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เอกสารประกอบการทดลอง 2102-384 
คูมือการใชงานโปรแกรม STA.vxe 

สําหรับการทดลองเรื่อง  

วงจรขยายที่ใชทรานซิสเตอรตัวเดียว 

Single Transistor Amplifiers 

จัดทําโดย   
กานต  โอภาสจํารัสกิจ,  ผศ.ดร. วันเฉลิม  โปรา,    รศ.ดร. ยุทธนา  กุลวิทิต,  รศ.ดร. เอกชัย  ลีลารัศมี 

                            1 มิถุนายน 2551 
 

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

 

 
รูปท่ี 1 หนาจอแรกของโปรแกรม แสดงชื่อการทดลอง 

2. รอจนกวาหนาจอเมนูดังรูปที่ 2 ปรากฏขึ้น จะมีรายช่ือการทดลองยอยที่ตองทํา ใหเลือกหัวขอการทดลองที่ตองการ โดย
ปกติแลวควรทําตามลําดับ เริ่มตนตั้งแตการทดลองที่  1 นอกจากกรณีที่จําเปนตองขามการทดลองบางตอนไปกอนหรือ
ตองการกลับไปแกไขการทดลองกอนหนา ก็สามารถทําไดโดยอาศัยเมนูนี้ 

ปุมบนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1) Radio button - สําหรับเลือกการทดลองที่ตองการจะทดลอง จากนั้นกด “ตอไป” 
2) “ตอไป” กดเพื่อไปยังการทดลองที่เลือกไวตาม 1) 
3) “ออก” กดเมื่อตองการออกจากการทดลอง หรือออกจากโปรแกรม 
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รูปท่ี 2 เมนูหลักสําหรับเลือกการทดลอง 

3. เมื่อกด “ตอไป” แลวจะปรากฏหนาจอใหมที่บอกถึงวิธีการทดลองในการทดลองยอยนั้น ดังรูปที่ 3 กอนที่จะไปยัง
หนาจอถัดไป ใหตอวงจรสําหรับใชทดลองใหเรียบรอย 

 

 
รูปท่ี 3 หนาจออธิบายถึงวิธีทําการทดลองยอยนั้นๆ 

ปุมบนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1) “ตอไป” กดเพื่อเริ่มการทดลอง 

หมายเหตุ   อีกวิธีหนึ่งที่สามารถเขามายังหนาจอนี้ไดเมื่อทําการทดลองยอยอันหนึ่งเสร็จแลว คือกด “ตอไป” ในหนาจอที่
ทดลองเสร็จแลว การทดลองยอยถัดไปจะเริ่มขึ้นเองโดยไมตองเลือกการทดลองใหม 

2 3 

1 

ช่ือการทดลองยอย 

คําอธิบายวิธีการทดลอง 

1 
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4. จากหนาจออธิบายวิธีการทดลองจะเขาสูขั้นตอนแรกในการทดลอง ซึ่งมีหนาจอสําหรับทําการทดลองดังรูปที่ 4 ใน
เอกสารนี้จะอธิบายถึงปุมตางๆ บนหนาจอเพื่อใหเขาใจวิธีการใชงานเทานั้น สวนวิธีการทดลองใหศึกษาจากคูมือ
วิธีการทดลอง ใหจดบันทึกคาที่ไดจากการทดลองในหนาจอนี้ไวดวยกอนที่จะไปยังขั้นตอไป 

 

 
รูปท่ี 4 ขั้นตอนแรกของการทดลอง 

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

ละเอียดไดโดยการใชปุมเลื่อนขึ้น-ลง เล็กๆที่อยูดานบน 
2) Attenuator – ขนาดของสัญญาณออกจริงจะมีคาเทากับ คา amplitude ที่เลือกไวโดย 1) คูณดวยคาคงที่ซึ่ง

กําหนดโดยตัว attenuator นี้ โดย 0 dB แทน x1 และ 20 dB แทน x0.1 
หมายเหตุ การกด attenuator  เพียงอยางเดียว ไมทําให amplitude เปลี่ยนแปลงไปอยางทันที  ตองมีการปรับ slide bar ตามมา

ดวย จึงจะมีผล 
3) Volt-time plot – แรงดัน Vi ซึ่งวัดโดย channel 1 และ Vo ซึ่งวัดโดย channel 2 (อยาสลับกัน มิฉะนั้นอาจเกิด

ความสับสน) จะปรากฏบนหนาจอโปรแกรม สเกลขางซายเปนของ Vi และสเกลดานขวาเปนของ Vo หาก

ตองการปรับรูปสัญญาณใหปรากฏเต็มจอ ทําโดยกดปุม “Auto Scale” ดานซายลาง (ถาสัญญาณมีขนาดใหญ
เกินหนาจอก็สามารถปรับใหปรากฏเห็นสัญญาณทั้งหมดไดโดยการใชปุม “Auto Scale” เชนกัน) ในการ

