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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 8 เรื่ องไตรแอกและไดแอก
วิชา อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005
ข้ อสอบจานวน 18 ข้ อ ( 18 คะแนน )
เวลา 15 นาที
คาสั่ ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย (  ) ลงในกระดำษคำตอบ
1. ข้อใดคือโครงสร้ำงของไตรแอก
A2

A2

A
N

G

P

ก.
ข.
2. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของไตรแอก
ก.

N
ค.

ง.

ค.

3. วงจรสมมูลของไตรแอกคือข้อใด
A
A

A2

A2

A1

A1

K

G

N
SS

ข.

G

D

P

A1

K

A1

N

N

P
N

G

P

N

N P N
G

N

P

N P N

S

ง.

G
K

ก.
ข.
ค.
ง.
4. ถ้ำไตรแอกนำกระแสโดยที่ไม่มีกำรทริ กที่ขำ G ในวงจรไฟตรงจะต้องจ่ำยแรงดันไฟตรงให้
ขำ A2 และ A1 อย่ำงไร
ก. สู งถึงค่ำ Break Over Voltage ( VBF )
ข. เท่ำกับที่โหลดต้องกำร
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ค. สู งเป็ นสองเท่ำของแหล่งจ่ำยปกติ
ง. จ่ำยด้วยไฟฟ้ำกระแสตรงเท่ำนั้น
5. กำรจ่ำยแรงดันไฟตรงให้ไตรแอกนำกระแสได้ดีและมีประสิ ทธิ ภำพคือข้อใด
ก. จ่ำยไฟบวกให้ A 2 จ่ำยไฟลบให้ขำ A1 และจ่ำยบวกให้ขำ G
ข. จ่ำยไฟบวกให้ A 2 จ่ำยไฟลบให้ขำ A1 และจ่ำยลบให้ขำ G
ค. จ่ำยไฟลบให้ A 2 จ่ำยไฟบวกให้ขำ A1 และจ่ำยบวกให้ขำ G
ง. จ่ำยแรงดันกระตุน้ ให้ขำ G เหมือนขำ A1 เสมอ
6. กำรทำให้ไตรแอกหยุดนำกระแสโดยวิธีขดั ขวำงกระแสแอโนดคือวิธีใด
ก. ต่อสวิตช์อนุกรมกับขำเกต
ข. ต่อสวิตช์คร่ อมโหลด
ค. ต่อสวิตช์คร่ อมระหว่ำง A2 กับ A1
ง. จ่ำยไฟลบให้ขำเกต
7. กำรนำไตรแอกไฟควบคุมแรงดันไฟสลับ 3 เฟส ไตรแอกแต่ละตัวทำงำนที่เฟสต่ำงกันเท่ำไร
ก.30 องศำ
ข.60 องศำ
ค. 180 องศำ
ง.120 องศำ
8. จำกคู่มือไตรแอกเบอร์ Q4006LT ระบุค่ำ VTM 1.6 V หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
ก. แรงดันไฟสู งสุ ดที่จ่ำยให้ไตรแอกในสภำวะที่ไม่นำกระแสหรื อยังไม่ต่อวงจรเกต
ข. แรงดันตกคร่ อมที่ไตรแอก A1 กับ A2 ขณะนำกระแสอ่ำนค่ำได้ 1.6 V
ค. แรงดันกระตุน้ เกตให้ไตรแอกนำกระแสมีค่ำ 1.6 V
ง. แรงดันที่ขำเกตทนได้ 1.6 V
9. กระแสกระตุน้ ที่ไหลผ่ำนขำเกตได้สูงสุ ดโดยที่ไตรแอกยังทำงำนได้โดยไม่ชำรุ ดคือข้อใด
ก. IGT
ข. IT( RMS)
ค. ITMS
ง. IGTM
A2
10. ข้อใดคือโครงสร้ำงของไดแอก
A
A2

N

S

P
N

P

G

N

N

D

N

P

G

P
N

SS

A1

P
N

K

ก.
ข.
11. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของไดแอกแอก
ก.

