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คำแนะนำกำรใช้ เอกสำรประกอบกำรสอน
เอกสารประกอบการสอนชุดนี้ ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนในรายวิชา อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งออกเป็ น 11 หน่วยการเรี ยนรู ้ แต่ละหน่วย
กาหนดให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิดงั นี้
กกกกกกกก1. นักเรี ยนจะต้องศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
กกกกกกกก2. นักเรี ยนต้องทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน และตรวจคาตอบในแบบเฉลยด้วยความ
ซื่อสัตย์
กกกกกกกก3. นักเรี ยนต้องศึกษาใบเนื้อหาให้ละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กกกกกกกก4. นักเรี ยนต้องทาแบบฝึ กหัดท้ายหน่วยเรี ยน และตรวจคาตอบการทาแบบฝึ กหัดด้วย
ตนเองร่ วมกับครู ผสู ้ อน
กกกกกกกก5. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยความซื่อสัตย์
กกกกกกกก6. นักเรี ยนเปรี ยบเทียบผลของคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
เพื่อเปรี ยบเทียบพัฒนาการในการเรี ยนรู ้
กกกกกกกก7. หากนักเรี ยนได้ผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนไม่ถึงร้อยละ 80 ให้
นักเรี ยนกลับไปศึกษาเอกสารประกอบการสอนใหม่อีกครั้ง
กกกกกกกก8. นักเรี ยนทาการทดลองใบงาน บันทึกผลการทดลอง สรุ ปผลการทดลอง
กกกกกกกก9. หากนักเรี ยนมีปัญหาจากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนสามารถปรึ กษาครู ได้
ทันที
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แบบทดสอบก่อนเรียนหน่ วยที่ 7 เรื่ องเอสซีอาร์
วิชา อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005
ข้ อสอบจานวน 12 ข้ อ ( 12 คะแนน )
เวลา 10 นาที
คาสั่ ง จงเลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย (  ) ลงในกระดำษคำตอบ

P N P N

1.

จำกรู ปเป็ นโครงสร้ำงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตำมข้อใด

ก. ไดโอด
ข. ทรำนซิสเตอร์
2. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของเอสซีอำร์
ก.
ข.
3. ข้อใดคือวงจรสมมูลของเอสซีอำร์
A2
A

ค. เฟต

ง. เอสซี อำร์

ค.

ง.
A2

A
G

G

G

K
A1
A1
ก.
ข.
ค.
4. จำกกรำฟคุณสมบัติของเอสซี อำร์ กระแสโฮลดิ้ง( IH )คืออะไร
ก. กระแสต่ำสุ ดที่เอสซีอำร์ยงั คงนำกระแสได้
ข. กระแสสู งสุ ดที่เอสซีอำร์ ทนได้
ค. กระแสเฉลี่ยที่ไหลผ่ำนโหลดและเอสซี อำร์
ง. กระแสต่ำสุ ดที่ทำให้เอสซีอำร์หยุดนำกระแส
5. ข้อใดคือวิธีกำรทำให้เอสซีอำร์นำกระแส
ก. จ่ำยไฟบวก A จ่ำยไฟลบให้ K และจ่ำยไฟบวก G จ่ำยไฟลบให้ K
ข. จ่ำยไฟลบ A จ่ำยไฟบวกให้ K และจ่ำยไฟบวก G จ่ำยไฟลบให้ K
ค. จ่ำยไฟลบ A จ่ำยไฟลบให้ K และจ่ำยไฟบวก G จ่ำยไฟบวกให้ K
ง. จ่ำยไฟบวก A จ่ำยไฟลบให้ K และจ่ำยไฟลบ G จ่ำยไฟบวกให้ K
6. เมื่อเอสซี อำร์ นำกระแสแล้วจะหยุดนำกระแสต้องทำอย่ำงไร
ก. ตัดแรงดันที่จ่ำยให้ขำ G ออกชัว่ ขณะ
ข. จ่ำยแรงดันลบให้ขำ G เทียบ K

ง.

K
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ค. ลดกระแสไหลผ่ำนตัวเอสซี อำร์ ให้ต่ำกว่ำกระแสโฮลดิ้ง
ง. จ่ำยแรงดันบวกให้ขำ A จ่ำยแรงดันลบให้ขำ K เพิ่มมำกขึ้น
7. เอสซี อำร์ เมื่อนำไปใช้งำนกับไฟกระแสสลับจะทำหน้ำที่คล้ำยกับอุปกรณ์ใด
ก. ทรำนซิสเตอร์
ข. เฟต
ค. ไดแอก
ง.ไดโอด
8. เอสซี อำร์ เมื่อนำไปใช้งำนกับแรงดันไฟสลับตัวเอสซี อำร์ จะทำหน้ำที่อะไร
ก. เป็ นสวิตช์ตดั ต่อ
ข. ตัวเรี ยงกระแส
ค. ตัวกรองกระแส
ง. ตัวกระตุน้ สัญญำณ
9. จำกคู่มือรำยละเอียดของเอสซี อำร์ เบอร์ 2N5064 ระบุค่ำ VRRM ระบุค่ำสู งสุ ด 200 V คืออะไร
ก. แรงดันที่ป้อนให้ขำ A และขำ K สู งสุ ด 200 V
ข. แรงดันที่ป้อนให้ขำ A และขำ K ทำให้เอสซี อำร์ ทำงำนโดยที่ไม่มีกำรกระตุน้ ที่ขำ G
สู งสุ ด 200V
ค. ค่ำแรงดันที่ป้อนให้ขำ A กับขำ K เป็ นไบอัสกลับสู งสุ ดที่ทนได้ 200 V
ง. ค่ำแรงดันกระตุน้ สู งสุ ด 200 V
10. จำกรู ปเป็ นกำรนำเอสซี อำร์ ไปต่อวงจรใช้งำนคือวงจรอะไร
ก. วงจรควบคุมควำมเร็ วมอเตอร์
RL
ข. วงจรหรี่ ไฟ
SCR
RG D1
D2
ค. วงจรควบคุมเฟส
ง. วงจรเร็ กติไฟเออร์
VAC
C1
11. ถ้ำใช้โอห์มมิเตอร์วดั ขำเอสซีอำร์ 3 ขำ ทีละคู่จำนวน 6 ครั้ง ถ้ำเป็ นเอสซี อำร์ ปกติเข็มมิเตอร์
จะบ่ำยเบนขึ้นมำ 1ครั้ง อ่ำนค่ำควำมต้ำนทำน 1 ครั้ง ขำที่ไฟบวกแตะอยูค่ ือขำใดของเอสซี อำร์
ก. ขำ A
ข. ขำ K
ค. ขำ G
ง. ขำ S
12. ในกำรวัดทดสอบเอสซี อำร์ ดว้ ยโอห์มมิเตอร์ ผลกำรวัดขำคู่A กับ K วัดเข็มมิเตอร์ บ่ำยเบนขึ้น
ทั้ง 2 ครั้ง ได้ค่ำควำมต้ำนทำนต่ำมำก สรุ ปได้วำ่ อย่ำงไร
ก. เอสซีอำร์ปกติ
ข. เอสซีอำร์ชำรุ ดขำด
ค. เอสซีอำร์ ชำรุ ดช็อต
ง. ยังสรุ ปไม่ได้
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หน่วยที่ 7

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่ อง เอสซีอาร์

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่วย เอสซีอาร์
เวลา 2 ชัว่ โมง

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
คำตอบ
ข้ อที่
ง
7
ค
8
ก
9
ก
10
ก
11
ค
12

คำตอบ
ง
ข
ค
ค
ค
ค

ใบความรู้ ที่ 7
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เอสซีอาร์(SCR)
เรื่ อง เอสซีอาร์(SCR)

หน่วยที่ 7
สอนครั้งที่ 12
เวลา 2 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
เอสซี อาร์ มี ชื่ อ เต็ ม ว่ า ซิ ลิ ค อนคอนโทรลเร็ คติ ฟ ายเออร์ (SCR : Silicon Control
Rectifier) จัดเป็ นอุป กรณ์ ป ระเภทไทริ ส เตอร์ ผลิ ตขึ้ นจากสารกึ่ งตัวนาชนิ ดซิ ลิ ค อน โครงสร้ าง
ภายในประกอบไปด้วยสารกึ่งตัวนาชนิ ดพี (P) และชนิดเอ็น (N) ต่อชนกัน 4 ตอน มีขาต่อออกมา
ใช้งาน 3 ขา คือขาแอโนด (Anode :A) ขาแคโทด (Cathode: K) และขาเกต (Gate :G) มันจะยอมให้
กระแสไหลผ่านได้เพียงทิศทางเดี ยวเหมือนไดโอด แต่ต่างกันตรงที่สามารถควบคุ มให้นากระแส
หรื อไม่นากระแสได้ โดยการควบคุมมุมในการทริ ก(Trigger) ที่ขาเกต
สาระการเรี ยนรู้
7.1 โครงสร้าง สัญลักษณ์และวงจรสมมูลของเอสซีอาร์
7.2 กราฟคุณสมบัติของเอสซีอาร์
7.2.1กราฟคุณสมบัติของเอสซีอาร์ขณะเปิ ดขาเกตลอยไว้
7.2.2กราฟคุณสมบัติของเอสซีอาร์ขณะควบคุมแรงดันที่ขาเกต
7.3 การทางานของเอสซี อาร์ ต่อไฟฟ้ากระแสตรง
7.3.1 สภาวะนากระแสของเอสซีอาร์
7.3.2 สภาวะหยุดนากระแสของเอสซีอาร์
7.4 การทางานของเอสซี อาร์ ต่อแรงดันไฟสลับ
7.5 การอ่านคู่มือเอสซี อาร์ เบอร์ และการแปลความหมาย
7.6 การนาเอสซีอาร์ไปใช้งาน
7.6.1การใช้เอสซีอาร์เป็ นสวิตช์
7.6.2 การใช้เอสซีอาร์ควบคุมเฟสแบบเต็มคลื่น
7.7 การทดสอบเอสซีอาร์ดว้ ยโอห์มมิเตอร์
7.7.1 การวัดหาขาของเอสซีอาร์
7.7.2 การทดสอบเอสซีอาร์ ดีหรื อเสี ย (กรณี เอสซีอาร์ เบอร์ 2P4M
7.8 สรุ ป
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ใบความรู้ ที่ 7
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เอสซีอาร์(SCR)
เรื่ อง เอสซีอาร์(SCR)