ทดลองนี้ ผูทดลองไมตองวัดคา Vs เอง 

หมายเหตุ ปุม “Auto Scale” ใชปรับ scale ของกราฟที่ปรากฏบนจอมอนิเตอรเทานั้น แตจะไมมีผลตอ scale ของ 
oscilloscope และคาที่อานได 

คําอธิบาย 

1 

2 

3 

5 

6 

7 
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หมายเหตุ หากภาพที่ปรากฏบนจอของออสซิลโลสโคป มีความไมตอเนื่องมากจนผิดปกติ สาเหตุอาจเกิดจากสัญญาณ
รบกวนขนาดใหญ ใหตรวจสอบการตอวงจรใหดี เพื่อใหสัญญาณมีความถูกตองกอนทําการวัด 

4) Drop-down list – สําหรับเลือกคา Rs ที่ใชในการทดลองนั้นๆ จะมีผลตอการคํานวณคาอัตราขยาย 
5) “วัด” – กดปุมนี้เพื่อทําการวัดคาแรงดัน rms ของ Vo no load และ Vi เพื่อนําไปคํานวณ 

6) สวนแสดงผลการวัด และการคํานวณ – คา Vs จะ update ทุกครั้งที่มีการกด Slide bar 1) สวน Vo และ Vi จะ

ปรากฏเมื่อกดปุมวัด แลวคาที่เหลือซึ่งไดจากการคํานวณก็จะปรากฏขึ้นมาดวย 
7) “ตอไป” กดเพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 

หมายเหตุ บางครั้งรูปสัญญาณที่ปรากฏบนหนาจอ อาจไมใชสัญญาณที่เปนอยูทั้งหมด เนื่องจาก oscilloscope ปรับคา 
Volt/div ไดไมดีพอทําใหสัญญาณบางสวนตกขอบจอดานบนหรือลาง ซึ่งจะมีผลกับการวัดคาแรงดัน สังเกตได
จากคาที่ไดจะมีคาสูงมาก (เปนคาที่โปรแกรมถือวาเปนอนันต) ในกรณีนี้ใหแกไขโดยการปรับ amplitude 
เล็กนอยเพื่อใหโปรแกรม ทําการตั้งคา Volt/div ใหมที่ oscilloscope ใหถูกตอง เมื่อแนใจแลววาสัญญาณที่ไดไม
ตกขอบจอแลว จะสามารถทําการวัดคาไดถูกตอง 

 
5. การทดลองเพื่อศึกษาการขริบของสัญญาณ เปนการทดลองขั้นตอไป เปนดังรูปที่ 5 

 

 
รูปท่ี 5 หนาจอสําหรับศึกษาการขริบของสัญญาณ 

ปุมบนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1) เหมือนในขอ 4 
2) เหมือนในขอ 4 
3) เหมือนในขอ 4 
4) บันทึกขอมูลของสัญญาณที่ปรากฏบนหนาจอลงในไฟล A:\stax.txt เมื่อ x คือลําดับที่ของการทดลองยอย 

1 

2 

3 

4 

5 
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5) “ตอไป” – กดเพ่ือไปยังขั้นตอนถัดไป 
หมายเหตุ ขอมูลในไฟลจะเก็บเปนบรรทัด โดยบรรทัดหนึ่งก็จะมีแรงดันของสัญญาณที่เวลาคาหนึ่ง โดยรูปแบบการเก็บ

เปนดังนี้ “เวลา, Vi , Vc” ไฟลนี้สามารถนําไปเปดดวยโปรแกรม spreadsheet จําพวก Excel ได โดยโปรแกรม

จะใหเราสามารถแปลงขอมูลจาก text ไฟลใหไปอยูในลักษณะเปน table เพื่อนําไปวาดกราฟในคอมพิวเตอรได 
หมายเหตุ   การกดปุม “บันทึก” ซ้ํา จะเปนการเขียนขอมูลใหม (ถามี) หรือขอมูลเดิมลงไปทับขอมูลในไฟลที่มีอยู 
 
6. หนาจอสําหรับการทดลองวัดสัญญาณขณะที่มีโหลด เปนดังรูปที่ 6 มีวิธีการใชงานเหมือนหนาจอในขอ 4 ทุกอยาง เมื่อ

ไดผลการคํานวณแลว อยาลืมบันทึกคาที่ไดเอาไวดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 หนาจอสําหรับการวัดขณะมีโหลด 