ข.

N P N
N
N P N
G

ค.

ค.

ง.

ง.

A1
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12. วงจรสมมูลของไดแอกคือข้อใด

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ก.
ข.
ค.
ง.
ควอแดรกมีลกั ษณะเป็ นอย่ำงไร
ก. มีลกั ษณะคล้ำยไดแอกแต่มีกรเพิ่มสำรกึ่งตัวนำมำกขึ้น
ข. เป็ นกำรนำไตรแอกและไดแอกมำรวมกันมี 3 ขำ คือ A1 , A2 และ T
ค. มีลกั ษณะคล้ำยเอสซี อำร์ แต่เป็ นกำรรวมไดแอกเข้ำไปด้วย
ง. เป็ นอุปกรณ์ไทริ สเตอร์ ตวั ใหม่แตกต่ำงจำกไตรแอกมี 5 ขำ
ไดแอกถูกนำไปใช้งำนตำมข้อใด
ก. ใช้จำกัดกระแสที่ไหลผ่ำนไตรแอกหรื อเอสซี อำร์
ข. ใช้เป็ นตัวกระตุน้ ที่ขำเกตของไตรแอก
ค. ใช้ป้องกันไฟกระโชกที่ขำเกตของไตรแอกหรื อเอสซีอำร์
ง. ใช้เป็ นตัวแบ่งแรงดันที่แอโนดของเอสซี อำร์
ไดแอกทำงำนอย่ำงไร
ก. นำกระแสได้เมื่อแรงดันถึงค่ำเบรกโอเวอร์
ข. นำกระแสได้เฉพำะแรงดันที่ป้อนให้ถูกขั้วของไดแอก
ค. แรงดันที่ป้อนให้ไดแอกต้องเป็ นแรงดันไฟกระแสตรง
ง. ถ้ำป้ อนแรงดันไฟกระแสสลับผ่ำนไดแอกจะไม่ทำงำน
ไตรแอกถูกนำไปเป็ นวงจรอะไร
ก. วงจรเรี ยงกระแส
ข. วงจรขยำยสัญญำณ
ค. วงจรตัดรู ปสัญญำณ
ง. วงจรควบคุมแสงสว่ำง
กำรวัดหำขำของไตรแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ จะใช้ข้ วั วัดแบบเดียวกับเอสซี อำร์ คือวัดจำนวน
6 ครั้ง เทียบขำคู่ละ 2 ครั้ง เมื่อทำกำรวัดเสร็ จแล้วจะทรำบขำของไตรแอกขำใดก่อน
ก.ขำ A1
ข.ขำ A2
ค.ขำ G
ง.ขำ A2 กับขำ G
ในกำรวัดทดสอบขำของไตรแอกโดยใช้โอห์มมิเตอร์ ไตรแอกปกติดีขำใดที่วดั แล้วเข็มมิเตอร์
ไม่ข้ ึน ค่ำควำมต้ำนทำนสู งมำก ()
ก.ขำ A1
ข.ขำ G
ค.ขำ A1 กับขำ G
ง.ขำ A2
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หน่วยที่ 8

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 14-15
ชื่อหน่วย ไตรแอกและไดแอก
เรื่ อง ไตรแอกและไดแอก
เวลา 4 ชัว่ โมง

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
คำตอบ
ข้ อที่
ก
10
ข
11
ค
12
ก
13
ก
14
ค
15
ง
16
ข
17
ง
18

คำตอบ
ก
ข
ค
ข
ค
ก
ง
ข
ง

ใบความรู้ ที่ 8
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย ไตรแอกและไดแอก
เรื่ อง ไตรแอกและไดแอก