หน่วยที่ 7
สอนครั้งที่ 12
เวลา 2 ชัว่ โมง

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจการทางานของเอสซีอาร์
2. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. เขียนโครงสร้างของเอสซีอาร์ ได้
2. เขียนสัญลักษณ์ของเอสซีอาร์ ได้
3. เขียนวงจรสมมูลของเอสซีอาร์ได้
4. อธิบายกราฟคุณสมบัติของเอสซีอาร์ได้
5. อธิบายหลักการทางานของเอสซีอาร์ ได้
6. บอกคุณสมบัติของเอสซี อาร์ ได้
7. อธิบายหลักการทดสอบเอสซีอาร์ ดว้ ยโอห์มมิเตอร์ได้
8. บอกความหมายข้อมูลรายละเอียดของเอสซีอาร์ได้
9. อธิ บายการทางานของเอสซี อาร์ ต่อแรงดันไฟสลับได้
10. อธิบายการนาเอสซีอาร์ไปใช้งานได้
11. มีการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผสู ้ อนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
สนใจใฝ่ รู ้ รักสามัคคี
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ใบความรู้ ที่ 7
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เอสซีอาร์(SCR)
เรื่ อง เอสซีอาร์(SCR)

หน่วยที่ 7
สอนครั้งที่ 12
เวลา 2 ชัว่ โมง

7.1 โครงสร้ างและสั ญลักษณ์ ของเอสซีอาร์
ซิ ลิคอน คอนโทรล เร็ กติไฟเออร์ ( Silicon Control Rectifier ) หรื อ เอสซี อาร์ (SCR) เป็ น
อุปกรณ์จาพวกไทริ สเตอร์ ถูกผลิตมาจากสารกึ่งตัวนาชนิดซิ ลิคอน(Si) โครงสร้างประกอบด้วยสาร
กึ่งตัวนาชนิ ดพี (P) และชนิ ดเอ็น (N)ต่อชนสลับกันรวม 4ตอนเป็ น PNPN มีขาต่อออกมาใช้งาน 3
ขา คือ ขาแอโนด (Anode;A) ขาแคโทด( K) และขาเกต (G) โครงสร้าง สัญลักษณ์และรู ปร่ าง แสดง
ดังรู ปที่ 7.1และ7.2

รูปที่ 7.1 รู ปร่ างของเอสซีอาร์แบบต่างๆ
(ที่มา :https://thai.alibaba.com/product-detail/silicon-controlled-thyristor-scr-234919485.html)

โครงสร้าง

(ข)สัญลักษณ์
(ค)วงจรสมมูล
รู ปที่7.2 โครงสร้าง สัญลักษณ์และวงจรสมมูลของเอสซีอาร์
ที่มา(พุทธรักษ์ แสงกิ่ง,2558,หน้า 341)
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ใบความรู้ ที่ 7
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เอสซีอาร์(SCR)
เรื่ อง เอสซีอาร์(SCR)

หน่วยที่ 7
สอนครั้งที่ 12
เวลา 2 ชัว่ โมง

จากรู ปที่ 7.2 แสดงโครงสร้าง สัญลักษณ์และวงจรสมมูลของเอสซี อาร์ ในรู ปที่7.2 ก.
โครงสร้างของเอสซี อาร์ ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนาชนิ ดพีและชนิ ดเอ็นต่อชนกัน 4 ตอนคือPNPN มี
ขาต่อออกมาใช้งาน 3 ขา โดยขาแอโนด (A)ต่อกับสารพีดา้ นบนสุ ด ส่ วนขาแคโทด (K)ต่อกับสาร
เอ็นด้านล่างสุ ด และขาเกต(G) ต่อกับตอนที่สองของสารพี ซึ่ งขาเกตจะใช้ในการควบคุ มการไหล
ของกระแสแอโนด (IA)
ในรู ป ที่ 7.2 (ข) แสดงสัญ ลัก ษณ์ ของเอสซี อาร์ จะเห็ น ว่ามี สั ญ ลัก ษณ์ เหมื อนไดโอด
เพียงแต่เพิ่มขาเกตมาอีกหนึ่ งขา คื อด้านสามเหลี่ ยมต่อกับขาแอโนด (A)ด้านขีดต่อกับขาแคโทด
(K)ส่ วนขาเกตตต่อออกมาจากด้านข้างขีดของขาแคโทด ใช้ทาหน้าที่เป็ นตัวเรี ยงกระแสได้แปลงไฟ
สลับเป็ นไฟตรงเหมือนไดโอดแต่สามารถควบคุ มปริ มาณของแรงดันและกระแสที่จะไหลผ่านไป
ยังโหลดได้
ในรู ปที่ 7.2 (ค) แสดงวงจรสมมูลของเอสซี อาร์ จากโครงสร้างของเอสซี อาร์ ถ้าเราตัด
สารกึ่ งตัวนาชนิ ดพีและชนิ ดเอ็นตอนในแยกออกเป็ น 2 ส่ วน แยกการต่อสารกึ่ งตัวนาเป็ นตัวละ 3
ตอน จะได้เป็ นทรานซิ สเตอร์ 2 ตัวต่ออยู่ดว้ ยกัน โดยมีQ1เป็ นทรานซิ สเตอร์ ชนิ ดพีเอ็นพี (P) มี Q2
เป็ นทรานซิ สเตอร์ ชนิดเอ็นพีเอ็น (N) ต่อวงจรร่ วมกัน สารชนิดพีตอนนอกเป็ นขาอิมิตเตอร์ (E)ของ
Q1 ต่ออกมาเป็ นขาแอโนด (A) ขาเบส (B)ของQ1 ต่อร่ วมกับขาคอลเลกเตอร์ (C)ของQ2 เป็ นสาร
ชนิ ดเอ็นทั้งคู่ ขาคอลเลกเตอร์ ของQ1ต่อร่ วมขาเบสของ Q2 เป็ นสารชนิ ดพีท้ งั คู่ต่อออกมาเป็ นขาเกต
(G)และสารชนิ ด เอ็น ตอนนอก เป็ นขาอิ มิ ต เตอร์ ข องQ2 ต่ อ ออกมาเป็ นขาแคโทด (K)ลัก ษณะ
โครงสร้างของเอสซี อาร์ เมื่อแสดงในรู ปวงจรสมมูลเป็ นทรานซิ สเตอร์ 2 ตัวต่อวงจรร่ วมกัน ทาให้
สามารถอธิ บายการทางานได้ชดั เจน และเข้าใจได้ง่าย
7.2 กราฟคุณสมบัติของเอสซีอาร์
7.2.1กราฟคุณสมบัติของเอสซีอาร์ ขณะเปิ ดขาเกตลอยไว้
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ไบแอสตรง
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ไบแอสกลับ

VBR
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+
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VF

