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1. เพื่อใหนิสิตไดศึกษาทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับไดโอดสารกึ่งตัวนํา 
2. เพื่อใหนิสิตไดทดลองวัดหาลักษณะสมบัติกระแส–แรงดัน ของไดโอดชนิดตางๆ 
3. เพื่อใหนิสิตไดศึกษาการทํางานของไดโอดเมื่ออยูในวงจร 

 
ทฤษฎีพื้นฐาน 

 
 สวนประกอบและโครงสราง 

ไดโอดเปนส่ิงประดิษฐสารกึ่งตัวนําแบบงายที่สุด และเปนพื้นฐานของสิ่งประดิษฐชนิดอื่นๆ โครงสราง
เปนช้ินของผลึกสารกึ่งตัวนําที่ประกอบดวยหัวตอพแีละเอ็น   ดานนอกของหัวตอพีเอ็นอาบดวยโลหะที่เหมาะสมเพื่อ
สรางผิวสัมผัสโอหมมิก  และมีเสนลวดโลหะตออยูท่ีโลหะนี้เพื่อใหสัญญาณไฟฟาเขาออก (ขั้วไฟฟาแบบโอหมมิกคือ 
ขั้วไฟฟาที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดดีเทา ๆ กันทั้งสองทิศทาง)  โดยทั่วไปช้ินผลึกสารกึ่งตัวนําจะถูกหอหุมไวดวย
สารพวกแกว พลาสติก หรือโลหะก็ได เพื่อปองกันช้ินผลึกและขั้วโลหะจากภายนอก (รูปที่ 1) 
 

ผิวสัมผัสโอหมมิก

substrate N

P layer

substrate P

N layer

อาโนด A

คาโทด K อาโนด A

คาโทด Kเสนลวดโลหะ

 
                                                                  รูปที่ 1   โครงสรางและสวนประกอบของไดโอด 

แกไขคร้ังลาสุด:  26 พ.ค. 2551 
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สารกึ่งตัวนําที่ใชทําไดโอดสวนใหญเปนสารพวกเจอรเมเนียม (Germanium) และซิลิกอน (Silicon) 
สวนใหญใชในงานแปลงไฟฟากระแสสลับไปเปนไฟฟากระแสตรง   และเปนตัวดักจับสัญญาณตาง ๆ   แตแนวโนมใน
ปจจุบัน เริ่มหันมาสนใจกับพวกสารประกอบที่เกิดจากการรวมกันของธาตุในกลุมที่ 3 และ 5 เชน GaAs, InP, GaI-xAlxAs 
และ GaInAsP มากขึ้น  ท้ังนี้เพราะวาสารประกอบพวกนี้มีคุณสมบัติทางแสงและผลตอบเชิงความถี่ท่ีสูงกวา 

ไดโอดมีอยูหลายชนิด  เชน 
 

Varactor

ไดโอดทั่วไป เชน  Signal diode

ซีเนอรไดโอด

Reference diode

ไดโอดรับแสง (photodiode)

ไดโอดเปลงแสง (LED) หรือ
เลเซอรไดโอด (Laser)

ไดโอดอุโมงค (Tunnel diode)

 
 

คุณสมบัติทางไฟฟาของไดโอด 
เมื่อตอขั้วไฟฟาบวกเขาทางดานพี และข้ัวไฟฟาลบเขาทางดานเอ็นของไดโอด  โดยที่แรงดันครอมที่

หัวตอพ-ีเอ็นเกนิคาหนึ่งท่ีเรียกวา cut-in Voltage ไดโอดจะเริ่มนํากระแสไดดี   ถึงแมวากระแสไฟฟาจะไหลมากขึ้นๆ   
แรงดันครอมตัวไดโอดจะมีคาเกือบคงท่ี ท้ังนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสารกึ่งตัวนํา เชน เจอรเมเนียม มีแรงดันครอมตัวไดโอด
ประมาณ 0.3 โวลต    ในกรณีของซิลิกอน แรงดันคัตอินมีคาประมาณ 0.6 โวลต เปนตน เราเรียก การตอขั้วไฟฟากับ
ไดโอดแบบนี้วา ไบแอสตาม (forward Bias)  

ในทางตรงกันขาม เมื่อตอขั้วไฟฟาบวกเขาทางดานเอ็นและขั้วไฟฟาลบเขาทางดานพี  ไดโอดจะไมนํา
ไฟฟา แตจะมีกระแสรั่ว (leakage current) ไหลผานตัวไดโอดไดเล็กนอย ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ ชนิดของสารกึ่งตัวนํา ความ
เขมขนของสารเจือปนของช้ันพีและเอ็น พื้นทีห่นาตัด และอุณหภูมิ  เราเรียกการตอขั้วไฟฟาแบบนี้วา ไบแอสยอน   
(reverse Bias)  ถาแรงดันครอมตัวไดโอดเพิม่ขึ้นถึงคาๆหนึ่ง  จะมีกระแสไหลผานไดโอดมากขึ้นอยางรวดเร็วในขณะที่
แรงดันมีคาเกือบคงที่  และอาจทําใหไดโอดเสียหายไดถาความรอนที่เกิดขึ้นเกนิความสามารถที่ไดโอดจะทนได  เราเรียก
แรงดันน้ีวาแรงดันพังทลาย (breakdown Voltage) สําหรับเหตุผลทางทฤษฎีจะกลาวไวในหัวขอถัดไป 
 