หน่วยที่ 8
สอนครั้งที่14-15
เวลา 4 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
ไตรแอก(Triac)เป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาประเภทไทริ สเตอร์ เหมือนกับเอสซี อาร์
มี
คุณสมบัติในการทางานเป็ นลักษณะสวิตช์เหมือนกัน มีรูปร่ างตัวถังคล้ายกัน แต่เนื่องจากเอสซีอาร์
มีขีดจากัดคือ สามารถควบคุมการเปิ ด-ปิ ดกระแสไฟฟ้าได้เมื่อขั้วแอโนดมีแรงดันไฟฟ้าบวก ซึ่ งเป็ น
การควบคุมกระแสในทางเดียวซึ่ งเมื่อนาไปใช้กบั แรงดันไฟกระแสสลับเอสซี อาร์ จะทาได้เพียงครึ่ ง
คลื่นคือช่วงซี กบวก
ดังนั้นจึงได้สร้างไตรแอกขึ้นซึ่ งสมารถควบคุมการไหลของกระแสได้ท้ งั
สองทิศทาง จึงมีขอ้ ดีกว่าเอซี อาร์ คือสามารถทางานกับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับได้ ไตรแอกมี 3 ขาคือขาแอโนด1(A1) ขาแอโนด2 (A2) และขาเกต(G) การจ่ายแรงดัน
ไบแอสให้ไตรแอกทางานสามารถเลือกได้ 4 สภาวะ แต่สภาวะที่ 1 และสภาวะที่ 3 ไตรแอกจะ
ทางานและนากระแสได้ดี การหยุดนากระแสของไตรแอกทาได้วธิ ี เดียวกันกับเอสซี อาร์ คือใช้วธิ ี
ตัดแหล่งจ่ายแรงดันที่ป้อนขา A2 และ A1 ของตัวไตรแอกออกชัว่ ขณะ และใช้วธิ ี ลดกระแสที่ไหล
ผ่านขา A2 และ A1 ของตัวไตรแอกให้ต่ากว่ากระแสโฮลดิ้ง( IH) จะหยุดทางาน
ไดแอกเป็ น(Diac ) เป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาประเภทไทริ สเตอร์ มี 2 ขา คือขาแอโนด
1(A1) และขาแอโนด2(A2)ไดแอกนากระแสได้สองทิศทาง มีคุณสมบัติทางด้านไบแอสตรงและ
ไบแอสกลับเหมือนกัน ปกติมกั นาไปใช้ในไฟฟ้ากระแสสลับร่ วมกับไตรแอกโดยต่อร่ วมที่เกตเพื่อ
ป้ องกันไฟกระโชก ในปั จจุบนั ไดแอกถูกสร้างและบรรจุในตัวถังของไตรแอกด้วย เรี ยกอุปกรณ์ตวั
นี้วา่ ควอแดรก
สาระการเรี ยนรู้
8.1 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของไตรแอก
8.2 วงจรสมมูลของไตรแอก
8.3 กราฟคุณสมบัติของไตรแอก
8.4 การทางานของไตรแอกต่อไฟกระแสตรง
8.4.1 สภาวะการนากระแสของไตรแอก
8.4.2 สภาวะการหยุดนากระแสของไตรแอก
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ใบความรู้ ที่ 8
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย ไตรแอกและไดแอก
เรื่ อง ไตรแอกและไดแอก
8.5 การทางานของไตรแอกต่อแรงดันไฟสลับ
8.6 การอ่านคู่มือไตรแอกและการแปลความหมาย
8.7 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดแอก
8.8 วงจรสมมูลของไดแอก
8.9 กราฟคุณสมบัติของไดแอก
8.10 ควอแดรก
8.11 การอ่านคู่มือไดแอกและการแปลความหมาย
8.12 การนาไตรแอกและไดแอกไปประยุกต์ใช้งาน
8.13 การวัดและทดสอบไตรแอกด้วยโอห์มมิเตอร์
8.13.1 การวัดหาขาไตรแอก
8.13.2 การทดสอบไตรแอกดีหรื อเสี ย
8.14 สรุ ป
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับไตรแอกและไดแอก
2. เพื่อให้มีกิจนิ สัยในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. เขียนโครงสร้างของไตรแอกได้
2. เขียนสัญลักษณ์ของไตรแอกได้
3. เขียนวงจรสมมูลของไตรแอกได้
4. อธิบายกราฟคุณลักษณะสมบัติของไตรแอกได้
5. บอกวิธีการทาให้ไตรแอกนากระแสไฟตรงได้
6. บอกวิธีการทาให้ไตรแอกหยุดนากระแสได้
7. อธิบายการทางานของไตรแอกต่อแรงดันไฟสลับได้