7. หนาจอสุดทายของการทดลองยอย เปนการคํานวณคาความตานทานขาออก มีหนาจอเปนดังรูปที่ 7 สําหรับปุมปรับคา
บางตัวซึ่งมีวิธีการใชงานเหมือนกับในหนาจอกอนหนาจะขอละไว และอธิบายเฉพาะสวนที่เพิ่มเติมขึ้นมา 

ปุมบนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 

1) Text block – สําหรับปอนคา RC และ RL (ที่เปนโหลด) ที่ใชในวงจร คานี้จะมีผลในการนําไปคํานวณ Ro 

2) “วัด” เปนปุมที่ใชกดเพ่ือวัดคา Von และ Vo มี 6 ปุม เปนการวัด Von 3 ปุม และ Vo 3 ปุม 

3) แสดงผลการวัดในแตละคา 
4) “คํานวณ” กดเพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ยของ Von  และ Vo และคํานวณหาคา Ro’ กับ Ro ดวย 

5) แสดงผลการคํานวณคาเฉลี่ยของ Von  และ Vo 

6) “เมนู” กดเพื่อกลับไปยังหนาจอเมนู 
หมายเหตุ   ถากดปุม “ตอไป” ในหนาจอนี้ จะเปนการเขาสูการทดลองยอยหัวขอถัดไปโดยอัตโนมัติ 
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รูปท่ี 7 หนาจอสําหรับคํานวณความตานทานขาออก 

8. ถาหากทําการทดลองยอยจนถึงขอสุดทาย และในหนาจอสุดทายนั้นไดกดปุม “ตอไป” จะปรากฏหนาจอขึ้นมาถามเพื่อ
ยืนยันวาเสร็จการทดลองแลว และตองการจะออกจากโปรแกรม หรือตองการจะกลับไปแกไขการทดลองบางเรื่อง 
สามารถเลือกไดที่หนาจอนี้ ดังรูปที่ 8  

 
รูปท่ี 8 หนาจอยืนยันเพื่อออกจากโปรแกรม 

ปุมบนหนาจอที่ผูทดลองสามารถใชไดสําหรับหนาจอนี้ 
1)  “กลับไป” กดเพื่อกลับไปยังหนาจอเมนู 
2) “จบ” กดเพื่อออกจากโปรแกรม 

1 2 

3 

4 

5 

6 

1 2 
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2102-384  Electronic Circuits Laboratory 
การทดลองเรื่อง วงจรขยายทรานซิสเตอรตัวเดียว 

Single Transistor Amplifier (STA) 
 

วัตถุประสงค เพื่อทดลองวัดและเปรียบเทยีบคุณสมบัติตางๆ ของวงจรขยายพืน้ฐานที่ใชทรานซิสเตอรตัว

เดียว แบบตางๆ  

เครื่องมือ 1) แหลงจายไฟตรง Agilent E3631A 1 เครื่อง 

 2) เครื่องกําเนิดสญัญาณ Agilent 33120A  1 เครื่อง 
 3) Mixed Signal oscilloscope Agilent 54622D 1 เครื่อง 
 4) ชุดควบคุมการทดลองดวยคอมพิวเตอร  
 5) แผงวงจรดังแสดงในรูป พรอมสายเสียบขนาดสั้น 1 แผง 

R2 RE1

CO2

RC1
CO1

CO3

RL2

RL1

CS

'

Q1

Ground

Vs

V      =  10VCC

RL

Q2

R1

RS1

RS2

RL3

CE1CE2

CL

R3

R4 RE2

10 kΩ

1 kΩ

18 kΩ

82 kΩ

1 kΩ

220 Ω

100 kΩ

56 kΩ
560 Ω

100 Ω

10 kΩ

1 kΩ

100 Ω

100 nF

100 μF

100 μF

100 μF

100 μF

6.8 nF

47 nF

RS

RS
Vs
'

 
รูปท่ี 1  ผังของแผงวงจรทดลอง 

คําแนะนํา 

1) ความถี่ของเครื่องกําเนิดสัญญาณถูกตั้งคาไวที่ 1 kHz  ผูทดลองไมตองปรับความถี่ 
2) การตอสายจากเครื่องกําเนดิสัญญาณ ใหตอจากชอง output ที่มุมขวาลางของเครื่อง 
3) ใหถือวาสัญญาณที่ขั้วออกของเครื่องกําเนดิสัญญาณเปนสัญญาณ  Vs  แมเครื่องกําเนิดสัญญาณจะมี

ความตานทานออกไมเปนศนูยก็ตาม โดยตั้งคา Vs  ใหไดตามที่กําหนดในภาวะที่เครื่องกําเนิดสัญญาณมี