ทฤษฎีการทํางาน 
ท่ีหัวตอพีเอ็น   โฮล (hole) ท่ีมีอยูหนาแนนในสารพีจะถายเทผานรอยตอ (junction)  ไปสูสารเอ็น        

และ อิเล็กตรอนในสารเอ็นจะถายเทไปสูสารพี   เหตุผลเนื่องจากความแตกตางของระดับความเขมขนของพาหะขางมาก  
เราเรียกปรากฏการณนี้วา การแพรซึม (diffusion)   โฮลและอิเล็กตรอนที่ถายเทขามรอยตอจะรวมกับพาหะตางชนิดกับ
มัน  ทําใหพาหะขางมาก  (majority Carriers) ในชิ้นสารพีและเอ็น ในบริเวณใกลๆ รอยตอ มีคาต่ํากวาคาที่สมดุล
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อุณหภูมิ (thermal equilibrium concentration) นั่นคือ ในสารพีสวนที่อยูใกลรอยตอมีความหนาแนนของโฮลนอยกวา
ของ acceptor ions บริเวณนี้จึงมีประจุไฟฟาลบ ในทํานองเดียวกันในสารเอ็นสวนที่อยูใกลรอยตอจะมีประจุไฟฟาบวก   
บริเวณประจุไฟฟาลบในสารพีและบริเวณประจุไฟฟาบวกในสารเอ็นนี้ ทําใหเกิดสนามไฟฟาขึ้นที่บริเวณรอยตอมีทิศทาง
จากเอ็นมาพี ซ่ึงจะหนวงการถายเทของพาหะขางมากใหชาลงและนอยลง และผลักดันใหเกิดการถายเทของพาหะขางนอย 
(minority Carriers) ผานรอยตอมากขึ้นดวย  เราเรียกบริเวณน้ีวาเขตปลอดพาหะ (depletion Region) ซ่ึงการถายเทของ
พาหะไฟฟาผานรอยตอจะมีอยู  4 สวนคือ 

1.  โฮลจากสารพีไหลผานรอยตอไปสูสารเอ็น  เปน  “การแพรซึม” (diffusion) ของพาหะขางมากจาก
สารพี เกิดเปนกระแสไฟฟาไหลจากสารพีไปเอ็น เราเรียกวา กระแส  Ifp    

2. อิเล็กตรอนจากสารเอ็นไหลผานรอยตอไปสูสารพี  เปนการ “การแพรซึม” ของพาหะขางมากมาจาก
สารเอ็น เกิดเปนกระแสไฟฟาไหลผานจากสารพีไปเอ็น เราเรียกวากระแส  Ifn   

3. โฮลจากสารเอ็นไหลผานรอยตอไปสูสารพี เปน  “การถายเท” (drift) ของพาหะขางนอยของสารเอ็น 
ซ่ึงเกิดจากการผลักดันของสนามไฟฟาที่เกิดขึ้นในเขตปลอดพาหะ เกิดเปนกระแสไหลจากสารเอ็นไปสารพ ี เรา
เรียกวา กระแส  Irp                

4. อิเล็กตรอนจากสารพีไหลผานรอยตอไปสูสารเอ็นเปน “การถายเท” ของพาหะขางนอยของ สารพี   
ซ่ึงเกิดจากการผลักดันของสนามไฟฟาที่เกิดขึ้นในเขตปลอดพาหะ   เกิดเปนกระแสไหลผานจากสารเอ็นไปสาร
พี   เราเรียกวา กระแส Irn  

กระแสที่เกิดจากการถายเทของพาหะขางมาก ผานรอยตอจากสารพีไปสารเอ็นไดแก If  = Ifp + Ifn 
สวนกระแสที่เกิดจากการถายเทของพาหะขางนอย ผานรอยตอจากสารเอ็นไปสารพีไดแก  Ir  =  Irp + Irn และกระแส  If  
และ Ir  จะไหลสวนทิศกัน 

ในขณะแรกที่ช้ินสารพีสัมผัสกับชิ้นสารเอ็น If มีคามาก สวน Ir  มีคาเปนศูนย หลังจากนั้นจะเกิดเขต
ปลอดพาหะขึ้นที่บริเวณรอยตอซ่ึงจะผลักดันให  Ir  (เกิดจากพาหะขางนอย) เร่ิมไหล ในขณะเดียวกันก็จะทําให  If  มีคา
ลดลง ถา If  ยังมีคามากกวา  Ir (นั่นคือ ยังมีจํานวนสุทธิของโฮลถายเทผานรอยตอจากสารพีไปสารเอ็น และอิเล็กตรอน
ถายเทจากสารเอ็นไปสารพี) เขตปลอดพาหะก็ยังแผขยายกวางออกไป และสนามไฟฟาท่ีรอยตอก็จะทวีความเขมมากขึ้น 
ทําให If  มีคาต่ําลงอีก จนกระทั่ง If  =  Ir   พอดี เขตปลอดพาหะจะหยุดขยายตอไป  ในสภาวะนี้กระแสสุทธิไหลผาน
รอยตอมีคาเปนศูนย เราเรียกวา สภาวะสมดุลอุณหภูมิ (thermal  equilibrium condition)  (Ir  จะมีคาเกือบคงที่ และ
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจากสภาวะเริ่มตนจนถึงสภาวะสมดุลอุณหภูมิ)  เราเรียก ความตางศักยท่ีปรากฏครอมรอยตออัน
เกิดจากประจุบวกและลบในเขตปลอดพาหะภายใตสภาวะสมดุลอุณหภูมิวา contact Potential หรือ built-in Voltage มี
คาเทากับ Vo 