หน่วยที่ 8
สอนครั้งที่14-15
เวลา 4 ชัว่ โมง
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ใบความรู้ ที่ 8
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย ไตรแอกและไดแอก
เรื่ อง ไตรแอกและไดแอก

หน่วยที่ 8
สอนครั้งที่14-15
เวลา 4 ชัว่ โมง

8. แปลความหมายจากการอ่านคู่มือไตรแอกได้
9. เขียนโครงสร้างของไดแอกได้
10. เขียนสัญลักษณ์ของไดแอกได้
11. เขียนวงจรสมมูลของไดแอกได้
12. บอกลักษณะของควอแดรกได้
13. แปลความหมายจากการอ่านคู่มือไดแอกได้
14. บอกการนาไตรแอกไปประยุกต์ใช้งานได้
15. บอกวิธีการวัดหาขาไตรแอกได้
16. บอกลักษณะอาการเสี ยของไตรแอกที่ทาการวัดและทดสอบด้วยโอห์มมิเตอร์ได้
17. มีการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ผสู ้ อนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
สนใจใฝ่ รู ้
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8.1 โครงสร้ างและสั ญลักษณ์ ของไตรแอก
ไตรแอก(Triac)และเป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาจาพวกไทริ สเตอร์ เช่นเดียวกับ SCRถูก
พฒนาขึ้นมาใช้งานกับแรงดันไฟสลับ ใช้แทนSCR ที่มีขอ้ เสี ยเมื่อใช้งานกับแรงดันไฟสลับ แรงดัน
จูกตัดทิง้ ไปซี กหนึ่ง เหลือแรงดันไฟสลับส่ งออกเพียงซี กเดียว การไขให้มีแรงดันไฟสลับส่ งออกทั้ง
2 ซี ก จาเป็ นต้องต่อเพิ่ม SCR เข้าวงจรอีกหนึ่งตัว เกิดความยุง่ ยากในการต่อวงจรใช้งานมี ไตรแอก
จึงถูกผลิตขึ้นมาใช้งานแทน เพื่อแก้ไขข้อเสี ยดังกล่าว โดยคุณสมบัติของไตรแอกเปรี ยบเสมือนกับ
การนา SCR มาต่อขนานสองตัวหันหัวกลับทางกัน ทาให้สามารถนาไปใช้งานกับแรงดันไฟสลับ
ครบทั้ง 2 ซี ก และการต่อวงจรทาได้ง่ายขึ้น
ไตรแอกผลิตขึ้นมาจากสารกึ่งตัวนาชนิดซิ ลิคอน ( Si ) โครงสร้างประกอบด้วยสารกึ่ง
ตัวนาตอนใหญ่ 3 ตอนคือ PNP ในสารกึ่งตัวนาตอนใหญ่ท้ งั 3 ตัว มีสารกึ่งตัวนาชนิดย่อยชนิด N
อีก 4 ตอน A1 อยูใ่ นส่ วนของสารชนิด P ตอนใหญ่ท้ งั สอง มีขาต่อออกมาใช้งาน 3 ขา คือ ขา
แอโนด 1 (Anode 1;A1 )หรื ออาจเรี ยกว่าขาเมนเทอร์ มินอล 1( Main Terminal 1; MT1) ขาแอโนด 2
( Anode 2; A2 )หรื อขาเมนเทอร์มินอล2 (Main Terminal 2; MT2 )และขาเกต( Gate; G ) รู ปร่ าง
ลักษณะโครงสร้างเบื้องต้นและสัญลักษณ์แสดงดังรู ปที่ 8.1และรู ปที่8.2

รู ปที่ 8.1 รู ปร่ างของไตรแอก
(ที่มา: http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:TRIAC_(smial).jpg, 2559)
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A2