SCR นากระแส
VF
VBF
SCR ไม่นากระแส

SCR พังทลาย
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รู ปที่ 7.3 กราฟคุณสมบัติของเอสซีอาร์ขณะเปิ ดขาเกตลอยไว้
ที่มา(พันศักดิ์ พุฒิมานิ ตพงศ์,มปป.,หน้า 59)
จากรู ปที่ 7.3 แสดงกราฟคุณสมบัติของเอสซีอาร์ขณะเปิ ดขาเกตลอยไว้ จากกราฟ
แสดงสภาวะการทางานของเอสซีอาร์ได้เป็ น 2 ย่านคือ ย่านไบแอสตรง และย่านไบแอสกลับ มีการ
ทางานดังนี้
ในย่านไบแอสตรง เมื่อจ่ายแรงดันไฟบวกให้ขาแอโนด (A) และจ่ายแรงดันไฟลบให้
ขาแคโทด( K) โดยจ่ายแรงดันค่าต่ าๆ เอสซี อาร์ จะยังไม่นากระแส มีเพียงกระแสรั่ วไหลเพียง
เล็ ก น้ อ ยไหลผ่า นตัว เอสซี อ าร์ เมื่ อ ปรั บ แรงดัน ให้ ข าแอโนดและขาแคโทดเพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อยๆ
กระแสรั่วไหลจะไหลผ่านเอสซี อาร์ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เมื่อปรับเพิ่มแรงดันไปจนถึ งค่าๆ
หนึ่ ง กระแสรั่ วไหลมี ค่ าเพิ่ ม ขึ้ น ถึ งค่ ากระแสโฮลดิ้ ง ( IH )ท าให้ เอสซี อาร์ น ากระแส ค่ าความ
ต้านทานของเอสซี อาร์ ลดต่ าลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้มีกระแสไหลผ่านตัวเอสซี อาร์ สู งขึ้นทันทีอย่าง
รวดเร็ ว ดังนั้นจึงต้องจากัดค่ากระแสไม่ให้ไหลผ่านตัวเอสซี อาร์ เกินกว่าค่าทนกระแสสู งสุ ดเพราะ
จะทาให้เอสซีอาร์ชารุ ดเสี ยหายทันที
ในย่านไบแอสกลับ เมื่อจ่ายแรงดันไบแอสกลับให้เอสซี อาร์ คือจ่ายไฟลบให้ขาแอโนด
(A)และจ่ายไฟบวกให้ขาแคโทด (K) โดยครั้งแรกจ่ายแรงดันค่าต่าๆเอสซี อาร์ จะยังไม่นากระแส
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มี เพี ยงกระแสรั่ วไหลจานวนน้อยๆไหลผ่านตัวเอสซี อาร์ เมื่ อปรั บ ค่าแรงดันให้ข าแอโนด (A)
และขาแคโทด (K)ของเอสซี อาร์ เพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ ยังคงมีกระแสรั่วไหลจานวนน้อยๆไหลผ่านตัว
เอสซี อาร์ อยู่เท่าเดิ ม แต่เมื่ อปรั บแรงดันไบแอสกลับมากกว่าค่าแรงดันพังไบแอสกลับ (Reverse
Breakdown Voltage )หรื อVBR เอสซี อาร์ จะลัดวงจรทันที มีกระแสไหลผ่านตัวเอสซี อาร์ สูงมากทา
ให้เอสซี อาร์ เกิดชารุ ดเสี ยหาย
การใช้วิธีการนี้ ควบคุมให้เอสซี อาร์ ทางานในย่านจ่ายแรงดันไบแอสตรง มีความเสี่ ยง
ต่อการชารุ ดเสี ยหายแก่ตวั เอสซี อาร์ และต้องใช้แรงดันไบแอสที่สูงมาก อาจส่ งผลให้อุปกรณ์ที่ต่อ
ร่ วมในวงจรชารุ ดเสี ยหายตามไปด้วย วิธีน้ ีจึงไม่นิยมใช้งาน
7.2.2กราฟคุณสมบัติของเอสซีอาร์ ขณะควบคุมแรงดันที่ขาเกต
จากรู ปที่ 7.4 เป็ นกราฟคุณสมบัติของเอสซีอาร์ขณะควบคุมแรงดันที่ขาเกต(G ) จาก
กราฟแสดงสภาวะการทางานของเอสซี อาร์ แบ่งออกเป็ น 2 ย่านคือ ย่านไบแอสตรง และย่าน
ไบแอสกลับซึ่ งสามารถอธิ บายการทางานได้ดงั นี้
ไบแอสตรง
IF
RL
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VBR
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VG+
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-
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รู ปที่ 7.4 กราฟคุณสมบัติของเอสซีอาร์ขณะควบคุมแรงดันที่ขาเกต
ที่มา(พันศักดิ์ พุฒิมานิ ตพงศ์,มปป.,หน้า 60)

F
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กราฟย่านไบแอสตรง เป็ นการจ่ายแรงดันไฟบวกให้ขาแอโนด (A) จ่ายแรงดันไฟลบ
ให้ขาแคโทด (A) และจ่ายแรงดันทริ ก (Trigger)ให้ขาเกตด้วยไฟบวก กราฟเส้นนอกสุ ดที่ IG0= 0
เป็ นกราฟเส้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้จ่ายแรงดัน ไฟบวกไปทริ ก ที่ ข าเกต จึ ง ไม่ มี ก ระแสเกตไหล( IG0= 0) การ
นากระแสของเอสซี อาร์ ในกราฟเส้นนี้ เหมือนกับกราฟย่านไบแอสตรงในรู ปที่ 7.3 คือต้องปรับ
เพิ่มแรงดันที่จ่ายให้ขาแอโนด (A) และขาแคโทด (K) ของเอสซี อาร์ ให้สูงขึ้นถึงค่าแรงดันเบรก
โอเวอร์ ไ บแอสตรง ( Forward Breakover Voltage) หรื อ VBF ที่ ต าแหน่ ง VBF0 เมื่ อ จ่ า ยแรงดั น
ไบแอสให้ ต ัว งเอสซี อ าร์ ถึ ง ค่ า กระแสโฮลดิ้ ง ( ) ตัว เอสซี อ าร์ จึ ง น ากระแส ทัน ที ที่ เอสซี อ าร์
นากระแสจะต้องควบคุมกระแสที่ไหลผ่านตัวเอสซี อาร์ ไม่ให้เกินค่ากระแสสู งสุ ดที่เอสซี อาร์ ทนได้
มิเช่นนั้นเอสซี อาร์ จะชารุ ดเสี ยหายทันที เมื่อเริ่ มจ่ายแรงดันบวกทริ กที่ขาเกตของเอสซีอาร์ ทาให้มี
กระแสเกต IG1 หรื อ IG2 ไหลเอสซี อ าร์ ส ามารถน ากระแสได้ถึ ง ค่ า กระแสโฮลดิ้ ง ทัน ที โดยไม่
จาเป็ นต้องจ่ายแรงดันไบแอสตรงให้ขาเกตและขาแคโทดของเอสซี อาร์ ถึงค่าแรงดัน VBF0 อาจจ่าย
แรงดันเพียงเล็กน้อยก็ได้เช่ น VBF1 , VBF2 วิธีน้ ี สามารถจากัดกระแสที่ไหลผ่านเอสซี อาร์ ได้และไม่
เกิ นค่าทนกระแสสู งสุ ดที่เอสซี อาร์ ทนได้ เอสซี อาร์ สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและไม่
เกิดการชารุ ดเสี ยหาย
ย่านไบแอสกลับ คือการจ่ายแรงดันไบแอสกลับให้ขาแอโนด (A)และขาแคโทด (K)
โดยจ่ า ยแรงดัน ไฟลบให้ ข าแอโนด (A)จ่ า ยแรงดัน ไฟบวกให้ ข าแคโทด (K) ในส่ วนขาเกต
(G)ยังคงทริ กด้วยแรงดันไฟบวกเช่ นเดิ มเอสซี อาร์ ไม่นากระแสมี เพียงกระแสรั่วไหลไหลผ่านตัว
เอสซี อาร์ ไม่วา่ จะเพิ่มแรงดันให้ขาแอโนด(A)และขาแคโทด(K) มากขึ้นเท่าไรก็ตามกระแสรั่วไหล
ที่ไหลผ่านตัวเอสซี อาร์ ยงั คงเท่าเดิม ถ้าเพิ่มแรงดันไบอแสกลับที่ขาแอโนด (A)และขาแคโทด (K)
ถึ งค่าแรงดันพังไบแอสกลับ (Reverse Breakdown Voltage ) หรื อVBR เอสซี อาร์ จะลัดวงจรทาให้
เอสซี อาร์ เกิดชารุ ดเสี ยหายทันที
7.3 การทางานของเอสซีอาร์ ต่อไฟฟ้ ากระแสตรง
7.3.1 สภาวะนากระแสของเอสซีอาร์
สภาวะการนากระแสของเอสซีอาร์คือ การจ่ายแรงดันไบแอสให้เอสซี อาร์ ครบทุกขา
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การจ่ายแรงดันไบแอสให้เอสซีอาร์ ใช้แหล่งจ่ายแรงดัน 2 ชุด ได้แก่ แหล่งจ่ายแรงดันไบแอส VAA
จ่ายไฟบวกให้ขาแอโนด จ่ายไฟลบให้ขาแคโทด และแหล่งจ่ายแรงดันไบแอส VGG จ่ายไฟบวกให้
ขาเกต จ่ายไฟลบให้ขาแคโทด การจัดวงจรไบแอสแสดงดังรู ปที่ 7.5
A
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-
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K