ถามีแรงดันไฟฟาคา V โวลต จากแหลงกําเนิดภายนอกตอเขากับข้ัวของไดโอด    แรงดันไฟฟาแทบ
ท้ังหมดจะตกครอมรอยตอ  เนื่องจากเขตปลอดพาหะมีคาความตานทานไฟฟาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นพีและช้ันเอ็น 
เปนผลใหความตางศักยท่ีปรากฏครอมรอยตอเปล่ียนแปลงไปจากคา Vo  ดังนี้  

ก.  เมื่อ V ตอเขากับไดโอดแบบไบแอสตาม  ศักยไฟฟาครอมรอยตอจะลดลงเปน Vo – V เขตปลอด
พาหะก็จะแคบลงกวาตอนที่ไดโอดอยูในสภาวะสมดุลอุณหภูมิ 

ข.  เมื่อ V  ตอเขากับไดโอดแบบไบแอสยอน   ศักยไฟฟาครอมรอยตอจะเพิ่มขึ้นเปน Vo  +  V เขต
ปลอดพาหะก็กวางขึ้นกวาตอนที่ไดโอดอยูในสภาวะสมดุลอุณหภูมิ 
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                                        ดังนั้น เมื่อ V เปนแรงดันไฟฟาไบแอสตาม กระแส   If  ( = Ifp +  Ifn)  จะเพิ่มขึ้นจากตอนที่ไดโอดอยู
ในสภาวะสมดุลอุณหภูมิ    เน่ืองจากศักยไฟฟาครอมรอยตอลดลง จึงทําใหกระแสแพรซึมเพิ่มขึ้น สวนกระแส   Ir  
( = Irp + Irn )  มีคาเกือบคงที่ เนื่องจากความหนาแนนของพาหะขางนอยไมเปล่ียนตามแรงดันครอมรอยตอ และยังไม
เปล่ียนตามความกวางของเขตปลอดพาหะดวย  ดังน้ันกระแสไฟฟาสุทธิผานรอยตอตอนที่ไดโอดถูกไบแอสตาม จึงมีคา I 
= If - Ir  เปนกระแสไหลผานไดโอดจากสารพีไปสารเอ็น 

สวนเมื่อ V เปนแรงดันไบแอสยอน กระแส If จะมีคาลดลงจากตอนที่ไดโอดอยูในสภาวะสมดุล
อุณหภูมิ และกระแส  Ir  มีคาเกือบคงที่ กระแสไฟฟาสุทธิผานรอยตอตอนท่ีไดโอดถกูไบแอสยอน จึงมีคา  I =  Ir – If  เปน
กระแสไหลผานไดโอดจากสารเอ็นไปสารพี 

ดังนั้น  จึงเห็นไดวา  กระแสไฟฟาสามารถไหลผานไดโอดไดท้ังสองทิศทาง แตไหลไดมากนอยไม
เทากัน   ตอนที่ไดโอดถูกไบแอสตาม   If จะมีคาเพิ่มขึ้นตามคาแรงดัน V อยางมาก    ทําให I (= If – Ir ) เปล่ียนแปลง
ตามคา V  มาก   สวนเมื่อไดโอดถูกไบแอสยอน กระแส If  ลดลงเล็กนอยจากสภาวะสมดุลอุณหภูมิ ทําให I  (= Ir-If )  มีคา
เกือบคงที่และใกลเคียงศูนย 

อนึ่งในชวงที่ไดโอดถูกไบแอสยอนดวยแรงดัน V   ถาแรงดัน V นี้มีคาถึงแรงดันคาหน่ึง ซ่ึงเราเรียกวา
แรงดันพังทลาย   กระแสซ่ึงผานไดโอดจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีแรงดันเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย เราเรียก 
ปรากฎการณน้ีวา breakdown ท้ังนี้เปนเพราะสาเหตุ 2 ประการคือ 
                      ประการที่  1   มักเกิดขึ้นกับหัวตอพ-ีเอ็นเมือ่แรงดันไบแอสยอนมีคาต่ํา (∼ 5-6 โวลต สําหรับ Si )  ถา
สนามไฟฟามีคาสูงพอ   จนสามารถทําใหพันธะระหวางอิเล็กตรอนกับอะตอมในเขตปลอดพาหะแตกตัวออกจากกันได 
เรียกวา เกิด Ionization by Electric Field พาหะอิสระที่เกิดขึ้นมากมายจะไหลผานหัวตอได เกิดเปนการพังทลายที่
เรียกวา  Zener breakdown  โดยคาสนามไฟฟากําหนดไดจากอัตราสวนระหวางแรงดันไบแอสยอนกับความกวางของ
เขตปลอดพาหะ   โดยทั่วไปจะเกิดการพังทลายแบบนี้เมื่อคาสนามไฟฟามีคาประมาณ 3 ×  105  V/cm สําหรับ Si 
หลักการอันนี้นําไปใชสราง Zener Diode 