MT2

P
N

N

P

N

G

G

G

เกต (G)

แอโนด 1 (A1 )
( ก )โครงสร้างเบื้องต้น

G

A1

MT1
( ข ) สัญลักษณ์

รู ปที่ 8.2 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของ ไตรแอก
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ,2553,หน้า158)
จากรู ปที่ 8.2 ก แสดงโครงสร้างเบื้องต้นของไตรแอก ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนาตอน
ใหญ่ชนิด P จานวนสองตอน และชนิด N หนึ่งตอนต่อชนกัน สารชนิด P ตอนบนมีสารชนิด N
ตอนย่อยต่ออยูส่ องตอนต่อออกมาเป็ นขาแอโนด ( A2 ) หนึ่งขา และขาเกต ( G ) หนึ่งขา สารชนิด
P ตอนล่าง มีสารชนิ ด N ตอนย่อยต่ออยูส่ องตอนเช่นกัน ต่อออกมาเป็ นขาแอโนด 1 ( A1 ) และขา
เกต ( Gate ) ขาเกตทั้งตอนบนและตอนล่างต่อรวมกัน การต่อขา A2 , A1 และ G ออกมาใช้งาน
แผ่นโลหะที่สัมผัสกับสารกึ่งตัวนาของทุกขาสัมผัสกับสารชนิด N และชนิด P
รู ปที่ 8.2 ข เป็ นสัญลักษณ์ของไตรแอก ประกอบด้วยรู ปสามเหลี่ยมและขีด 2 รู ปต่อ
กลับด้านกัน มีข้ วั ต่อออกมาเป็ นขา A2 และขา A1 ส่ วนขา G ถูกต่อออกมาจากปลายแหลมของขา
A1 สัญลักษณ์ของไตรแอกดกินขึ้นมาจากสัญลักษณ์ของ SCR ต่อกลับทางกัน 2 ตัว โดยนาขา G
ของ SCR มาต่อรวมกัน เพราะคุณสมบัติของไตรแอกยอมให้ไฟฟ้ากระแสสลับผ่านไปได้ท้ งั 2 ทาง
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คือ ทั้งไฟบวกและไฟลบ สัญลักษณ์ของไตรแอก เขียนเปรี ยบเทียบกับสัญลักษณ์ของ SCR แสดง
ได้ดงั รู ปที่ 8.3
A2
A2

G

G

A1
( ก ) สัญลักษณ์ไตรแอก

A1
( ข ) สัญลักษณ์ SCR ต่อร่ วมกัน 2 ตัว

รู ปที่ 8.3 สัญลักษณ์ไตรแอกเทียบเท่าสัญลักษณ์ SCR ต่อรวมกัน 2 ตัว
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ,2553,หน้า158)
8.2 วงจรสมมูลของไตรแอก
โครงสร้างของไตรแอกเปรี ยบได้กบั การนาโครงสร้างของ SCR มาต่อขนานกันแบบ
กลับทิศทางกันนัน่ คือ ไตรแอกเกิดจากโครงสร้างของ SCR สองตัวรวมกันเป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนา
ตัวเดียว ดังนั้นวงจรสมมูลของไตรแอกจึงเขียนได้แบบวงจรสมมูลของ SCR ต่อรวมกัน 2 ตัวกลับ
ทิศทาง ลักษณะวงจรสมมูลของไตรแอก แสดงดังรู ปที่ 8.4
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A2