IA

A

RL
+
-

VAA
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Q1
S1 G
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Q2
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+
-
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+
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(ก)วงจรจริ ง
(ข) วงจรสมมูล
รู ปที่ 7.5 การจ่ายแรงดันไบแอสให้เอสซี อาร์ นากระแส
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553,หน้า142)
พิ จ ารณารู ป ที่ 7.5(ข) การที่ ท าให้เอสซี อ าร์ น ากระแสสามารถท าได้โดยจุ ด ชนวน
เรี ยกว่าแรงดันทริ กเกอร์ (Trigger Voltage ) ด้วยกระแสเกต (IG)ให้แก่เอสซี อาร์ ที่ขาแอโนดและขา
แคโทดได้รับไบแอสตรง คือที่ขาแอโนดได้แรงดันไฟบวก และที่ขาแคโทดได้รับแรงดันไฟลบ ทา
ให้เกิดกระแสเบส IB2 ไหลเข้าขาเบสของทรานซิ สเตอร์ Q2 ทาให้Q2 อยูใ่ นสภาวะนากระแส ทาให้มี
กระแสคอลเลกเตอร์ IC2 ไหลผ่ าน Q2 ซึ่ งก็ คื อ กระแส IB1 ของทรานซิ ส เตอร์ Q1 นั่ น เอง ดัง นั้ น
ทรานซิสเตอร์ Q1 จึงนากระแสด้วย ค่าความต้านทานระหว่างขาแอโนด(A)และขาแคโทด(K)จึงมีค่า
ต่ ามาก เป็ นผลให้เกิ ดกระแสแอโนด IA ไหลผ่านขาอิ มิตเตอร์ ของ Q1 ไปออกที่ ขาอิมิ ตเตอร์ ของ
ทรานซิสเตอร์ Q2 เอสซี อาร์ อยูใ่ นสภาวะทางานนากระแส
เมื่อเอสซี อาร์ นากระแสแล้วไม่จาเป็ นต้องคงค่ากระแสเกต( IG )ไว้ตลอดไป สามารถ
ลดค่ากระแสเกตให้เป็ นศูนย์ (IG = 0 )หรื อปลดกระแสเกตออกได้ โดยที่เอสซี อาร์ ยงั คงนากระแส
ต่อไป เพราะกระแส IB2 ที่ไหลเข้าขาเบสของ Q2 จะไหลมาจากขาคอลเลกเตอร์ของทรานซิสเตอร์
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Q1 ดังนั้นถึ งแม้จะไม่มีกระแสเกตเอสซี อาร์ ก็ยงั คงนากระแสต่อไปได้เป็ นปกติ แรงดันไบแอสตรง
VGG ที่ จ่ายให้ขาเกต(G)ของเอสซี อาร์ ที่เรี ยกว่า แรงดันทริ กเกอร์ อาจเป็ นแรงดันไฟตรงบวก หรื อ
แรงดันพัลส์ บวก(Positive Pulse Voltage )ก็ได้ การจ่ายแรงดันพัลส์ บวกเป็ นแรงดันทริ กเกอร์ เอสซี
อาร์แสดงดังรู ปที่ 7.6

+
-

รู ปที่ 7.6 การจ่ายแรงดันพัลส์ บวกเป็ นแรงดันทริ กเกอร์ ขาเกต (G) ทาให้เอสซีอาร์ทางาน
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553,หน้า143 )
7.3.2 สภาวะหยุดนากระแสของเอสซีอาร์
วิธีการทาให้เอสซีอาร์หยุดนากระแสมีหลักการคือ ทาให้กระแสแอโนด(IA)ลดลงจน
ต่ากว่ากระแสโฮลดิง(Holding Current ) กระแสโฮลดิง ( ID ) คือค่ากระแสต่าสุ ดที่ไหลผ่านตัวเอส
ซี อาร์ แล้วยังคงทาให้เอสซี อาร์ ทางานต่อไปได้ หรื อ IA IH จึงจะทาให้เอสซีอาร์ หยุดนากระแส
การทาให้เอสซีอาร์ หยุดนากระแสมี 2 วิธีคือ
1.วิธีการขัดขวางกระแสแอโนด (Anode Current Interruption ) ทาได้โดยการต่อสวิตช์
เพิ่มเข้าไปในวงจรของเอสซี อาร์ ที่ขาแอโนด และแคโทดโดยต่อแบบอันดับหรื อแบบขนานอย่างใด
อย่างหนึ่ง ลักษณะการจัดวงจรแสดงดังรู ปที่ 7.7
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+VAA
RL

RL
IA IH

IS
S

(ก) สวิตช์ต่ออนุกรมเพื่อตัดแหล่งจ่าย

(ข)สวิตช์ต่อขนานเพื่อลดกระแสไหลผ่านSCR

รู ปที่ 7.7 การทาให้เอสซีอาร์ หยุดนากระแสโดยวิธีการขัดขวางกระแสแอโนด
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553,หน้า144 )
จากรู ปที่7.7 แสดงการทาให้เอสซีอาร์หยุดนากระแสโดยวิธีการขัดขวางกระแสแอโนด
(Anode Current Interruption ) รู ปที่7.7(ก) ใช้วธิ ี ต่อสวิตช์(S) อันดับกับแหล่งจ่าย VAA ต้องการให้
เอสซีอาร์ หยุดนากระแส ทาได้โดยเปิ ดสวิตช์ตดั แหล่งจ่าย VAA ออกจากวงจร ทาให้กระแส IA หยุด
ไหลเอสซีอาร์ หยุดทางานทันที
ในรู ปที่7.7(ข)ใช้วธิ ี ต่อสวิตช์(S)ขนานกับขาแอโนดและขาแคโทดของเอสซี อาร์ เมื่อ
เปิ ดสวิตช์ ทาให้ขาแอโนดและขาแคโทดช็อตถึงกัน ทาให้มีกระแส IAไหลผ่านตัวเอสซี อาร์ ต่ากว่า
ค่ากระแสโฮลดิง(IA IH) เอสซีอาร์หยุดทางานทันที
2. วิธีใช้กาลังเปลี่ยนทิศทางกระแสไหล ( Forced Commutation ) ทาได้โดยการต่อ
เพิ่มวงจรสวิตช์ที่ต่ออันดับกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง หรื อต่อเพิ่มวงจรทรานซิ สเตอร์ ที่
ต่ออันดับกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง โดยต่อแบบใดแบบหนึ่งคร่ อมขนานตัวเอสซี อาร์ ที่
ขาแอโนดและขาแคโทด โดยต่อในลักษณะจ่ายแรงดันไบแอสกลับให้ตวั เอสซี อาร์ ลักษณะการจัด
วงจรแสดงดังรู ปที่ 7.8
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+VAA

IA

IA
IOFF

IOFF

S

+ -

RL

สอนครั้งที่ 12

VB

(ก)ใช้สวิตช์ต่อแรงดันไบแอสกลับให้เอสซี อาร์

+ -

RL

VB

(ข) ใช้ทรานซิ สเตอร์ ต่อแรงดันไบแอสกลับให้
เอสซีอาร์

รู ปที่ 7.8 การทาให้เอสซีอาร์ หยุดนากระแสโดยวิธีใช้กาลังเปลี่ยนทิศทางกระแสไหล
ที่มา(พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553,หน้า145 )
จากรู ปที่ 7.8 การทาให้เอสซี อาร์ หยุดนากระแสโดยวิ ธีใช้กาลังเปลี่ ยนทิศทางกระแส
ไหล ในรู ปที่7.8 (ก) ใช้สวิตช์ต่ออันดับกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง VB นาไปต่อขนานกับตัวเอส
ซีอาร์ ที่ขาแอโนดและขาแคโทดเป็ นแบบไบแอสกลับ เมื่อปิ ดสวิตช์ (S) ต่อแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง VB จ่ายเป็ นไบแอสกลับให้ตวั เอสซี อาร์ เกิ ดกระแสไหลสวนทางหักล้างกับกระแส IA
ทาให้ตวั เอสซีอาร์หยุดทางานทันที
ในรู ปที่ 7.8 (ข)ใช้ทรานซิ สเตอร์ ต่ออันดับกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง VB
นาไปต่อขนานกับตัวเอสซี อาร์ ที่ขาแอโนดและขาแคโทด เป็ นแบบไบแอสกลับ เมื่อป้ อนพัลส์ บวก
เข้ามาที่ ข าเบสของทรานซิ ส เตอร์ ทรานซิ ส เตอร์ ท างานต่ อแหล่ งจ่ายแรงดัน ไฟฟ้ า VB จ่ายเป็ น
ไบแอสกลับให้ตวั เอสซี อาร์ เกิ ดกระแสไหลสวนทางหักล้างกับกระแส IA ทาให้ตวั เอสซี อาร์ หยุด
ทางานทันที
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เมื่อตัวเอสซี อาร์ หยุดทางานแล้ว ถึงแม้จะจ่ายแรงดันไบแอสตรงให้ขาแอโนดและ
ขาแคโทดอีกครั้ง ตัวเอสซี อาร์ ยงั คงหยุดการทางานเหมือนเดิม จนกว่าจะมีแรงดันไฟบวกไปทริ ก
เกอร์ ที่ขาเกตของตัวเอสซี อาร์ อีกครั้ง ตัวเอสซี อาร์ จึงจะทางาน และยังคงทางานอยูต่ ่อไปถึงแม้จะ
หยุดจ่ายแรงดันทริ กเกอร์ ที่ขาเกตแล้วก็ตาม
คุณสมบัติในการทางานของตัวเอสซี อาร์ ต่อ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจะเป็ นเช่นนี้ ตลอดเวลา
7.4 การทางานของเอสซี อาร์ ต่อแรงดันไฟสลับ
ตัวเอสซี อาร์ สามารถทางานได้ท้ งั แรงดันไฟกระแสตรง และแรงดันไฟกระแสสลับ
การนาเอสซี อาร์ ไปทางานกับแรงดันไฟสลับ จะทาหน้าที่เป็ นวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่น (Half
Wave Rectifier ) ซึ่ งอาศัยคุณสมบัติการจ่ายแรงดันไบแอสถูกต้องตามชนิดและขาที่เอสซี อาร์
ต้องการ และถ้าสามารถควบคุมเวลาในการจ่ายแรงดันมาทริ กเกอร์ ที่ขาเกตของเอสซี อาร์ การเรี ยง
กระแสก็สามารถควบคุมได้ การควบคุมให้เอสซี อาร์ หยุดนากระแสนั้นไม่จาเป็ น เพราะแรงดันไฟ
สลับที่จ่ายให้เอสซี อาร์ ทางาน ในช่วงเวลาที่แรงดันตกลงเป็ นศูนย์โวลต์ทุกๆครึ่ งไซเกิล ก็เสมือน
เป็ นการตัดแหล่งจ่ายแรงดันออกจากตัวเอสซี อาร์
ทาให้เอสซี อาร์หยุดนากระแสได้เองวงจร
เอสซี อาร์ ทางานกับแรงดันไฟสลับ แสดงดังรู ปที่ 7.9
1 2 3 4
+

