันทึกคาที่
ไดจากโปรแกรม 
 การคํานวณลวงหนา  

• คํานวณ  Ad  จากสูตร (กําหนดให  β  =  100  และ rπ  =  1 kΩ) 

  Ad  =  (0.5βRC)/( rπ + βRE)  =  …………………….. 

• คํานวณความตานทานดานเขา Rid  =  (rπ + βRE)  =  …………….… 

• คํานวณความตานทานดานออก Rod  =  [(rπ + RC)/(1+β)]// RE1// RLa =  ………..…. 

1.1 ตอขั้ว imV ลง Ground , ปอน Vip เปนสัญญาณไซน (ความถี่≈ 1 kHz ขนาด 1 Vp-p) จาก 
waveform gen., ใช Channel 1 วัด Vip และ Channel 2 วัด Vod,  วัด Vod  = …………….. Vp-p  
และมี phase ตางจาก ipV อยู ………….. องศา คํานวณ  A1  =   Vod / Vip      =  …………….. 
(บอกเครื่องหมายดวย) 

1.2 ตอขั้ว ipV  ลง Ground , ปอน Vim เปนสัญญาณไซน (ความถี่ ≈  1 kHz ขนาด 1 Vp-p) จาก 
waveform gen., ใช Channel 1 วัด Vim และ Channel 2 วัด Vod,  วัด Vod  = ……………..Vp-p 
และมี phase ตางจาก imV อยู …………..องศา คํานวณ  A2  =   Vod  / Vim   = ……………. 
(บอกเครื่องหมายดวย) 

 หมายเหต ุ A1 และ A2  ควรมีขนาดใกลเคียงกัน แตมีเครื่องหมายตรงกันขาม 
1.3 คํานวณอัตราขยายผลตาง  Ad  =  (A1-A2)/2  = …………… 

คาที่ไดควรใกลเคียงกับคาทีไ่ดจากการคํานวณลวงหนาและคาผิดพลาดไมควรเกิน 25% และ 
นําคา Ad ที่คํานวณไดนี้ไปใชคํานวณในการทดลองอื่นๆ 
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1.4 คํานวณอัตราขยายสัญญาณรวม  Ac  =  (A1+A2)  = …………… 
 

การทดลองที่ 2  ตอวงจรตามรปูขางลาง เราจะศึกษาวาการเปลี่ยนคา R1 จาก Ω100  เปน 0 (ใชสายลัดวงจร
ครอม R1) นัน้ ทําใหอัตราขยาย so V/V  เปล่ียนมากนอยเพียงใด ทั้งในกรณทีี่มีและไมมีการปอนกลับ โดย 

sV  ถูกตั้งใหเปนรูป sine ความถี่  kHz1≈ และใหปรับขนาดของ SV จนทําให ppo V4V −=   เมื่อ 
Ω=1001R   ( Vo จะไมเพีย้นไปจากรูปซายน) นําผลการทดลองและคํานวณใสในตารางขางลาง การทดลอง

นี้ใชโพรบ Channel 1 วัดสัญญาณ VS  และ Channel 2 วัดสัญญาณ VO 

               

R1 R2
RL1kΩ

Vi

100Ω

Ad*Vi

100ΩVs
Rid

Rid

RodVip

Vim

Vo

 
ไมมีการปอนกลับ มีการปอนกลบั  
R1=100 R1=0 R1=100 R1=0 

ต้ัง  )V(V ppo −  4  4  
วัด  )V(V pps −  Vs  คงที่ = Vs  คงที่ = 

วัด  )V(V ppim −  0 0   
คํานวณ  )V(V ppi −  = imip VV −      
คํานวณ so V/VA =      
คํานวณ )1001Rเมื่อ(A)01Rเมื่อ(AA =−==Δ      

คํานวณ )1001Rเมื่อ(A/AS =Δ=      

คํานวณ ioi V/VA =      
คํานวณ )1001Rเมื่อ(A)01Rเม่ือ(AA iii =−==Δ     

คํานวณ  )1001Rเมื่อ(A/AS iii =Δ=     
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การทดลองที่ 3 การเปรียบเทยีบความเพีย้นของสัญญาณออก 

           

D1

R2
RL1kΩ

Vi Ad*Vi

100ΩVs
Rid

D2Rid

Rod Vo
Vip

Vim

         
            

3.1  ตอวงจรดังรูป ใช CRO channel 1 จับสัญญาณ SV   และ channel 2 จับสัญญาณ OV  
3.2  ตั้งขนาด sV   (รูป sine ความถี่ ≈  1kHz)  จนกระทั่ง oV   มีขนาด ppV3 −   ทั้งในกรณทีี่มีและ