P
N

N
P

P
N

N
P

A1
( ก ) โครงสร้างเทียบเท่า

Q1

Q3

G
Q2

Q4
A1
( ข ) วงจรสมมูล

รู ปที่ 8.4 โครงสร้างและวงจรสมมูลของไตรแอก
ที่มา (พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ,2553,หน้า159)
จากรู ป 8.4 ก แสดงโครงสร้างเทียบเท่าของไตรแอก สามารถเขียนเป็ นโครงสร้าง
ของ SCR ต่อขนานกลับทางกัน 2 ตัว ขา A ของ SCR1 ต่อกับขา K ของ SCR2 ขา K ของ SCR1 ต่อ
กลับขา A ของ SCR2 และขา G ของ SCR ทั้งสองต่อรวมกัน เมื่อนา SCR แยกออกเป็ น
ทรานซิ สเตอร์ 2 ตัวต่อร่ วมกัน สามมารถเขียนวงจรสมมูลของ SCR ทั้ง 2 ตัว ได้เป็ นวงจรดังรู ปที่
6.4 ข ทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 เป็ นชนิด PNP ส่ วนQ2 และ Q3 เป็ นชนิด NPN
ในรู ป 6.4 ข วงจรต่อกันดังนี้ ขา E ของ Q3 ต่อออกมาเป็ นขา A2 ขา E ของ Q2 ต่อ
ออกมาเป็ นขา A1 ขา C ของ Q1 ต่อกับขา B ของ Q2 ต่อกับขา B ของ Q3 ต่อกับขา C ของ Q4
ทั้งหมดต่อออกมาเป็ นขา G ในการอธิบายหลักการทางานของไตรแอกอธิบายได้โดยใช้หลักการ
เดียวกับการอธิ บายของ SCR
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8.3 กราฟคุณสมบัติของไตรแอก
กกกกกกกกการพิจารณาสภาวะการทางานของไตรแอก สามารถมองเห็นได้จากกราฟคุณสมบัติ
แสดงสภาวะการทางานที่จุดต่างๆ ของไตรแอก กราฟคุณสมบัติของไตรแอกแบ่งออกได้เป็ น 2
ลักษณะ คือ ลักษณะแรก กราฟแสดงสภาวะการทางานของไตรแอกขณะเปิ ดขาเกต (G) ลอยไว้
ลักษณะที่สอง กราฟแสดงสภาวะการทางานของไตรแอกด้วยการควบคุมแรงดันที่ขาเกต (G)
กกกกกกกก8.3.1 กราฟแสดงคุณสมบัติของไตรแอกขณะเปิ ดขาเกตลอยไว้
ควอแดรนต์ที่1
I
A