    ประการที่ 2  เปนที่ทราบกันดีแลววา ความเร็วของพาหะขางนอยภายในเขตปลอดพาหะเพิ่มขึ้นเมื่อ
ศักยไฟฟาที่ครอมรอยตอเพิ่มขึน้   ดังนั้นเมื่อไบแอสยอนมีคาสูงขึ้น   ความเร็วของพาหะขางนอยจะมีคาสูงขึ้นดวย เมื่อ
พลังงานของมันมีคาสูงมากพอ  การวิ่งเขาชนอะตอมอื่นๆในเขตปลอดพาหะจะทําใหพันธะแตกหัก  ซ่ึงจะทําใหเกิดพาหะ
ประจุไฟฟาเพิ่มขึ้น    พาหะประจุไฟฟานี้ก็จะวิ่งชนอะตอมอื่น ๆ อีกตอเนื่องไป เรียกวาเกิด Ionization by Collision 
ปรากฏการณเพิ่มพาหะประจุไฟฟาลักษณะนี้ เรียกวา Avalanche Multiplication ซ่ึงจะยังผลใหกระแสยอนกลับเพิ่มมาก
ขึ้น จนเกิด Avalanche breakdown  ลักษณะสมบัติของการพังทลายท้ัง 2 กรณี ดูไดจากรูปท่ี 2 

I

V

Zener breakdown

Avalanche breakdown

I

V

Zener breakdown

Avalanche breakdown

 
รูปที่ 2  ลักษณะสมบัติการพังทลายของไดโอดแบบซีเนอรและแบบอะวาลานซ 
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สมการแสดงลักษณะสมบัติของไดโอด                   

กระแสที่ไหลผานไดโอด เปนฟงกชันของแรงดันไฟฟาไบแอส ตามสมการ 
                     I  =  I o (exp(V/(ηVT) – 1)                                         ( 1 ) 

ในที่นี้ V คือแรงดันไฟฟาไบแอส    ถาเปนการไบแอสตาม ใหแทนคา V ดวยคาบวก และถาเปนการไบแอสยอน ใหแทน
คา V  ดวยคาลบ  สวน Io  คือกระแสอิ่มตัวยอน (reverse  saturation current) ของไดโอด ปกติมีคาเปน µA  หรือ  nA  
และมีคาตามสมการ 

                     I O  =  K T m exp(-VGO /ηVT )                               ( 2 ) 
K  เปนคาคงที่ขึ้นกับขนาดพื้นที่รอยตอของไดโอด คา diffusion constant ของพาหะประจุไฟฟา และความเขมขนของ
สารเจือปนที่เติมในสารพีและสารเอ็น   คา V GO เปน band gap ท่ี 0K  ของสารกึ่งตัวนํา คา VT คือแรงดันไฟฟาสมมูล
ของอุณหภูมิของรอยตอ มีคาเทากับ kT/e (VT   มีคาประมาณ  0.026 mV ท่ี 300K) T  คือคาอุณหภูมิของรอยตอมีหนวย
เปน Kelvin และ m เปนคาคงที่ขึ้นกับชนิดของสารกึ่งตัวนําที่ใชทําไดโอด 

สําหรับเจอรเมเนียมไดโอด    VGO  = 0.785 mV,  m =  1.5, η  =  1 
และซิลิกอนไดโอด               VGO = 1.21  mV,   m = 2.0,  η  =  2 
 
 

กราฟลักษณะสมบัติของไดโอด      
สมการ (1) สามารถเขียนเปนรูปกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง  I   กับ  V ไดดังรูปที่ 2  เมื่อ

ไบแอสตาม    กระแส  I  จะมีคานอย ๆ จนกระทั่งแรงดันครอมตัวไดโอดมีคาเกิน Vγ  กระแสจึงจะเริม่ไหลไดมากข้ึน เรา
เรียก  Vγ  นี้วา  cut-in หรือ threshold  voltage  ของไดโอด ซ่ึงกําหนดจากคาแรงดันครอมไดโอด เมื่อมีกระแสผาน
ไดโอดประมาณ  1% ของกระแสสูงสุดที่ไดโอดจะทนได สวนทางไบแอสยอน เสนกราฟเกือบทับแกนนอน  เพราะ  IO  มี
คานอยมาก  (< 1 µA)  จนกระทั่งถึงแรงดันพังทลาย ดังไดกลาวมาแลวในตอนตน 

ท่ีอุณหภูมิหองซิลิกอนไดโอด มี Vγ ประมาณ 0.6 โวลต สวนเจอรเมเนียมไดโอดมี Vγ ประมาณ 0.2 
โวลต สาเหตุท่ีซิลิกอนไดโอดกับเจอรเมเนียมไดโอดมีคา Vγ ตางกัน ก็คือ 
                         ก.   ซิลิกอนไดโอดมีคากระแสอิ่มตัวยอนเพียงประมาณ 