ไมมีการปอนกลับบันทึกรูปคลื่นลงไฟล และใหสังเกตเฟสของสัญญาณทั้งสองกรณดีวย 
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การทดลองที่ 4  การวัดความถี่ 3dB ของวงจรขยายที่มีและไมมีการปอนกลับแบบลบ 
 ใหคํานวณหาขั้วและศนูยในทางทฤษฎี บันทึกคาลงในตารางชองผลการคํานวณ (คํานวณลวงหนา) 
 

C1 R2
RL

Vo

1kΩ
Vi Ad*Vi

100ΩVs
4.7μF

470nF
C2

Rid

Rid

Rod
Vip

Vim

               
 

4.1  ตอวงจรตามรูป ตั้งขนาด sV  (รูป sine) ที่เหมาะสม ใช Oscilloscope channel 1 จับสัญญาณ SV และ
channel 2 จับสัญญาณ oV  แลวเปลี่ยนความถี่ของ sV จาก 10 Hz ถึง 200 KHz เพื่อหายานความถี่ที่ 

oV  มีขนาดสูงสุดโดยไมเพี้ยนจากรูป sine (ถาเพี้ยนใหลดขนาดของ sV ลง วงจรในรูปไดถูก
ออกแบบไวให oV  มีขนาดใหญถึง ppV4 − ไดโดยไมเพี้ยน) บันทกึขนาดสูงสุดของ oV  และ sV ที่

ปอนไว  ยานความถี่ที่ oV  มีขนาดสูงสุดและคงที่โดยประมาณนี้เรียกวายานความถี่กลาง 
4.2 ทําการทดลองหาผลตอบเชิงความถี่ของวงจร ทั้งในกรณีที่มแีละไมมีการปอนกลับแบบลบ แลว

บันทึกลงในไฟล 
4.3 ใช Marker หาคาความถี่ 3 dB  Lf   และ Hf   ทั้งสองกรณี และบันทึกผลลงในตาราง 

 
การวัดความถี่  3dB มีการปอนกลบั ไมมีการปอนกลับ 
ขนาดสูงสุด )V(V ppo − ที่ความถี่กลาง   
ขนาด  )V(V pps −    

ความถี่ 3dB ดานต่ํา  Lf  (Hz) (จากการคํานวณ)   

ความถี่ 3dB ดานสูง  Hf  (Hz) (จากการคํานวณ)   

ความถี่ 3dB ดานต่ํา  Lf  (Hz)   

ความถี่ 3dB ดานสูง  Hf  (Hz)   
       
 
 
 
 

มี 
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การทดลองที่ 5  การ Oscillate เนื่องจากการปอนกลับ (ชนิดเลือกความถี)่ 

             

C1

R2

Vo

Ad*Vi

1kΩ

4.7μF
C2

1kΩ 1kΩ

4.7μF 4.7μF

R3R1

C3

Rid

Rid

Rod

imV

Vip Vod

Vi

 
 
 5.1 ตอวงจรดังรูป  ใช  Oscilloscope วัดแรงดนัตางๆ ดังนี้ 
  - Channel 1 วัด Vod    (ไมตองปรับ Oscilloscope ) 
  - Channel 2 วัด Vo    
 หมายเหตุ วงจรนี้ไมมกีารปอนสัญญาณเขา ดังนัน้ถา Oscilloscope แสดงรูปคลื่นสัญญาณ

แสดงวาวงจรใหกําเนิดสัญญาณขึ้นมาไดเอง ซ่ึงเปนปรากฏการณที่เรียกวา Oscillation 
  5.2  ตอ R ระหวางจุด E1 และ E2 (ดูรูป 1ก.) เพื่อเพิ่ม Ad  ซ่ึงมีคาตามสมการ 

   Ad  =  (0.5βRC)/[ rπ + β{RE//0.5R}]    

   อันเปนการเพิม่คาของอัตราขยายวงรอบซึ่งถามีคาสูงพอจะทําใหวงจร oscillate ได  
5.3 บันทึกผลการทดลองดังนี ้

  หมายเหตุ  สัญญาณที่เกิดจากการ oscillate ของวงจรจะมีความถี่ไมเกนิ 1 kHz 
 

R คา Ad ท่ีคํานวณจาก บันทึกผลการ Oscillate 

ความตานทานที่ตอ 
ระหวาง E1 และ E2 

(0.5βRC) 

[rπ + β{RE//0.5R}]  

มี / ไมมี 
การ Oscillate 

ถามีการ Oscillate 
วัดความถี่ (Hz) ได 

0 Ω     

100 Ω    
1 kΩ    

อนันต    

  
5.4 บันทึกรูปคลื่นของ Vod และ Vo กรณีที่มีการ oscillate มา 1 รูปลงในไฟล ใหสังเกตเฟสของ