โหลดจริงของวงจรขยายตออยู 
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4) เมื่อตองการวดัเฉพาะองคประกอบไฟสลบัเชน vce  ใหตั้งปุมที่เลือกการเชื่อมโยงของ Oscilloscope ไวที่ 

AC (ac coupling)  ถาตองการวัดทั้งองคประกอบไฟตรงและไฟสลับ เชน  vCE ใหตั้งปุมที่เลือกการ

เชื่อมโยงของ Oscilloscope ไวที่ DC (direct coupling)  ถาตองการวัดระดับไฟตรงอยางเดยีว เชน VCE 

ใหใช  Multimeter โดยตั้งไวที่ DC 
5) ไมควรปอนสญัญาณเขาที่มีขนาดเล็กเกนิไปจนวัดสัญญาณยาก  ควรปอนสัญญาณเขาของวงจรขยายแต

ละชนิด ใหมีคาใหญที่สุด โดยสัญญาณออกไมเพี้ยนจากรปูคลื่นไซนมากนัก (ใหใชดลุยพินิจของนสิิต) 
6) การวัดความตานทานออกใหใชวิธีวัดแรงดันออกของวงจรขยายในภาวะที่ไมมีโหลด RL (Von)  และ

ภาวะที่มีโหลด RL (Vo) เมื่อ Vs มีคาคงที่และคํานวณคาความตานทานออก R’
O จากคาความแตกตางของ

แรงดันออก เมื่อมีและไมมโีหลด RL (ΔVo = Von - Vo)  สวน  RO คํานวณจากคาของ R’
O และความ

ตานทาน RC หรือ RE  (การวัดคาความแตกตางของแรงดันออกเนื่องจากผลของ RL ควรทําโดยการวัด

แรงดันออกเมือ่มีการตัดและตอ RL สลับกันหลาย ๆ คร้ัง ถาคาความแตกตางของแรงดันออก Δ Vo นอย

กวา  0.1 Vo  ควรลดคา RL ลง เพื่อเพิ่มคา (ΔVo) และการคํานวณ R’
O จากคา RL ที่ใชจริง ในสวนของ

โปรแกรมจะคาํนวณใหแลว 
7) การทดลองที่ตองทําใหมีการขริบของสัญญาณออก ควรทําใหเห็นการขริบที่ชัดเจนแตไมจําเปนตองทํา

ใหเกดิการขรบิทั้ง 2 ยอด  ยกเวนวาการขริบทั้ง  2  ยอด จะเกดิขึ้นพรอมกันพอด ี
8) การวาดรูปคลืน่ของสัญญาณ ถาตั้งการเชือ่มโยงของสัญญาณเปนแบบ ac coupling ใหตั้งระดับ Ground  

ของ Oscilloscope ไวทีก่ึ่งกลางของจอ และเลือก Scale ของแกน Y เพื่อใหสัญญาณมีขนาดใหญที่สุดที่
เปนไปได และในกรณีที่ตั้งการเชื่อมโยงของสัญญาณเปนแบบ dc coupling และสัญญาณเปนบวกอยาง
เดียว ใหตั้งระดับ Ground  ของ Oscilloscope ไวดานลางสุดของจอ และเลือก Scale ของแกน Y เพื่อให
สัญญาณมีขนาดใหญที่สุดทีเ่ปนไปได (ไมตองปรับเองเนื่องจากเครื่องจะปรับให) 

9) การวัดรูปคลื่นของสัญญาณหลายสัญญาณในวงจรเดยีวกนัเพื่อการเปรยีบเทียบ ควรคํานึงถึงขอมูลดาน
เฟสของสัญญาณดวย เพื่อใหทราบความสัมพันธระหวางเฟสของสัญญาณเหลานั้น 

10) การตอ DC power supply ใหใชแรงดันจากชอง +25V ของเครื่อง โดยขั้วบวก(+) ของแผงวงจรตอเขาที่

ขั้ว +  ของ DC power supply  สวนขั้วลบ(Ground) ของแผงวงจรใหตอเขากับขั้วที่ขัว้ COM ไมใชขั้ว − 
ของ DC power supply 

11) ใหสังเกตผลทีไ่ดจากการทดลองวาสอดคลองกับผลทางทฤษฎี(ผลการคํานวณหรือการจําลองการ
ทํางาน) หรือไม และควรจะแกไขใหไดผลการทดลองที่ถูกตอง กอนออกจากหองปฏิบัติการ 

12) แมในการทดลองจะไมไดใหผูทดลองทําการคํานวณเอง แตก็ควรจะทราบวิธีการคํานวณ 
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การทดลอง 
1. วงจรขยายแบบอิมิตเตอรรวม 
  ตอวงจรขยายแบบอิมิตเตอรรวมตามรูปที่ 2 โดยใช  RS = 1  kΩ  แลวทดลองดังนี ้