A
G
VGG +
-

K

VAC
RL
VAC

+

+
-

-

+
VGG 0
+

VRL

VAK
( ก) วงจร

0

0
0
-

t
t

+

+
-

-

(ข) สัญญาณจุดต่างๆ

รู ปที่ 7.9 วงจรเอสซี อาร์ ใช้กบั แรงดันไฟกระแสสลับ
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,มปป,หน้า64)

t
t
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จากรู ปที่ 7.9 เป็ นวงจรเอสซี อาร์ ใช้กบั แรงดันไฟกระแสสลับ แรงดันไฟกระแสสลับ
ถูกจ่ายให้เฉพาะที่ขาแอโนดและขาแคโทด ส่ วนขาเกตจ่ายแรงดันไฟกระแสตรงบวกเป็ นแรงดันท
ริ กเกอร์ มีตวั ต้านทาน RL เป็ นภาระของวงจร วัดสัญญาณตามจุดต่างๆได้ตามรู ปที่ 7.9 (ข)
การทางานของวงจรอธิ บายได้ดงั นี้แรงดันไฟกระแสตรงบวกถูกป้ อนให้ขาเกตเทียบ
กับขาแคโทดตลอดเวลา ตัวเอสซี อาร์ จะทางานเมื่อมีแรงดันไฟกระแสสลับ VACจ่ายเข้ามาทาให้ขา
แอโนดเป็ นบวกเทียบกับขาแคโทด (จุดที่ 1 รู ปที่ 7.9 ข.) เมื่อเอสซี อาร์ ทางานเหมือนสวิตช์ต่อวงจร
ไม่มีแรงดันไฟกระแสสลับตกคร่ อมเอสซี อาร์ (VAK = 0 ) มีแรงดันไฟกระแสสลับตกคร่ อมภาระ
RL(VRL)ซีกบวก จนแรงดันไฟกระแสสลับ VAC ตกลงเป็ น 0 โวลต์ ตัวเอสซีอาร์หยุดทางาน
เมื่อแรงดันไฟกระแสสลับVAC จ่ายเข้ามาให้ขาแอโนดเป็ นลบเทียบกับขาแคโทด (จุด
ที่ 2รู ปที่ 7.9 ข.) ถึงแม้มีแรงดันทริ กเกอร์ ที่ขาเกตตลอดเวลา ตัวเอสซี อาร์ ไม่ทางานเหมือนสวิตช์ตดั
วงจร ไม่มีกระแสไหลในวงจร ไม่มีแรงดันไฟกระแสสลับตกคร่ อมภาระ RL(VRL=0 )มีแรงดันไฟ
กระแสสลับตกคร่ อมตัวเอสซี อาร์ ที่ขาแอโนดและขาแคโทด (VAK )ซีกลบ
เมื่อแรงดันไฟกระแสสลับVAC จ่ายเข้ามาให้ขาแอโนดเป็ นบวกเทียบกับขาแคโทด (จุด
ที่ 3รู ปที่ 7.9 ข.)มีแรงดันบวกทริ กเกอร์ ที่ขาเกตตลอดเวลา ตัวเอสซี อาร์ ทางานอีกครั้งเหมือนสวิตช์
ต่อวงจรไม่มีแรงดันไฟกระแสสลับตกคร่ อมเอสซี อาร์ (VAK = 0 ) มีแรงดันไฟกระแสสลับตกคร่ อม
ภาระRL(VRL)ซี กบวกอีกครั้ง มีการทางานเหมือนกับจุดที่1
และเมื่อแรงดันไฟกระแสสลับ VAC จ่ายเข้ามาให้ขาแอโนดเป็ นลบเทียบกับขาแคโทด
(จุ ดที่ 4 รู ป ที่ 7.9 ข.) ถึ งแม้มี แรงดันทริ ก เกอร์ ที่ ข าเกตตลอดเวลา ตัวเอสซี อาร์ ไม่ ท างานเหมื อน
สวิตช์ตดั วงจร ไม่มีกระแสไหลในวงจร ไม่มีแรงดันไฟกระแสสลับ ตกคร่ อมภาระ RL(VRL=0 )มี
แรงดันไฟกระแสสลับตกคร่ อมตัวเอสซี อาร์ ที่ขาแอโนดและขาแคโทด (VAK )ซี กลบอีกครั้ง มีการ
ทางานเหมือนกับจุดที่2
ตัวเอสซีอาร์จะสลับการทางาน ตามสภาวะแรงดันไฟกระแสสลับที่ป้อนให้ขาแอโนด
เที ย บกับ ขาแคโทด โดยจะท างานและหยุด ท างานสลับ กัน ไป ตามการควบคุ ม ของแรงดัน ไฟ
กระแสตรงบวกที่ป้อนให้ขาเกตเกิดแรงดันไฟกระแสสลับซี กบวกตกคร่ อมภาระ RL ตัวเอสซี อาร์
ทางานในวงจรเหมือนกับวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่น

260

ใบความรู้ ที่ 7
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เอสซีอาร์(SCR)
เรื่ อง เอสซีอาร์(SCR)

หน่วยที่ 7
สอนครั้งที่ 12
เวลา 2 ชัว่ โมง

7.5 การอ่ านคู่มือเอสซีอาร์ เและการแปลความหมาย
การน าเอสซี อาร์ ไปใช้งานจาเป็ นต้องรู ้ ข้อมู ลรายละเอี ย ดของตัวเอสซี อาร์ ซึ่ งเป็ น
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆของตัวเอสซี อาร์ เป็ นตัวบอกถึงขีดจากัดและค่าการทางานต่างๆของ
ตัวเอสซี อาร์ แต่ละเบอร์ แต่ละชนิ ด เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้น และเพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถ
เลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตารางที่ 7.1 ตัวอย่างรายละเอียดเอสซี อาร์ เบอร์ ต่างๆ
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ตารางที่ 7.1 (ต่ อ) ตัวอย่างรายละเอียดเอสซี อาร์ เบอร์ ต่างๆ

ที่มา(http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/447017/TGS/2P4M/+3)
จากตารางที่ 7.1 ตัวอย่างเอสซี อาร์ เบอร์ EC 103B ข้อมู ล ทัว่ ไปคื อ เอสซี อาร์ เบอร์ EC
103B มี รูป ร่ างตัวถังTO-92 ตาแหน่ งขา แคโทด เกตและแอโนด ตามลาดับ โดยมี พิกดั ทางไฟฟ้ า
ดังนี้
1. VRRM (Peak Reverse Blocking Voltage)คือ ค่าแรงดันไบแอสสู งสุ ดขณะเอสซีอาร์
ไม่นากระแส(VRRM,VDRM,VBR) จากตารางอ่านค่าได้เท่ากับ 200 โวลต์
2. IT(RMS )คือค่ากระแสใช้งานสู งสุ ดที่ไหลผ่านเอสซี อาร์ ขณะนากระแสไฟกระแสสลับ
โดยไม่ทา
ไม่ทาให้เกิดความเสี ยหาย IT(RMS ) จากตารางอ่านค่าได้เท่ากับ 0.8 แอมป์
3. IT(av)(Average Forward Current) คือค่ากระแสใช้งานสู งสุ ดที่ไหลผ่านเอสซี อาร์ ขณะ
นากระแสไฟตรงโดยไม่ทาให้เอสซี อาร์ เสี ยหาย จากตารางอ่านค่าได้เท่ากับ 0.51 แอมป์
4.IGT(Gate Trigger Current) คือค่ากระแสที่ใช้กระตุน้ ที่ขาเกตของเอสซี อาร์ เพื่อทาให้
เอสซีอาร์ นากระแสจากตารางอ่านค่าได้เท่ากับ 200 ไมโครแอมป์
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5.VGT(Gate Trigger Voltage) คือค่าแรงดันที่ป้อนให้ขาเกตเทียบกับขาแคโทด ถ้าจ่าย
แรงดันกระตุน้ ขาเกตเป็ นบวกถึงค่าแรงดันกระตุน้ เกตที่บอกไว้เอสซี อาร์ จะนากระแส จากตาราง
อ่านค่าได้เท่ากับ 0.8โวลต์
6. IH(Holding Current) คื อค่ากระแสต่ าสุ ดที่ ไหลผ่านตัวเอสซี อาร์ ระหว่างขาแอโนด
และขาแคโทด แล้วเอสซี อาร์ ยงั คงนากระแสได้ ถ้ากระแสไหลผ่านตัวเอสซี อาร์ ต่ากว่าค่ากระแส
โฮลดิ้ง เอสซี อาร์ จะหยุดนากระแสทันที จากตารางเท่ากับ 5 มิลลิแอมป์
7.6 การนาเอสซีอาร์ ไปใช้ งาน
7.6.1 การใช้เอสซี อาร์ เป็ นสวิตช์
การใช้เอสซี อาร์ เป็ นสวิตช์แบบง่ายๆ สามารถจัดวงจรได้ตามรู ปที่ 7.10
VAC
IL
RL
VAC