สัญญาณทั้งสองดวย 
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การทดลองที่ 6 การเปรียบเทียบความตานทานดานเขา Ri  และความตานทานดานออก Ro ของวงจรขยายทีม่ี
การปอนกลับแบบสุมแรงดนัผสมแรงดัน              

R1
R2 Ω= 200RL

L
V

Vi Ad*Vi

100Ω

Vs

Ro

100kΩ

1kΩRi

Rs
RaR'i

Vip

Vim

Rid

Rid

Rod IIi

 
ในแตละกรณใีหเร่ิมจาก ∞=LR     แลวตั้งขนาด sV  (รูป sine ความถี่ ≈ 1kHz) ที่ทําให oV  มีขนาด 

ppV −2   พอดี  เรียก oV  ขณะนีว้า oV (no load) จากนัน้ตอ Ω= 200RL   วัดและบันทึกคาที่คํานวณไดลง
ในตาราง สําหรับชองขวามอืสุดนั้น คาทีจ่ะเติมในแตละแถวที่เวนชองใหคือ อัตราสวนคาในกรณีไมมีการ
ปอนกลับตอคาในกรณีมีการปอนกลับ โปรแกรมจะทําการคํานวณใหเมื่อกดปุม “คํานวณ” 
 มีการปอนกลับ 

ppo V2)loadno(V −=  
ไมมีการปอนกลับ 

ppo V2)loadno(V −=  
ไมมี / มี 
(เทา) 

วัด  oV  

        imV  
        ipV  

        sV  

  
 
 
 

 

คํานวณ imipi VVV −=  
              ( ) sipsi R/VVI −=  

   

             sii V/IG =′  
             ipii V/IG =  

             iia V/IG =  
             sovn V/)load no(VA =  
             ipovi V/VA =  
             sov V/VA =  

   

             ooo V)loadno(VV −=Δ  

              LoL R/VI =  

   

              Loo I/VR Δ=     

              Loo R//RR =′     
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การทดลองที่ 7   วงจรขยายที่มีการปอนกลับแบบสุมแรงดันผสมกระแส 

 เหมือนการทดลองที่ 6 สังเกตวา fR  เปนตัวปอนกลับระหวาง oV  กับ  imV    ดังนั้นเพื่อสะทอน 
loading effect ของ fR ตอวงจรที่ไมมีปอนกลับจึงตองยาย fR ไปตอกราวนทัง้ดานออกและเขาดวย  
 มีการปอนกลับ 

ppo V2)loadno(V −=  
ไมมีการปอนกลับ 

ppo V2)loadno(V −=  
ไมมี / มี 
(เทา) 

วัด   sV  
        imV  
        oV    (ใสคาลบเพราะกลับเฟส) 

  
 
 

 

คํานวณ ( ) simsi R/VVI −=  

             ( ) foimf R/VVI −=  
             sss R/VI =  
             iimi I/VR =  
             fim I/VR =β  

             aima I/VR =  
             simi I/VR =′  
              I / load) no(VR somn =  
             iomi I/VR =  
              som I/VR =  

   

             ooo V)loadno(VV −=Δ  

              LoL R/VI =  

   

              Loo I/VR Δ=     

              Loo R//RR =′     

+-

+

-

1K

1.2K

iV

ipV

iR aR

sV
sR iI

fI

imV

βR K2.1R f =
ไมมี

มี
ไมมี
มี

xR

LR2R ∞
หรือ 200

100

1RodR

idR

idR
idVA

oR

0V

= fR
aI

Ωk 2.2

oV′  



 Page 17 

การทดลองที่ 8  การทดลองใชโปรแกรม “เล็ก” วิเคราะหวงจรของการทดลองที่ 5 
 ปอนขอมูลเพื่อวิเคราะหวงจรดังในรูป โดยปอนขอมูลตามรายการทีแ่สดงไวดานลางของรูป จง
สังเกตวาไดมกีารกําหนดให C1 มี VC(0) =  0.1V เพื่อให การแกวง (oscillate) เกิดการเริ่มตน (Build up)  
และเขาสูภาวะอยูตัว  เมื่อเขาสูภาวะอยูตวัแลวใหส่ังให  “เล็ก” plot กราฟของ V1, V2, V3, V4 และ V5  
กราฟ  ละรูป 