RC1

RS1

Q1

1kΩ

82kΩ

B

E

C

RE1

R1

R2 CE2

CO2

CS

i O

V       =  10 VCC

Vs

RL2 Vo

Ro'Ro

R iR i'Vi

1kΩ

1kΩ

18kΩ
220 Ω

100 μF

100 μFi I i I'

'i O

เปดวงจร
    หรือ

VI

VC

100 μF

 
รูปที่ 2  วงจรขยายแบบอิมิตเตอรรวม 

1.1 ตั้ง RL  =  ∞ แลววดัคา Von และ Vi เพื่อคํานวณอัตราขยายตางๆ คือ 
 

   ,      ,      ,     on on
vnvin i i

si

V VA A R R
V V

′= =  

   

บันทึกคาที่วดัและคํานวณในขอ 1.1 ลงในตารางที่ 1.1 
 

ตารางที่ 1.1 

ตัวแปร Von Vi Vs ใหคํานวณ iI ′  

ผลการวัด     

ตัวแปร Avin Avn iR′  iR  

ผลการคํานวณ     

หมายเหตุ     1)  ใช Channel 1 จับสัญญาณที่ Vi ไมใชสัญญาณ Vs ซ่ึงจะรูคาแลวจากการตั้งคาตอนแรก และ 

สัญญาณที่ใชปอนเขามาที่ Vs จะตองเปนความถี่ 1 kHz  

2)  หากคา Ri ที่ไดมีคาติดลบ ควรตรวจสอบการตอวงจรและจุดวัดสัญญาณใหมใหถูกตอง  
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 1.2 เพิ่มขนาดของ Vs   จนกระทั่งเกดิการขริบของสัญญาณออก ยายโพรบที่จับสัญญาณ Vo มาจบัที่ VC 

แทน แลวเขียนกราฟของ VI และ VC  ลงในสรุปผลการทดลอง และยายโพรบกลับไปจับสัญญาณ Vo 

เพื่อทดลองขอ 1.3 ตอไป 
 1.3 ตั้ง RL  =  1 kΩ แลววัดคา Vo และ Vi เพื่อคํานวณอัตราขยายตางๆ คอื 
 

   ,      ,      ,     o o
vvi i i

si

V VA A R R
V V

′= =    

 

1.4 ตั้ง  Vs  เมื่อ  RL  =  ∞ เพื่อให Von  มีคาสูงที่สุดโดยแรงดันออกไมถูกขริบ จากนั้นใหวดัคา Von  

และ  Vo  เมื่อ ตัดและตอ RL สลับกันหลายครั้งเพื่อใหไดคาที่ถูกตอง ใชคา Von , Vo  , RL และ RC  

ในการคํานวณหา oR′  และ  oR   บันทึกคาที่วัดและคํานวณในขอ 1.3 และ 1.4 ลงในตารางที่ 1.2 
 

ตารางที่ 1.2 
ตัวแปร Vo Vi Vs(ขอ1.1) คํานวณ iI ′  ΔVo เฉลี่ย คํานวณ oI ′  

ผลการวัด       
ตัวแปร Avi Av iR′  iR  oR′  oR  

การคํานวณ       

หมายเหต ุ คา RO อาจจะมีคาติดลบเนื่องจากความคลาดเคลื่อนจากคา RC  
 

2. วงจรขยายแบบอิมิตเตอรรวมท่ีมีตัวตานทานที่ขาอิมิตเตอร 
  ตอวงจรขยายแบบอิมิตเตอรรวมที่มีตัวตานทานที่ขาอิมติเตอรตามรูปที่ 3 ใช RS = 10 kΩ แลว

ทดลองดังนี ้

RC1

RS2

Q1

1kΩ

82kΩ

B

E

C

RE1

R1

R2

CO2

CS

i O

V       =  10 VCC

Vs

RL2 Vo

Ro'Ro

R iR i'Vi

1kΩ

10kΩ

18kΩ 220 Ω

100 μFi I i I'

'i O

เปดวงจร
    หรือ

VI

VC

100 μF

 
รูปที่ 3  วงจรขยายแบบอิมิตเตอรรวมที่มีตัวตานทานที่ขาอิมิตเตอร 
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 2.1 ตั้ง RL  =  ∞ แลววดัคา Von และ Vi เพื่อคํานวณอัตราขยายตางๆ คือ 
   

   ,      ,      ,     on on
vnvin i i

si

V VA A R R
V V

′= =  

  

บันทึกคาที่วดัและคํานวณในขอ 2.1 ลงในตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1 