1000
1 ของเจอรเมเนียมไดโอด ท่ีมีขนาดทน

กระแสและแรงดันไฟฟาไดเทา ๆ กัน ท้ังนี้เพราะคา VGO ของซิลิกอนสูงกวาของเจอรเมเนียม 
                         ข.   ซิลิกอนไดโอดมี  η  =  2   แตเจอรเมเนียมไดโอดมี  η  =  1 ทําใหเทอม exp(V/(ηVT)  ของ
ซิลิกอนไดโอดเพิ่มคาขึ้นนอยกวาของเจอรเมเนียมไดโอด เมื่อ V เพิ่มขึ้นดวยคาเทา ๆ กัน 

การเปล่ียนแปลงของเสนกราฟลักษณะสมบัติกับอุณหภูมิ  
จากสมการ  (1) และ (2) จะเห็นวากราฟลักษณะสมบัติของไดโอดเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ เนื่องจาก  

IO  ของไดโอดและ  VT  มีคาเปล่ียนตามอุณหภูมิ ดังนั้นในการออกแบบวงจรที่ใชไดโอด ส่ิงท่ีควรสนใจก็คือ กระแสที่ไหล
เมื่อไดโอดถูกไบแอสยอน (IO) และแรงดันครอมขั้วไดโอดตอนไบแอสตามดวยกระแสคงที่จะเปลี่ยนแปลงอยางไรกับ
อุณหภูมิ    ดังนั้นเราจึงแยกการเปล่ียนแปลงของกราฟลักษณะสมบัติกับอุณหภูมิไดเปน 2 หัวขอคือ 

1.  การเปลี่ยนแปลงของ  IO กับอุณหภูมิ  
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เม่ือไดโอดถูกไบแอสยอนดวยคาแรงดัน |V| >>  VT  กระแสที่ผานไดโอดมีคาประมาณ
เทากับ  IO ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของกระแสเมื่อไดโอดถูกไบแอสยอน จึงหาไดจากการเปลี่ยนแปลงของ IO  เราทราบ
แลววา 
I O  =  K T m exp(-VGO / VT ) ดังนั้นเมื่อเราทําการหาอนุพันธของคา IO เทียบกับอุณหภูมิจะไดสมการที่ (3) 

1 O GO

O T

dI Vm
I dT T T Vη

= +      (3) 

                                                    
เมื่อแทนคา m , η  และ  VGO  จะได 

สําหรับเจอรเมเนียมไดโอดที่อุณหภูมิ  300K  1101 .
dT
dI

I
O

O

= /OC 

 

สําหรับซิลิกอนไดโอดที่อุณหภูมิ 300K   0801 .
dT
dI

I
O

O

= /OC 

 
คาที่ไดสําหรับทั้งเจอรเมเนียม และซิลิกอนไดโอด ไดจากการคํานวณตามทฤษฎี แตในทางปฏิบัติ 

สัดสวนการเปลี่ยนแปลงมักมีคาต่ํากวานี้เล็กนอย เนื่องจากมีกระแสไหลผานผิวของช้ินสารกึ่งตัวนํา ในทางปฏิบัติ เรา
พบวาทั้งซิลิกอนไดโอด และเยอรมันเนียมไดโอดมีสัดสวนการเปลี่ยนแปลงของ  IO ดังนี้ 

 

0701 .
dT
dI

I
O

O

= /OC      (4)       

 
จากคานี้ เราจึงไดวาการเพิ่มอุณหภูมิทุกๆ 10OC  ทําใหกระแสอิ่มตัวยอนของไดโอดเพิ่มเปน (1.70)10 

= 2 เทาของคาเดิมเสมอ 
2    การเปลี่ยนแปลงของคา  V  ทางไบแอสตามกับอุณหภูมิเมื่อ  I   มีคาคงท่ี 
          เราทราบวา       I  =  IO  (e  V/ηVT - 1) 
ถา I  มีคาคงที่จะไดวา 

 

                         
Τ
+−

= Τ )( VmVV
dT
dV GO η        (5) 

 
เมื่อแทนคา  VGO , m , η   และ  T =  300O   K  แลวจะไดคา 

dT
dV   ตรงจุด cut-in voltage ดังน้ี 

สําหรับเจอรเมเนียมไดโอด    =
dT
dV  -2.1         mV/OC 

และสําหรับซิลิกอนไดโอด      =
dT
dV  -2.3         mV/OC 
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สําหรับคาแรงดันพังทลายของซีเนอรไดโอด (VZ) สัมประสิทธ์ิอุณหภูมิของ  VZ  สามารถเปนไดท้ังคา
บวกและคาลบ ท้ังนี้ขึ้นกับคา  VZ  และ IZ  แตโดยปกติจะอยูในพิกัด  ±  0.1% /OC 

สําหรับในกรณีท่ีแรงดันพังทลายเกิดจาก avalanche multiplication (ปกติมีคาสูงกวา 6 โวลต) 
สัมประสิทธ์ิอุณหภูมิของแรงดันพังทลายจะมีคาเปนบวก ท่ีจริงแลว สัมประสิทธ์ิอุณหภูมิของแรงดันซีเนอรมีคาเปนลบ 
แตเนื่องจากแรงดันพังทลายเกิดจากปรากฏการณท้ังสองกรณีพรอมกัน ดังน้ัน สัมประสิทธ์ิอุณหภูมิจึงขึ้นกับวากรณีไหน
เดนกวากัน 
 