C1

R6
Vo

1kΩ

R1

LM 741
4.7μF

C2

1kΩ 1kΩ

4.7μF 4.7μF

R7R5

C3100kΩ1kΩ

22kΩ

22kΩ
100kΩ

R3

R4

R2

R8

1 2 3 4

0

5

6

 
ใหเขาโปรแกรมวิเคราะหวงจร “เล็ก” (www.ee.eng.chula.ac.th/LEK) และปอนขอมลูดังนี้ 
 O1 6 5 1 #LM741 Vi(0)=0 Vo(0)=0  ; 
 R1 5 4 1k  ; 
 R2 5 1 100k  ; 
 R3 6 0 22k  ; 
 R4 6 0 100k  ; 
 R5 1 2 1k  ; 
 R6 2 3 1k  ; 
 R7 3 4 1k  ; 
 R8 5 4 22k  ; 
 C1 2 0 4.7uF VC(0)=0.1V  ; 
 C2 3 0 4.7uF VC(0)=0.0V  ; 
 C3 4 0 4.7uF VC(0)=0.0V  ; 
 #LM741 0 Gain=1E5 Ri=10Meg Ro=1mOhm Vsupply=5V 
  Slew=1E6v/s #Pole=0  ; 
 \ T Tstop=50ms Tstep=25us StepCtrl=FIX MaxTRiter=15  ; 
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2102384 
ELECTRONICS LABORATORY 

ชื่อ-สกุล      เลขประจําตวั      
ชื่อ-สกุล      เลขประจําตวั      
ชื่อ-สกุล      เลขประจําตวั      
วันที่ทําการทดลอง    อาจารยผูควบคุม     
 

Negative Feedback amplifier (NFA) 

 
ผลการทดลอง (โตะที่    ) 
1  

A1 A2 Ad Ac 

    

2 

ไมมีการปอนกลับ มีการปอนกลับ  
R1=100 R1=0 R1=100 R1=0 

ต้ัง  )V(V ppo −  4  4  
วัด  )V(V pps −  Vs  คงที่ = Vs  คงที่ = 

วัด  )V(V ppim −  0 0   
คํานวณ  )V(V ppi −  = imip VV −      
คํานวณ so V/VA =      
คํานวณ )1001Rเมื่อ(A)01Rเมื่อ(AA =−==Δ      

คํานวณ )1001Rเมื่อ(A/AS =Δ=      

คํานวณ ioi V/VA =      
คํานวณ )1001Rเมื่อ(A)01Rเม่ือ(AA iii =−==Δ     

คํานวณ  )1001Rเมื่อ(A/AS iii =Δ=     

 

3 

ความแตกตางกราฟที่ปรากฏ คือ       
ไมปอนกลับมคีาเทากับ       
ปอนกลับมีคาเทากับ       
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4  

การวัดความถี่  3dB มีการปอนกลบั ไมมีการปอนกลับ 
ขนาดสูงสุด )V(V ppo − ที่ความถี่กลาง   
ขนาด  )V(V pps −    

ความถี่ 3dB ดานต่ํา  Lf  (Hz) (จากการคํานวณ)   

ความถี่ 3dB ดานสูง  Hf  (Hz) (จากการคํานวณ)   

ความถี่ 3dB ดานต่ํา  Lf  (Hz)   

ความถี่ 3dB ดานสูง  Hf  (Hz)   
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R คา Ad ท่ีคํานวณจาก บันทึกผลการ Oscillate 
ความตานทานที่ตอ 
ระหวาง E1 และ E2 

(0.5βRC) 

[rπ + β{RE//0.5R}]  

มี / ไมมี 
การ Oscillate 

ถามีการ Oscillate 
วัดความถี่ (Hz) ได 

0 Ω    

100 Ω    

1 kΩ    

อนันต    
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 มีการปอนกลับ 

ppo V2)loadno(V −=

 

ไมมีการปอนกลับ 

ppo V2)loadno(V −=  
ไมมี / มี 
(เทา) 

วัด  oV  

        imV  
        ipV  

        sV  

  
 
 
 

 

คํานวณ imipi VVV −=  
              ( ) sipsi R/VVI −=  
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             sii V/IG =′  
             ipii V/IG =  

             iia V/IG =  
             sovn V/)load no(VA =  
             ipovi V/VA =  
             sov V/VA =  

   

ooo V)loadno(VV −=Δ  

              LoL R/VI =  

   

              Loo I/VR Δ=     

              Loo R//RR =′     
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 มีการปอนกลับ 

ppo V2)loadno(V −=

 

ไมมีการปอนกลับ 

ppo V2)loadno(V −=

 

ไมมี / มี 
(เทา) 

วัด   sV  
        imV  
        oV    (ใสคาลบเพราะกลับเฟส) 

  
 
 

 

คํานวณ ( ) simsi R/VVI −=  

             ( ) foimf R/VVI −=  
             sss R/VI =  
             iimi I/VR =  
             fim I/VR =β  

             aima I/VR =  
             simi I/VR =′  
              I / load) no(VR somn =  
             iomi I/VR =  
              som I/VR =  

   

             ooo V)loadno(VV −=Δ  

              LoL R/VI =  

   

              Loo I/VR Δ=     

              Loo R//RR =′     