SCR
S

t

0

R
D1

IL
0
Turn on

t
Turn off

รู ปที่ 7.10 การใช้เอสซีอาร์เป็ นสวิตช์
ที่มา(http://pioneer.netserv.chula.ac.th/tarporn/492/Lab Sheet/SCR.pdf )
จากรู ปที่ 7.10 เมื่อปิ ดสวิตช์ Sจะมีกระแสไหลผ่านตัวต้านทานและไดโอดป้ อนเป็ น
กระแสเกตให้เอสซีอาร์ เอสซีอาร์ทางานนากระแสทาให้มีกระแส IL ไหลผ่านเอสซี อาร์ การ
นากระแสของเอสซี อาร์ จะเกิดกระแสไหลในทิศทางเดียว ดังนั้นรู ปคลื่นของกระแส IL จึงเป็ น
รู ปคลื่นไซน์ครึ่ งคลื่น สวิตช์ S อาจเป็ นหน้าสัมผัสของรี เลย์ขนาดเล็ก กระแสเกตที่ไหลผ่านสวิตช์มี
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ปริ มาณน้อยมากเมื่อเทียบกับกระแสILสวิตช์ S จึงใช้ขนาดเล็กๆได้ เอสซีอาร์ จะหยุดนากระแสเอง
ในทุกคาบเมื่อกระแส IL ลดลงเป็ นศูนย์
7.6.2 การใช้เอสซีอาร์ควบคุมเฟสแบบเต็มคลื่น
คือการควบคุมเฟสแบบสัญญาณไฟกระแสสลับทั้งซี กบวก และซี กลบในตาแหน่งที่
ต้องการ ทาได้โดยการเพิ่มเอสซี อาร์ ร่วมในวงจรใช้งานเป็ น 2 ตัว ต่อในลักษณะกลับทางกัน นาไป
ต่ออันดับกับภาระRL ลักษณะการจัดวงจรแสดงดังรู ปที่ 7.11
SCR1
+
t
VAC +0
SCR2
VAC

RL

+
+ SCR1
VRL 0
SCR2
(ก) วงจรทางาน
(ข)แรงดันเกิดขึ้นตามจุดต่างๆ
รู ปที่ 7.11 วงจรควบคุมเฟสแบบเต็มคลื่นด้วยเอสซีอาร์
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553,หน้า149)

t

ในรู ป ที่ 7.15(ก) วงจรควบคุ มเฟสแบบครึ่ งคลื่ นด้วยเอสซี อาร์ โดยใช้หลักการเรี ยง
กระแสด้วยเอสซี อาร์ ต่อขนานกลับทิศทางกัน 2 ตัว ตัวเอสซี อาร์ ตวั ที่หนึ่ ง (SCR1 )ทางานยอมให้
เฉพาะแรงดันไฟกระแสสลับซี กบวกผ่านไปตกคร่ อมภาระRL ส่ วนเอสซี อาร์ ตวั ที่ ส อง (SCR2 )
ทางานยอมให้เฉพาะแรงดันไฟกระแสสลับซี กลบผ่านไปตกคร่ อมภาระRL การควบคุ มเฟสของ
สัญญาณแรงดันไฟกระแสสลับ ที่ ตกคร่ อมภาระRL สามารถควบคุ มได้ท้ งั สัญญาณซี กบวกและ
สั ญ ญาณซี ก ลบ โดยควบคุ ม แรงดัน ทริ ก เกอร์ ที่ ข าเกตของเอสซี อาร์ ในตาแหน่ งที่ ต้องการ ได้
สัญญาณแรงดันไฟกระแสสลับตกคร่ อมภาระRL ดังรู ปที่ 7.15(ข)
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7.7 การวัดและทดสอบเอสซีอาร์ ด้วยโอห์ มมิเตอร์
7.7.1 การวัดหาขาของเอสซีอาร์
การวัดหาขาของเอสซีอาร์ ตอ้ งวัดในขณะที่ยงั ไม่ต่อวงจร โดยใช้แหล่งจ่ายไฟที่มี
อยูใ่ นโอห์มมิเตอร์ การวัดหาขาของเอสซีอาร์ น้ นั ในที่น้ ี ใช้มลั ติมิเตอร์ยหี่ อ้ SANWA รุ่ น YX361TR เป็ นเครื่ องมือวัด โดยขั้วบวกของมิเตอร์ (สายสี แดง)จะจ่ายไฟลบ และขั้วลบของมิเตอร์ (สาย
สี ดา)จะจ่ายไฟบวก และเอสซี อาร์ ที่ใช้ในตัวอย่างเป็ นเบอร์ 2P4M สมมติขา1 ขา 2และขา 3 ตามรู ป
ซึ่ งมีลาดับขั้นตอนในการวัดทดสอบดังนี้
D 1. ปรับย่านวัดของโอห์มมิเตอร์ ไว้ที่ยา่ น 10 นาปลายสายของโอห์มมิเตอร์ แตะกัน
ทาการปรับให้เข็มของโอห์มมิเตอร์ ช้ ีบ่ายเบนที่ศูนย์โอห์ม(ปรับปุ่ ม 0Ω ADJ)
2. นาปลายสายของโอห์มมิเตอร์ไปวัดที่ขาของเอสซีอาร์ ใช้ไฟบวกวัดขา 1ใช้ไฟลบ
วัดขา 2 แล้วสลับสายโอห์มมิเตอร์วดั ขา 1 กับขา 2 อีกครั้ง ดังรู ปที่ 7.12

NEC
2P4M

NEC
2P4M

1 2 3

1 2 3

(ก)ใช้ไฟบวกวัดขา1 ไฟลบวัดขา2

(ข) ย้ายไฟบวกวัดที่ขา2 ไฟลบวัดขา1

รู ปที่ 7.12 การวัดหาขาเอสซีอาร์ โดยวัดขา 1 กับขา 2
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3. นาปลายสายของโอห์มมิเตอร์ไปวัดที่ขาของเอสซีอาร์ใช้ไฟบวกวัดขา 2ใช้ไฟลบวัดขา
3 แล้วสลับสายโอห์มมิเตอร์ วดั ขา 2 กับขา 3 อีกครั้ง ดังรู ปที่ 7.13

NEC
2P4M

NEC
2P4M

1 2 3

1 2 3

(ก)ใช้ไฟบวกวัดขา2 ไฟลบวัดขา3

(ข) ย้ายไฟบวกวัดที่ขา3 ไฟลบวัดขา2

รู ปที่ 7.13 การวัดหาขาเอสซีอาร์ โดยวัดขา 2 กับขา 3
4. นาปลายสายของโอห์มมิเตอร์ไปวัดที่ขาของเอสซีอาร์ใช้ไฟบวกวัดขา 3ใช้ไฟลบวัดขา
1 แล้วสลับสายโอห์มมิเตอร์ วดั ขา 3 กับขา 1 อีกครั้ง ดังรู ปที่ 7.13
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NEC
2P4M
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(ข) ย้ายไฟบวกวัดที่ขา1 ไฟลบวัดขา 3

รู ปที่ 7.13 การวัดหาขาเอสซีอาร์ โดยวัดขา 1 กับขา 3
ตารางที่ 7.1 แสดงการวัดหาขาเอสซีอาร์ เบอร์ 2P4M ด้วยโอห์มมิเตอร์
คู่ที่
1
2
3

ศักย์ไฟ
ไฟบวก(สายสี ดา)
ไฟลบ(สายสี แดง)
ขา1
ขา2
ขา2
ขา1
ขา2
ขา3
ขา3
ขา2
ขา3
ขา1
ขา1
ขา3

การแสดงผลของการวัด




เข็มชี้บ่ายเบนขึ้นมา
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พิจารณาจากรู ปที่ 7.11 (ก) และตารางที่ 7.1 เมื่อนาไฟบวกมาวัดที่ขา 3 ไฟลบวัดที่ขา
1 เข็มของโอห์มมิเตอร์ ช้ ีบ่ายเบนขึ้นมา แสดงว่าขา 3 ต่อกับสารพีคือขาเกต ขา 1ต่อสารเอ็นคือขา
แคโทด ส่ วนขา 2 คือขาแอโนด ตามโครงสร้างของเอสซี อาร์ ขาเกตกับขาแคโทดเป็ นรอยต่อพีเอ็น
คล้ายไดโอด ดังนั้นคู่ของขาเกตกับขาแคโทดจะวัดขึ้นครั้งหนึ่งและไม่ข้ ึนครั้งหนึ่ง