Dynamic Resistance  ของไดโอด  

เรานิยามคา static resistance ของไดโอดวาเปนอัตราสวนของแรงดันครอมไดโอดตอกระแสที่ผาน
ไดโอด คงจํากันไดวา แรงดันครอมตัวไดโอดตอนไบแอสตามมักมีคานอย เชน เจอรเมเนียมไดโอดประมาณ 0.2 โวลต 
และซิลิกอนไดโอดมีคาประมาณ 0.6 โวลต แตกระแสสามารถเปล่ียนแปลงไดมาก แตตอนที่ไดโอดถูกไบแอสยอน 
กระแสที่ผานไดโอดมีคาต่ํามาก ดังนั้น static resistance ของไดโอดจึงเปล่ียนแปลงไดมาก 

ดังนั้นเวลาใชงานพวกสัญญาณขนาดเล็ก    เรานิยมใชคา   dynamic resistance (r)    ซ่ึงมีนิยามคือ 

dI
dV  หรือสวนกลับของความชันของลักษณะสมบัติกระแสแรงดันของไดโอด  ตามปกติ r มีคาไมคงที่ ท้ังนี้ขึ้นกับจุด
ทํางานของมัน สามารถแสดงใหเห็นไดดังนี้ ถาให g = 1/r 

 

                                   
T

O

T

V/V
O

V
II

V
eI

dV
dIg

ηη

Τη +
===      (6) 

 
ในกรณีไดโอดถกูไบแอสยอนดวยแรงดัน V โดยที่  1>>ΤηV/V   g จะมีคานอยมาก และ r มีคาเขาใกลอนันต สวน
ตอนที่ไดโอดถูกไบแอสตาม  I >> I O  เราประมาณคา r  ไดดังนี้ 

 

I
Vr Tη

≈                                      (7) 

 
Dynamic resistance ก็เปนคามาตรที่สําคัญตัวหนึ่งของซีเนอรไดโอด เพราะถามันมีคานอย แรงดันซี

เนอรก็จะมีคาเปล่ียนไมมากนักเม่ือกระแสเปลี่ยนแปลงไปมาก  
 
ขีดจํากัดของคากระแสและแรงดันไฟฟาของไดโอด 
  

เมื่อไดโอดถูกไบแอสตามดวยแรงดันที่มีคาเกินคา Cut-in Voltage  (ประมาณ 0.2 V  สําหรับ
เจอรเมเนียมไดโอด หรือ 0.6 V สําหรับซิลิกอนไดโอด) ก็อาจทําใหเกิดกระแสไหลผานไดโอดไดมาก กําลังงานไฟฟา
สูญเสียซึ่งเทากับผลคูณของกระแสและแรงดันไฟฟาจะกอใหเกิดความรอนขึ้นภายในตัวของไดโอด ถาอุณหภูมิภายใน
ของไดโอดสูงเกินไป ไดโอดอาจจะชํารุดหรือเส่ือมคุณภาพไปได ดังนั้นเวลาใชงานจึงตองมิใหกระแสในทิศไบแอสตาม
เกินคาขีดจํากัดที่ผูผลิตกําหนดไว 
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สวนเมื่อไดโอดถูกไบแอสยอนน้ัน กระแสไฟฟามีคานอยมาก และปริมาณความรอนที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวไดโอดก็นอยมากตามไปดวย แตถาแรงดันไฟฟาไบแอสเพิม่สูงขึ้นมาก จนถึงคาแรงดันพังทลาย กระแสจะเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว ในขณะท่ีแรงดันไฟฟาตกครอมมีคาเกือบคงที่ เวลาใชงานไดโอดทางดานไบแอสยอน จึงตองระวังมิให
แรงดันไฟฟาเกนิคาขีดจํากัดซึ่งผูผลิตกําหนดมา ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟายอน ท่ีสามารถใชกับไดโอดไดอยางปลอดภัย 
เรียกวา Peak Inverse Voltage ของไดโอด หรือเรียกยอ ๆ วา PIV 

สําหรับซีเนอรไดโอด ซ่ึงเปนการใชงานแบบไบแอสยอน ขีดจํากัดของมัน คือ กําลังงานสูญเสียสูงสุดที่
ตัวมันทนได (maximun power dissipation) ปกติมักจะมีคาเปน 400 mW หรือ 1 วัตต หรือมากกวานี้ ดังนั้นเวลาใชงาน