ตัวแปร Von Vi Vs ใหคํานวณ iI ′  

ผลการวัด     

ตัวแปร Avin Avn iR′  iR  

ผลการคํานวณ     
 
 2.2 เพิ่มขนาดของ  Vs   จนกระทั่งเกดิการขริบของสัญญาณออก ยายโพรบที่จับสัญญาณ Vo มาจับที่ VC 

แทน แลวเขียนกราฟของ VI และ VC ลงในสรุปผลการทดลอง และยายโพรบกลับไปจับสัญญาณ Vo 

เพื่อทดลองขอ 2.3 ตอไป 
 2.3 ตั้ง RL  =  1 kΩ แลววัดคา Vo และ Vi เพื่อคํานวณอัตราขยายตางๆ คอื 
   

   ,      ,      ,     o o
vvi i i

si

V VA A R R
V V

′= =    

  

2.4 ตั้ง  Vs  เมื่อ  RL  =  ∞ เพื่อให Von  มีคาสูงที่สุดโดยแรงดันออกไมถูกขริบ จากนั้นใหวดัคา Von  

และ  Vo  เมื่อ ตัดและตอ RL สลับกันหลายครั้งเพื่อใหไดคาที่ถูกตอง ใชคา Von , Vo  , RL และ RC  

ในการคํานวณหา oR′  และ oR   บันทึกคาที่วัดและคํานวณในขอ 2.3 และ 2.4 ลงในตารางที่ 2.2 
 

ตารางที่ 2.2 
ตัวแปร Vo Vi Vs คํานวณ iI ′  ΔVo เฉลี่ย คํานวณ oI ′  

ผลการวัด   (ขอ2.1)    
ตัวแปร Avi Av iR′  iR  oR′  oR  

การคํานวณ       
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3. วงจรขยายแบบคอลเลกเตอรรวม 
  ตอวงจรขยายแบบคอลเลกเตอรรวมตามรูปที่ 4 ใช  RS = 10 kΩ   แลวทดลองดังนี ้

 

RS2

Q2

1kΩ

100kΩ

B

E

C

RE2

R3

R4

CO3

CS

i O

V       =  10 VCC

Vs RL2 Vo

Ro'Ro

R iR i'Vi

10kΩ

56kΩ 560 Ω
100 μF

i I i I'
'i O

เปดวงจร
    หรือ

VI

VE
100 μF

 
รูปที่ 4  วงจรขยายแบบคอลเลกเตอรรวม 

 3.1 ตั้ง RL  =  ∞ แลววดัคา Von และ Vi เพื่อคํานวณอัตราขยายตางๆ คือ 
    

   ,      ,      ,     on on
vnvin i i

si

V VA A R R
V V

′= =  

  

บันทึกคาที่วดัและคํานวณในขอ 3.1 ลงในตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 

ตัวแปร Von Vi Vs ใหคํานวณ iI ′  

ผลการวัด     

ตัวแปร Avin Avn iR′  iR  

ผลการคํานวณ     
 
 3.2 เพิ่มขนาดของ  Vs   จนกระทั่งเกดิการขริบของสัญญาณออก ยายโพรบที่จับสัญญาณ Vo มาจบัที่ VE 

แทน แลวเขียนกราฟของ VI  และ VE ลงในสรุปผลการทดลอง และยายโพรบกลับไปจับสัญญาณ Vo 

เพื่อทดลองขอ 3.3 ตอไป 
 3.3 ตั้ง RL  =  1 kΩ แลววัดคา Voและ Vi คํานวณอัตราขยายตางๆ คือ 
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   ,      ,      ,     o o
vvi i i

si

V VA A R R
V V

′= =    

 

3.4 ตั้ง  Vs  เมื่อ  RL  =  ∞ เพื่อให Von  มีคาสูงที่สุดโดยแรงดันออกไมถูกขริบ จากนั้นใหวดัคา Von  

และ  Vo  เมื่อ ตัดและตอ RL สลับกันหลายครั้งเพื่อใหไดคาที่ถูกตอง ใชคา Von , Vo  , RL และ RE  

ในการคํานวณหา oR′  และ  oR   บันทึกคาที่วัดและคํานวณในขอ 3.3 และ3.4 ลงในตารางที่  3.2 
 

ตารางที่ 3.2 
ตัวแปร Vo Vi Vs(ขอ3.1) คํานวณ iI ′  ΔVo เฉลี่ย คํานวณ oI ′  

ผลการวัด       
ตัวแปร Avi Av iR′  iR  oR′  oR  

การคํานวณ       
 
4. วงจรขยายแบบเบสรวม 
  ตอวงจรขยายแบบเบสรวมตามรูปที่ 5 การตอวงจรควรใชสายไฟดานเบสของทรานซิสเตอรใหส้ัน 
ๆ เพื่อปองกันการเกิด oscillation ซ่ึงจะทําใหสัญญาณทีว่ัดไดเปนสัญญาณความถี่สูงที่ไมใช 1 kHz ซ่ึงเปน
ความถี่ของสัญญาณที่ปอนใหวงจรขยาย และใช RS = 1 kΩ  แลวทําการทดลองดังนี้ 