NEC
2P4M
1 2 3
K A G

รู ปที่ 7.12 ตาแหน่งขาต่างๆของเอสซี อาร์ เบอร์ 2P4M
7.7.2 การทดสอบเอสซีอาร์ ดีหรื อเสี ย (กรณี เอสซีอาร์ เบอร์ 2P4M )
เมื่อทราบขาเอสซี อาร์ แล้วในการวัดทดสอบดีหรื อเสี ยนั้นทาได้โดยใช้โอห์มมิเตอร์ ต้ งั
ย่านวัด10 นาปลายสายของโอห์มมิเตอร์ แตะกันแล้วทาการปรับปุ่ ม ADJ ให้เข็มมิเตอร์ ช้ ีที่ศูนย์
โอห์ม จากนั้นนาไปวัดที่ขาของเอสซี อาร์ ละคู่ดงั นี้
คู่ขาเกต(ขา3) กับขาแอโนด(ขา2 ) โดยวัดแบบไบแอสตรงและไบแอสกลับ เข็มของ
โอห์มมิเตอร์ จะต้องไม่ข้ ึน (  ) แสดงว่าเอสซี อาร์ ดี ถ้าเข็มของโอห์มมิเตอรชี้บ่ายเบนขึ้นมาที่ศูนย์
โอห์มแสดงว่าเสี ยในลักษณะลัดวงจร
คู่ขาเกต (ขา3)กับขาแคโทด (ขา1)โดยวัดแบบไบแอสตรงและไบแอสกลับ เข็มของ
โอห์มมิเตอร์ จะต้องชี้บ่ายเบนขึ้นมาหนึ่งครั้งและไม่ข้ ึนหนึ่งครั้งแสดงว่าเอสซี อาร์ ดี ถ้าขึ้น 2 ครั้ง
แสดงว่าเอสซี อาร์ เสี ยในลักษณะลัดวงจร ถ้าไม่ข้ ึนทั้ง 2 ครั้งแสดงว่าเสี ยในลักษณะขาด
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ใบความรู้ ที่ 7
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เอสซีอาร์(SCR)
เรื่ อง เอสซีอาร์(SCR)

หน่วยที่ 7
สอนครั้งที่ 12
เวลา 2 ชัว่ โมง

คู่ขาแอโนด (ขา 2)กับขาแคโทด(ขา 1)โดยวัดแบบไบแอสตรงและไบแอสกลับ เข็ม
ของโอห์มมิเตอร์ จะต้องจะต้องไม่ข้ ึน () แสดงว่าเอสซี อาร์ ดี ถ้าเข็มของโอห์มมิเตอรชี้บ่ายเบน
ขึ้นมาที่ศูนย์โอห์มแสดงว่าเสี ยในลักษณะลัดวงจร
7.8 สรุ ป
เอสซีอาร์เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไทริ สเตอร์มี 4 ตอนคือ PNPN มีขาต่อใช้
งาน 3 ขา คือขาเกต( G ) ขาแอโนด( A ) และขาแคโทด( K ) วงจรสมมูลของเอสซีอาร์สามารถ
เขียนแทนด้วยทรานซิสเตอร์ 2 ตัวชนิด PNP และ NPNต่อด้วยกัน
การจ่ายแรงดันไบแอสให้เอสซี อาร์ ทางาน ต้องจ่ายแรงดันไบแอสให้ตรงทุกขาของ
เอสซี อาร์ คือ จ่ายศักย์บวก( + )ให้ขาแอโนด(A) จ่ายศักย์ลบ (-)ให้ขาแคโทด(K ) และใช้ศกั ย์บวก
จ่ายเข้าขาเกต เมื่อจ่ายแรงดันไบแอสครบเอสซี อาร์ ทางานมีกระแสไหล เราสามารถเอาแรงดัน
ไบแอสที่ขาเกตออกได้ เอสซีอาร์ ยงั คงทางานได้
การหยุดนากระแสของเอสซีอาร์สามารถทาได้ 2 วิธีคือ
1.ตัดแหล่งจ่ายแรงดันไฟกระแสตรง VAA ที่ป้อนให้ขาแอโนด และขาแคโทด ออก
จากวงจรชัว่ ขณะ
2.ลดกระแสที่ไหลผ่านขาแอโนด และขาแคโทดของเอสซี อาร์ ให้ต่ากว่ากระแสโฮลดิ้ง
คู่มือรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของตัวเอสซี อาร์ จะบอกขีดจากัดและค่าการทางานต่างๆ
ของตัวเอสซี อาร์ แต่ละเบอร์ แต่ละชนิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่เกิดความชารุ ดเสี ยหาย โดยใน
คู่มือจะบอกขนาดทนกระแสสู งสุ ด
ขนาดทนแรงดันสู งสุ ด รู ปร่ างและลักษณะตัวถัง และ
รายละเอียดของคุณสมบัติทางไฟฟ้าค่าต่างๆ
เอสซีอาร์สามารถนาไปใช้งานอิเล็กทรอนิกส์มากมาย เช่น วงจรเรี ยงกระแสที่สามารถ
ควบคุมได้ (Control Rectifier) ) วงจรสวิตช์ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดหลอดไฟ วงจรควบคุมความเร็ ว
มอเตอร์ วงจรควบคุมเฟสแรงดันไฟกระแสสลับ เป็ นต้น
การวัดและทดสอบเอสซีอาร์ดี-เสี ย สมารถทาได้โดยใช้โอห์มมิเตอร์ ต้ งั ย่านวัด  10 ที่
ขาเอสซี อาร์ เป็ นคู่ ดังนี้
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ใบความรู้ ที่ 7
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย เอสซีอาร์(SCR)
เรื่ อง เอสซีอาร์(SCR)

หน่วยที่ 7
สอนครั้งที่ 12
เวลา 2 ชัว่ โมง

- คูข่ า G กับขา K วัด 2 ครั้งแบบไบแอสตรงและไบแอสกลับ เข็มมิเตอร์ ข้ ึน 1 ครั้ง
แสดงว่าเอสซี อาร์ ดี ถ้าเข็มมิเตอร์ ข้ ึน 2 ครั้งหรื อไม่ข้ ึนเลยแสดงว่าเอสซี อาร์ เสี ย
- คู่ขา A กับขา K วัด 2 ครั้งแบบไบแอสตรงและไบแอสกลับ เข็มมิเตอร์ ไม่ข้ ึนเลย
แสดงว่าเอสซี อาร์ ดี ถ้าเข็มมิเตอร์ ข้ ึนแสดงว่าเอสซี อาร์ เสี ย
- คู่ขา A กับขา G วัด 2 ครั้งแบบไบแอสตรงและไบแอสกลับ เข็มมิเตอร์ ไม่ข้ ึนเลย
แสดงว่าเอสซี อาร์ ดี ถ้าเข็มมิเตอร์ ข้ ึนแสดงว่าเอสซี อาร์เสี ย
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แบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 7 เรื่ อง เอสซีอาร์
คาชี้แจง 1. แบบฝึ กหัดจำนวน 12 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 12 คะแนน
2. เวลำที่ใช้ในกำรทำแบบฝึ กหัด 10 นำที
คาสั่ ง จงทำเครื่ องหมำยถูก () ลงในวงเล็บหน้ำข้อที่ถูกและทำเครื่ องหมำยผิด (  ) ลงใน
วงเล็บ หน้ำข้อที่ผดิ
( ) 1. เอสซีอำร์เป็ นอุปกรณ์ทริ สเตอร์ที่มีโครงสร้ำง 3 ตอน 3 รอยต่อและมี 3 ขำ
( ) 2. ขำของเอสซีอำร์คือขำแอโนด ขำแคโทด และขำเกต
( ) 3. วงจรสมมูลของเอสซี อำร์ เปรี ยบเสมือนกับทรำนซิ สเตอร์ NPN กับ PNP ต่อร่ วมกัน 2 ตัว ()
( ) 4. กำรควบคุมกำรทำงำนของเอสซี อำร์ นิยมใช้วธิ ี กำรจ่ำยแรงดันบวกกระตุน้ ที่ขำ G
( ) 5. กำรหยุดนำกระแสของเอสซี อำร์ ต่อไฟกระแสตรงนิยมใช้วธิ ี ตดั แหล่งจ่ำยแรงดันไฟตรง VAA
( ) 6. ในกำรทำงำนกับแรงดันไฟกระแสสลับ เอสซี อำร์ สำมำรถทำงำนได้ท้ งั ช่วงซี กบวกและช่วง
ซีกลบ
( ) 7. เอสซีอำร์ สำมำรถจัดวงจรควบคุมแรงดันไฟกระแสสลับได้ 2 แบบ คือ แบบครึ่ งคลื่นและ
แบบเต็มคลื่น
( ) 8. กำรควบคุมแรงดันไฟสลับแบบครึ่ งคลื่น คือ กำรควบคุมมุมแรงดันไฟสลับได้ท้ งั 2 ซีก
โดยใช้เอสซี อำร์ ตวั ขนำนกันกลับทิศทำงกัน 2 ตัว
( ) 9. เอสซีอำร์ที่นำกระแสในวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ กำรควบคุมให้เอสซีอำร์ หยุดนำกระแสไฟ
จำเป็ นต้องมีกำรควบคุม เอสซี อำร์ ก็สำมำรถหยุดนำกระแสได้
( ) 10. กระแสโฮลดิ้ง (IH) ของเอสซี อำร์ คือ กระแสสู งสุ ดไหลผ่ำนขำแอโนด และขำแคโทด
ในขณะที่ยงั ทำงำนอยู่
( ) 11. เอสซีอำร์เมื่อทำกำรวัดด้วยโอห์ม ขำที่วดั แล้วเข็มมิเตอร์ ปลำยเบนชี้ข้ ึนมำอ่ำนค่ำควำม
ต้ำนทำนได้คือ คู่ขำ A กับ B
( ) 12. เอสซี อำร์ สำมำรถนำไปต่อวงจรควบคุมแสงสว่ำงได้
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เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 7 เรื่ อง เอสซีอาร์
คาชี้แจง 1. แบบฝึ กหัดจำนวน 12 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 12 คะแนน
2. เวลำที่ใช้ในกำรทำแบบฝึ กหัด 10 นำที
คาสั่ ง จงทำเครื่ องหมำยถูก () ลงในวงเล็บหน้ำข้อที่ถูกและทำเครื่ องหมำยผิด (  ) ลงใน
วงเล็บ หน้ำข้อที่ผดิ
(  ) 1. เอสซีอำร์ เป็ นอุปกรณ์ทริ สเตอร์ที่มีโครงสร้ำง 3 ตอน 3 รอยต่อและมี 3 ขำ
( ) 2. ขำของเอสซีอำร์ คือขำแอโนด ขำแคโทด และขำเกต
() 3. วงจรสมมูลของเอสซี อำร์ เปรี ยบเสมือนกับทรำนซิ สเตอร์ NPN กับ PNP ต่อร่ วมกัน 2 ตัว ()
() 4. กำรควบคุมกำรทำงำนของเอสซี อำร์ นิยมใช้วธิ ี กำรจ่ำยแรงดันบวกกระตุน้ ที่ขำ G
(  ) 5. กำรหยุดนำกระแสของเอสซี อำร์ ต่อไฟกระแสตรงนิยมใช้วธิ ี ตดั แหล่งจ่ำยแรงดันไฟตรง VAA
(  ) 6. ในกำรทำงำนกับแรงดันไฟกระแสสลับ เอสซี อำร์ สำมำรถทำงำนได้ท้ งั ช่วงซี กบวกและช่วง
ซีกลบ
() 7. เอสซีอำร์ สำมำรถจัดวงจรควบคุมแรงดันไฟกระแสสลับได้ 2 แบบ คือ แบบครึ่ งคลื่นและ
แบบเต็มคลื่น
(  ) 8. กำรควบคุมแรงดันไฟสลับแบบครึ่ งคลื่น คือ กำรควบคุมมุมแรงดันไฟสลับได้ท้ งั 2 ซีก
โดยใช้เอสซี อำร์ ตวั ขนำนกันกลับทิศทำงกัน 2 ตัว
() 9. เอสซีอำร์ที่นำกระแสในวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ กำรควบคุมให้เอสซีอำร์หยุดนำกระแสไฟ
จำเป็ นต้องมีกำรควบคุม เอสซี อำร์ ก็สำมำรถหยุดนำกระแสได้
(  ) 10. กระแสโฮลดิ้ง (IH) ของเอสซี อำร์ คือ กระแสสู งสุ ดไหลผ่ำนขำแอโนด และขำแคโทด
ในขณะที่ยงั ทำงำนอยู่
(  ) 11. เอสซีอำร์ เมื่อทำกำรวัดด้วยโอห์ม ขำที่วดั แล้วเข็มมิเตอร์ ปลำยเบนชี้ข้ ึนมำอ่ำนค่ำควำม
ต้ำนทำนได้คือ คู่ขำ A กับ B
() 12. เอสซี อำร์ สำมำรถนำไปต่อวงจรควบคุมแสงสว่ำงได้
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แบบทดสอบหลังเรียนหน่ วยที่ 7 เรื่ องเอสซีอาร์
วิชา อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005
ข้ อสอบจานวน 12 ข้ อ ( 12 คะแนน )
เวลา 10 นาที
คาสั่ ง จงเลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย (  ) ลงในกระดำษคำตอบ
1.