จึงตองกําหนดใหกระแสผานตัวซีเนอรไดโอดนอยกวาคา  
Z

maxd

V
P   

 
ชวงเวลาฟนตัว (Recovery time) ของไดโอด 
 

ไดโอดสารกึ่งตัวนําพีเอ็นมีลักษณะสําคัญที่ไมดีอยางหนึ่ง เกี่ยวกับความรอนฉับพลันในการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสตามแรงดันไฟฟาไบแอส กลาวคือ ถามีไดโอดตัวหนึ่งกําลังถูกไบแอสตามใหกระแสไหลผานมาก ๆ แลวเรา
เปล่ียนทิศทางแรงดันไฟฟาใหกลับเปนไบแอสยอนโดยฉับพลัน จะปรากฏวามีกระแสไหลผานตัวไดโอดในทิศทางไบแอส
ยอนนี้ไดมากเปนเวลาช่ัวครู โดยภายในชวงเวลาอันส้ันนี้ ไดโอดมีสมบัตินําไฟฟาในทิศทางไบแอสยอนไดดีเทา ๆ กับใน
ทิศไบแอสตาม แตพอผานไปนานเพียงพอ ไดโอดก็จะคืนสูสภาวะปกติ คือ นําไฟฟาในทิศทางไบแอสยอนไดเพียง
เล็กนอยเทานั้น ชวงนั้นเวลาที่ไดโอดตองใชในการเปลี่ยนจากสภาวะนํากระแสไปสูสภาวะปดกั้นกระแส เมื่อแรงดันไฟฟา
ไบแอสเปล่ียนทิศเชนนี้ เราเรียกวา ชวงเวลาฟนตัว (recovery time) ของไดโอด ท้ังนี้เนื่องจากในขณะที่หัวตอพีเอ็นถกู
ไบแอสตาม จะมีกระแส  If-Ir   ไหลผานซึ่งเปนกระแสของพาหะขางมาก แตเมื่อแรงดันไบแอสเปล่ียนทิศทางทันทีทันใด 
พาหะขางมากที่คางอยูในเขตปลอดพาหะจะเปล่ียนทิศทางตาม และไหลกลับออกมาจากเขตปลอดพาหะ จึงตองใชเวลา
ชวงหนึ่งตามที่กลาวมาแลว คลายๆ กับการปลดปลอยประจุของตัวเก็บประจุ 

สมมติวา ในวงจรรูปที่ 3 (ก) มี VI  เปนแรงดันไฟฟารูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส (square wave) ดังรูปที่ 3 (ข) 
ตอไว ถาหากไดโอดที่ใชมีชวงเวลาฟนตัวเปนศูนยเราก็จะไดรูปคลื่นของแรงดันไฟฟาครอม RL ดังในรูปที่ 3 (ค) แตถา
ไดโอดมีชวงเวลาพื้นตัวยาวนาน เราก็จะไดรูปคลื่นของแรงดันไฟฟาครอม RL ดังแสดงในรูป 3 (ง) 

ไดโอดสารกึ่งตัวนําทุกตัวมีคาชวงเวลาฟนตัวมากกวาศูนยท้ังส้ิน ไดโอดที่ออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อใช
งานความถี่สูงหรืองานดาน Switching  จะมีชวงเวลาฟนตัวส้ัน แตไดโอดที่ออกแบบและผลิตมาสําหรับงานแปลงไฟฟา
กระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง มักมีชวงเวลาฟนตัวยาวนาน 
 
ตัวอยางการใชงานของไดโอด 

1. วงจรเรียงกระแส  (Rectifier)     เปนการใชงานหลักของไดโอดแทบจะวาไดเพราะลักษณะสมบัติของมัน
คือ ยอมใหกระแสไหลผานไดดีเพียงทางเดียว และงานอิเล็คทรอนิคสท้ังหมดก็จําเปนตองมีแรงดันไฟ
ตรงสําหรับเล้ียงวงจรดวย วงจรที่ใชงานจริง ๆ ดูในรูปที่ 4 

2. วงจรดักจับสัญญาณ เอ.เอ็ม.  (A.M. Signal Detector)  ใชงานดักจับสัญญาณ เอ.เอ็ม ในเครื่องรับวิทยุ
ท่ัวไป โดยมากเปนเจอรเมเนียมไดโอด  

3.    วงจรเปดปดและวงจรตรรก   (Switching & Logic Circuits) มีอยูหลายแบบ แตจะขอยกตัวอยางเพียง                       
ชนิดเดียว คือ Diode AND Gate  
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4.    Optical Communication      ใชพวก High Radiance LED, Semiconductor Laser และตัวดักจับ
สัญญาณ เชน Avalanche Photodiode เปนตน 

สําหรับตัวอยางการใชงานลักษณะอื่น ถาสนใจก็สามารถหาอานไดจากตําราทางอิเล็คทรอนิคสท่ัวไป 

Vi

i

RL VR

Vi

t

VR

t

VR

t

(ก) (ค)

(ข) (ง)  
รูปที่ 3 (ก) วงจรทดสอบชวงเวลาฟนตัวของไดโอด   (ข) รูปคลื่นของ Vi 

(ค) รูปคลื่นของแรงดันครอม RL คํานวณจากกราฟลักษณะสมบัติของไดโอด  
(ง) รูปคล่ืนของแรงดันครอม RL ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากไดโอดมีชวงเวลาฟนตัวไมเปนศูนย 

(ก) (ข)

(ค) (ง)
 

รูปที่ 4 การใชงานไดโอดในวงจรตางๆ วงจรเรียงกระแส (ก) แบบครึ่งคล่ืน  (ข) แบบเต็มคล่ืน  (ค) แบบบริดจ (ง) วงจร
เพิ่มแรงดันสองเทา (voltage doubler) 
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2102384 
ELECTRONICS LABORATORY 