RC1

RS1

Q1

1kΩ

82kΩ

B

E

C

RE1

R1

R2
CE2

CO2

CS

i O

V       =  10 VCC

Vs

RL2 Vo

Ro'Ro

Vi

1kΩ

1kΩ
18kΩ

220 Ω100 μF

100 μF

i Ii I '

'i O

เปดวงจร
    หรือ

R i'R i

100 μF

VC

VI

 
รูปที่ 5  วงจรขยายแบบเบสรวม 

 

 4.1 ตั้ง RL  =  ∞ แลววดัคา Von และ Vi เพื่อคํานวณอัตราขยายตางๆ คือ 
    

   ,      ,      ,     on on
vnvin i i

si

V VA A R R
V V

′= =  
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บันทึกคาที่วดัและคํานวณในขอ 4.1 ลงในตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1 

ตัวแปร Von Vi Vs ใหคํานวณ iI ′  

ผลการวัด     

ตัวแปร Avin Avn iR′  iR  

ผลการคํานวณ     
 

4.2 เพิ่มขนาดของ  Vs   จนกระทั่งเกิดการขรบิของสัญญาณออก ยายโพรบที่จับสัญญาณ Vo มาจับที่ VC 

แทน แลวเขียนกราฟของ VI และ VC ลงในสรุปผลการทดลองและยายโพรบกลับไปจับสัญญาณ Vo 

เพื่อทดลองขอ 4.3 ตอไป 
 4.3 ตั้ง RL  =  1 kΩ แลววัดคา Vo และ Vi เพื่อคํานวณอัตราขยายตางๆ คอื 
   

   ,      ,      ,     o o
vvi i i

si

V VA A R R
V V

′= =    

  

4.3 ตั้ง  Vs  เมื่อ  RL  =  ∞ เพื่อให Von  มีคาสูงที่สุดโดยแรงดันออกไมถูกขริบ จากนั้นใหวดัคา Von  

และ  Vo  เมื่อ ตัดและตอ RL สลับกันหลายครั้งเพื่อใหไดคาที่ถูกตอง ใชคา Von , Vo  , RL และ RC  

ในการคํานวณหา oR′  และ  oR   บันทึกคาที่วัดและคํานวณในขอ 4.3 และ 4.4 ลงในตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 

ตัวแปร Vo Vi Vs(ขอ4.1) คํานวณ iI ′  ΔVo เฉลี่ย คํานวณ oI ′  

ผลการวัด       
ตัวแปร Avi Av iR′  iR  oR′  oR  

การคํานวณ       
 

สรุปผลและวิจารณ 
 ใหสรุป และวจิารณผลการทดลอง ทั้งหมด และควรทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบตัิของวงจรขยายแบบ
ตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อชวยใหสามารถอธิบายหรือเปรียบเทียบผลการทดลองไดอยางรวบรัดและชัดเจน 
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คําถาม  
ใหทําลวงหนากอนทําทดลอง เพื่อสงพรอมผลการทดลอง ในวนัที่ทดลอง 

ใหคะแนนรวมกับผลการทดลอง ( คําถาม =20 % ผลการทดลอง 80% ) 

 
 ถาเราตองการวงจรขยายสัญญาณไมโครโฟนเพื่อปอนใหกับลําโพง  โดยไมโครโฟนมีความตานทาน
ออกไมเกนิ  100 Ω  และใหสัญญาณออกในภาวะไมมีโหลดไมเกนิ  10 mV (peak to peak)  สวนลําโพงมี
ความตานทาน 8  Ω และใหกําลังออกสูงสุด 250 mW  ทานคิดวาวงจรขยายที่ใชควรมีคุณสมบัติอยางไร ให
ลอง sketch รูปวงจรขยายที่ใชทรานซิสเตอรที่คิดวาเหมาะสม ซ่ึงอาจตองใชวงจรขยายพืน้ฐานมากกวา 1 
stage ก็ได ใหคํานวณหาคาองคประกอบตางๆ  และจาํลองการทํางานของวงจรดวย Computer (เลือกใช
โปรแกรมสําเร็จตามตองการ เชน Spice , Lek) และ Plot รูปคลื่นของแรงดันเขาและแรงดันออกของ
วงจรขยายในกราฟรูปเดียวกันเพื่อการเปรียบเทียบ 
 

หมายเหต ุ การออกแบบวงจรขยายใหใชคุณสมบัติของทรานซิสเตอรชนิด   NPN  เบอร 2SC945 ซ่ึงมี  hFE 

(βO)  = 75 (minimum) ,        rπ  ≅  1 kΩ  เมื่อ  IC  =  1  mA.  
 