P N P N

จำกรู ปเป็ นโครงสร้ำงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตำมข้อใด

ก. ไดโอด
ข. เอสซีอำร์
2. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของเอสซีอำร์

ค. เฟต

ก.
ข.
3. ข้อใดคือวงจรสมมูลของเอสซีอำร์
A2
A

ง. ทรำนซิสเตอร์

ค.

ง.
A2

A
G

G

G

G
K

A1
ก.
ข.
ค.
4. จำกกรำฟคุณสมบัติของเอสซี อำร์ กระแสโฮลดิ้ง( IH )คืออะไร
ก. กระแสสู งสุ ดที่เอสซีอำร์ ทนได้
ข. กระแสเฉลี่ยที่ไหลผ่ำนโหลดและเอสซี อำร์
ค. กระแสต่ำสุ ดที่ทำให้เอสซีอำร์หยุดนำกระแส
ง. กระแสต่ำสุ ดที่เอสซีอำร์ยงั คงนำกระแสได้
5. ข้อใดคือวิธีกำรทำให้เอสซีอำร์นำกระแส
ก. จ่ำยไฟลบ A จ่ำยไฟบวกให้ K และจ่ำยไฟบวก G จ่ำยไฟลบให้ K
ข. จ่ำยไฟบวก A จ่ำยไฟลบให้ K และจ่ำยไฟบวก G จ่ำยไฟลบให้ K
ค. จ่ำยไฟลบ A จ่ำยไฟลบให้ K และจ่ำยไฟบวก G จ่ำยไฟบวกให้ K
ง. จ่ำยไฟบวก A จ่ำยไฟลบให้ K และจ่ำยไฟลบ G จ่ำยไฟบวกให้ K
6. เมื่อเอสซี อำร์ นำกระแสแล้วจะหยุดนำกระแสต้องทำอย่ำงไร
ก. ตัดแรงดันที่จ่ำยให้ขำ G ออกชัว่ ขณะ
ข. จ่ำยแรงดันลบให้ขำ G เทียบ K
A1

ง.

K
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ค. จ่ำยแรงดันบวกให้ขำ A จ่ำยแรงดันลบให้ขำ K เพิ่มมำกขึ้น
ง. ลดกระแสไหลผ่ำนตัวเอสซี อำร์ ให้ต่ำกว่ำกระแสโฮลดิ้ง
7. เอสซี อำร์ เมื่อนำไปใช้งำนกับไฟกระแสสลับจะทำหน้ำที่คล้ำยกับอุปกรณ์ใด
ก. ไดโอด
ข. เฟต
ค. ไดแอก
ง. ทรำนซิสเตอร์
8. เอสซี อำร์ เมื่อนำไปใช้งำนกับแรงดันไฟสลับตัวเอสซี อำร์ จะทำหน้ำที่อะไร
ก. เป็ นสวิตช์ตดั ต่อ
ข. ตัวกรองกระแส
ค. ตัวเรี ยงกระแส
ง. ตัวกระตุน้ สัญญำณ
9. จำกคู่มือรำยละเอียดของเอสซี อำร์ เบอร์ 2N5064 ระบุค่ำ VRRM ระบุค่ำสู งสุ ด 200 V คืออะไร
ก. ค่ำแรงดันที่ป้อนให้ขำ A กับขำ K เป็ นไบอัสกลับสู งสุ ดที่ทนได้ 200 V
ข. แรงดันที่ป้อนให้ขำ A และขำ K สู งสุ ด 200 V
ค. แรงดันที่ป้อนให้ขำ A และขำ K ทำให้เอสซี อำร์ ทำงำนโดยที่ไม่มีกำรกระตุน้ ที่ขำ G
สู งสุ ด 200V
ง. ค่ำแรงดันกระตุน้ สู งสุ ด 200 V
10. จำกรู ปเป็ นกำรนำเอสซี อำร์ ไปต่อวงจรใช้งำนคือวงจรอะไร
ก. วงจรหรี่ ไฟ
RL
ข. วงจรควบคุมควำมเร็ วมอเตอร์
SCR
RG D1
D2
ค. วงจรเร็ กติไฟเออร์
ง. วงจรควบคุมเฟส
VAC
C1
11. ถ้ำใช้โอห์มมิเตอร์วดั ขำเอสซีอำร์ 3 ขำ ทีละคู่จำนวน 6 ครั้ง ถ้ำเป็ นเอสซี อำร์ ปกติเข็มมิเตอร์
จะบ่ำยเบนขึ้นมำ 1ครั้ง อ่ำนค่ำควำมต้ำนทำน 1 ครั้ง ขำที่ไฟบวกแตะอยูค่ ือขำใดของเอสซี อำร์
ก. ขำ G
ข. ขำ K
ค. ขำ A
ง. ขำ S
12. ในกำรวัดทดสอบเอสซี อำร์ ดว้ ยโอห์มมิเตอร์ ผลกำรวัดขำคู่A กับ K วัดเข็มมิเตอร์ บ่ำยเบนขึ้น
ทั้ง 2 ครั้ง ได้ค่ำควำมต้ำนทำนต่ำมำก สรุ ปได้วำ่ อย่ำงไร
ก. เอสซีอำร์ปกติ
ข. เอสซีอำร์ชำรุ ดช็อต
ค. เอสซีอำร์ ชำรุ ดขำด
ง. ยังสรุ ปไม่ได้
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หน่วยที่ 7

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่ อง เอสซีอาร์

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่วย เอสซีอาร์
เวลา 2 ชัว่ โมง

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
คำตอบ
ข้ อที่
ข
7
ก
8
ข
9
ง
10
ข
11
ง
12

คำตอบ
ก
ค
ก
ง
ก
ข
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แบบเก็บคะแนนทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 7 เรื่ อง เอสซีอาร์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่ อ – สกุล

ผลคะแนน
Pre-Test
Post-Test