ช่ือ-สกุล      เลขประจําตัว      
ช่ือ-สกุล      เลขประจําตัว      
ช่ือ-สกุล      เลขประจําตัว      
วันท่ีทําการทดลอง    อาจารยผูควบคุม     
 

Semiconductor Diode (SD) 
 
การทดลอง 
 
1. ใหหากราฟลักษณะสมบัติของชิลิกอนไดโอด หรือเจอรเมเนียมไดโอด (อาจารยจะแจงใหทราบวากลุมใดใชซิลิกอน

ไดโอด และกลุมใดใชเจอรเมเนียมไดโอด) ท้ังทางดานไบแอสตาม และไบแอสยอน โดยตอวงจรดังในรูปที่ 5(ก)  
และ 5(ข) 

µΑ

1kΩ

V

1kΩ

V

µΑ

 
(ก)              (ข) 

รูปที่ 5 (ก) วงจรสําหรับไบแอสตาม และ (ข) ไบแอสยอน 
หมายเหตุ   ในขณะอานคากระแสทางดานไบแอสยอน จะตองไมมีอุปกรณวัดใด ๆ เชน มัลติมิเตอร ตอขนานอยูกับ

ไดโอด 
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ซิลิกอนไดโอด 
ตอนไบแอสตาม 
  

I  (µΑ) 3 6 10 30 60 100 300 600 1,000 3,000 

V  (Volt)           

 
ตอนไบแอสยอน  

V  (Volt) 5 10 

I  (µΑ)   

 
เจอรเมเนียมไดโอด 

ตอนไบแอสตาม  
 

I  (µΑ) 3 6 10 30 60 100 300 600 1,000 3,000 

V (Volt)           

 
ตอนไบแอสยอน  
 

V (Volt) 5 10 15 20 

I  (µA)     
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2. ใหตอวงจรดังรูปที่ 3 (ก) โดยให Vi เปนแหลงกําเนิดสัญญาณสี่เหล่ียมแลวใชออสซิลโลสโคปลําแสงคู ตรวจรูปคล่ืน

ของ Vi และ  VR  พรอมกันและวาดรูปทั้งสองไวดวย  (ไดโอดที่ใชเปนซิลิกอนไดโอด และใช  Vi  ความถี่ 50 kHz 
ขนาด 6 โวลตยอดถึงยอด RL = 1 kΩ )   
 

 
 

3. ใหหากราฟลักษณะสมบัติของซีเนอรไดโอด โดยตอวงจรดังรูปที่ 5 (ข) แตแทนไดโอดดวยซีเนอรไดโอด และคอย ๆ 
เปล่ียนคากระแสไปเรื่อย ๆ แลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงคาแรงดันตกครอมไดโอดเพือ่หาคาแรงพังทลาย   

 

I  (µΑ) 3 6 10 30 60 100 300 600 1,000 3,000 10,000 30,000 

V (Volts)             

 
4. ใหหากราฟลักษณะสมบัติของไดโอดเปลงแสงโดยตอวงจรดังรูปที่ 5 (ก) แตแทนไดโอดดวยไดโอดเปลงแสง (ขอควร

ระวัง ใหทําการทดลองเฉพาะไบแอสตามเทานั้นหามทําไบแอสยอนเพราะไดโอดเปลงแสงมีแรงพังทลายต่ํามาก)   
  
 

I  (µΑ) 10 30 60 100 300 600 1,000 3,000 10,000 

V (Volts)          

 

CH1 =    V/DIV 
CH2 =   V/DIV
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5. ใหตอวงจรดังรูปที่ 6 คอย ๆ เพิ่มแรงดันของแหลงจายไฟตรงจนกระแสเริ่มไหล บันทึกคา VZ , VLED  และคากระแส
ท่ีไหล ตอจากนั้นเพิ่มคาแรงดันของแหลงจายไฟตรงจนมีคา 12  Volts  บันทึกคา VZ , VLED  และกระแสที่ไหลอีกครั้ง
หนึ่ง พรอมแสดงจุดทํางานทั้งสองลงบนกราฟ ลักษณะสมบัติของ ไดโอดที่ไดจากการทดลองที่ 3 และ 4  

mA

470Ω

0-12 V

 
รูปท่ี 6 

 
สถานะ I (mA) VZ (V) VLED (V) 

เมื่อกระแสเริ่มไหลหรือ LED เร่ิมสวาง    
เมื่อแหลงจายมีแรงดัน 12 โวลต    

 
6. ใหตอวงจรดังรูปที่ 7 โดย Vi   เปนเครื่องกําเนิดสัญญาณคล่ืนรูปซายนความถี่ 1 kHz ใชออสซิลโลสโคปลําแสงคู 

ตรวจดูรูปคลื่นของ Vi  และที่ครอมตัวไดโอดพรอมกัน Vo (ใช Si-Diode)  และคอย ๆ เพิม่ขนาดของสญัญาณ Vi จาก
นอยไปมากหรือลดลงมากไปนอย สังเกตวามีการเปลึ่ยนแปลงของ Vo ทําการบันทึกรูปสัญญาณของ Vo เทียบกับ Vi 
ท่ีแตกตางกัน 2 กรณ ี

 
1kΩ

 
รูปท่ี 7 
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