 

ooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooo 
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2102384 
 

Electronics Laboratory 

ช่ือ-สกุล       
เลขประจําตัว      
เลขประจําตัวผูรวมงาน 1.     
เลขประจําตัวผูรวมงาน 2.     
วันที่ทําการทดลอง      
อาจารยผูควบคุม      

 

วงจรขยายที่ใชทรานซิสเตอรตัวเดียว     Single Transistor Amplifiers (STA) 
 

สรุปผลการทดลองสําหรับสงหลังการทดลอง 
 

1. วงจรขยายแบบอิมิตเตอรรวม 
 
ผลการวัดและคํานวณจากขอ 1.1 

ตัวแปร Von Vi Vs ใหคํานวณ iI ′  

ผลการวัด     

ตัวแปร Avin Avn iR′  iR  

ผลการคํานวณ     

 
รูปคล่ืนท่ีไดจากการทดลองขอ 1.2 

 
 
 
 
 
 
CH1: ………Volt/Div,  ………… Sec/Div CH2: ………Volt/Div,  ………….Sec/Div  
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ผลการวัดและคํานวณจากขอ 1.3 และ ขอ 1.4 
ตัวแปร Vo Vi Vs(ขอ4.1) คํานวณ iI ′  ΔVo เฉลี่ย คํานวณ oI ′  

ผลการวัด       
ตัวแปร Avi Av iR′  iR  oR′  oR  

การคํานวณ       
 
2. วงจรขยายแบบอิมิตเตอรรวมท่ีมีตัวตานทานที่ขาอิมิตเตอร 
 

ผลการวัดและคํานวณจากขอ 2.1 

ตัวแปร Von Vi Vs ใหคํานวณ iI ′  

ผลการวัด     

ตัวแปร Avin Avn iR′  iR  

ผลการคํานวณ     
 

รูปคล่ืนท่ีไดจากการทดลองขอ 2.2 

 
 
 
 
 
 
CH1: ………Volt/Div,  ………… Sec/Div CH2: ………Volt/Div,  ………….Sec/Div  
 
ผลการวัดและคํานวณจากขอ 2.3 และ ขอ 2.4 

ตัวแปร Vo Vi Vs(ขอ4.1) คํานวณ iI ′  ΔVo เฉลี่ย คํานวณ oI ′  

ผลการวัด       
ตัวแปร Avi Av iR′  iR  oR′  oR  

การคํานวณ       
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3. วงจรขยายแบบคอลเลกเตอรรวม 
 
ผลการวัดและคํานวณจากขอ 3.1 

ตัวแปร Von Vi Vs ใหคํานวณ iI ′  

ผลการวัด     

ตัวแปร Avin Avn iR′  iR  

ผลการคํานวณ     
 
รูปคล่ืนท่ีไดจากการทดลองขอ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 

CH1: ………Volt/Div,  ………… Sec/Div CH2: ………Volt/Div,  ………….Sec/Div  
 
ผลการวัดและคํานวณจากขอ 3.3 และ ขอ 3.4 

ตัวแปร Vo Vi Vs(ขอ4.1) คํานวณ iI ′  ΔVo เฉลี่ย คํานวณ oI ′  

ผลการวัด       
ตัวแปร Avi Av iR′  iR  oR′  oR  

การคํานวณ       
 



 19 

4. วงจรขยายแบบเบสรวม 
 
ผลการวัดและคํานวณจากขอ 4.1 

ตัวแปร Von Vi Vs ใหคํานวณ iI ′  

ผลการวัด     

ตัวแปร Avin Avn iR′  iR  

ผลการคํานวณ     

 
รูปคล่ืนท่ีไดจากการทดลองขอ 4.2 

 
 
 
 
 
 
CH1: ………Volt/Div,  ………… Sec/Div CH2: ………Volt/Div,  ………….Sec/Div  
 
ผลการวัดและคํานวณจากขอ 4.3 และ ขอ 4.4 

ตัวแปร Vo Vi Vs(ขอ4.1) คํานวณ iI ′  ΔVo เฉลี่ย คํานวณ oI ′  

ผลการวัด       
ตัวแปร Avi Av iR′  iR  oR′  oR  

การคํานวณ       
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สรุปผลและวิจารณ (สั้น ๆ ไมเกิน 9 บรรทัด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอบคําถาม สงในวันที่ทดลองเปนคะแนนที่จะรวมกับผลการทดลอง ( 20 % ของคะแนนผลการทดลอง ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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