+

IA
IH

-VBF

-V

0
IA

-

-IH

VBF

VAA

-

V

VAA

+

ควอแดรนต์ที่3

-IA

รู ปที่ 8.5 กราฟคุณสมบัติไตรแอกขณะเปิ ดขา G ลอยไว้
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,มปป. หน้า 85)
กกกกกกกกจากรู ปที่ 8.5 เป็ นกราฟคุณสมบัติของไตรแอกขณะที่เปิ ดขา G ลอยไว้ ไม่วา่ จะจ่าย
แรงดันบวกให้ขา A2 จ่ายลบให้ขา A1 หรื อจ่ายลบให้ขา A2 จ่ายบวกให้ขา A1 ไตรแอกสามารถ
นากระแสได้ เมื่อกระแสไหลผ่านตัวไตรแอกถึงค่ากระแสโฮลดิ้ง (IH) ควอแดรนต์ที่นิยมใช้ในการ
ทางานคือ ควอแดรนต์ที่ 1 และควอแดรนต์ที่ 3 การทางานแต่ละควอแดรนต์อธิ บายได้ดงั นี้
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กกกกกกกกการทางานของไตรแอกในควอแดรนต์ที่ 1 และควอแดรนต์ที่ 3 เหมือนกัน แตกต่างกัน
เพียงแรงดันไฟกระแสตรงที่จ่ายให้ขา A2 และขา A1 ตรงข้ามกัน การจ่ายแรงดันไฟกระแสตรงต่าๆ
ครั้งแรกให้ไตรแอก ไตรแอกยังไม่นากระแส มีเพียงกระแสรั่วไหลผ่านเล็กน้อย เมื่อค่อยๆปรับเพิ่ม
แรงดัน VAA ให้ตวั ไตรแอกมากขึ้นทีละน้อย กระแสรั่วไหลไหลผ่านตัวไตรแอกค่อยๆ เพิม่ ขึ้นตาม
ไปด้วย ถ้ากระแสรั่วไหลผ่านตัวไตรแอกถึงค่ากระแสโฮลดิ้ง (IH) ไตรแอกนากระแสทันที ค่าความ
ต้านทานในตัวไตรแอกลดต่าลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้เกิดกระแสไหลผ่านตัวไตรแอกสู งขึ้นทันที
อย่างรวดเร็ ว ถ้าไม่สามารถจากัดค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวไตรแอกได้ มีกระแสไหลผ่านตัวไตรแอก
มากเกินกว่าค่าทนกระแสสู งสุ ดของไตรแอกตัวนั้น ตัวไตรแอกเกิดการชารุ ดเสี ยหายทันที การ
ทางานเหมือนกันทั้งควอแดรนต์ที่ 1 และควอแดรนต์ที่ 3
กกกกกกกกการควบคุมให้ไตรแอกทางานวิธีน้ ีไม่นิยมใช้งาน
เพราะมีความเสี่ ยงต่อการชารุ ด
เสี ยหายของตัวไตรแอกสู ง ต้องระมัดระวังควบคุมค่ากระแสไหลผ่านตัวไตรแอกให้มีขนาดไม่มาก
เกินกว่าค่ากระแสสู งสุ ดของไตรแอกตัวนั้นๆ และการควบคุมให้ไตรแอกทางานต้องจ่ายแรงดัน
ไบแอสสู งมากๆ
กกกกกกกก8.3.2 กราฟคุณสมบัติของไตรแอกขณะควบคุมแรงดันทีข่ าเกต
IA ควอแดรนต์ที่1
RL
IA +
VAA
+
VGG IG
IH0
IG2 IG1IH1
IG0
-VBF2-VBF1-VBF0 IH2
+V
-V
-IH2VBF2 V V
BF1 BF0
-IH1
-IG0
-I
-IG1 G2
-IH0
R
L
ควอแดรนต์ที่2
IA VAA
+
VGG - IG
-IA
+
รู ปที่ 8.6 กราฟคุณสมบัติของไตรแอกขณะที่จ่ายแรงดันกระตุน้ ขา G
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กกกกกกกกจากรู ปที่ 8.6 เป็ นกราฟคุณสมบัติของไตรแอกขณะที่จ่ายแรงดันกระตุน้ ขาเกต ไตรแอก
สามารถนากระแสได้ โดยแรงดันที่ป้อนให้ขา A2 และขา A1 ไม่จาเป็ นต้องสู งมาก ใช้แรงดัน
กระตุน้ ขา G เข้าช่วย ไตรแอกสามารถนากระแสได้ถึงค่ากระแสโฮลดิ้ง (IH) ควอแดรนต์ที่นิยมใช้
ในการทางานคือ ควอแดรนต์ที่ 1 และควอแดรนต์ที่ 3 การทางานแต่ละควอแดรนต์อธิ บายได้ดงั นี้
กกกกกกกกกราฟในควอแดรนต์ที่ 1 จ่ายแรงดันไบอัสให้ขา A2 เป็ นบวก ขา A1 เป็ นลบ ถ้าในครั้ง
แรกยังไม่จ่ายแรงดันกระตุน้ ที่ขา G (IGO= 0) ไตรแอกยังไม่นากระแส จนกว่าแรงดันที่ป้อนให้ขา A2
และขา A1 ถึงค่าแรงดันเบรกโอเวอร์ ที่ VBFO ไตรแอกนากระแสเพราะมีกระแสไหลผ่านไตรแอกถึง
ค่ากระแสโฮลดิ้ง (IHO) เกิดกระแสไหลผ่านตัวไตรแอกสู ง ถ้ากระแสไหลผ่านเกินกว่าค่ากระแส
สู งสุ ดที่ตวั ไตรแอกทนได้ ไตรแอกจะชารุ ดเสี ยหายทันที
กกกกกกกกถ้าหากแรงดันไบอัสที่จ่ายให้ขา A2 และขา A1 ต่ากว่าแรงดันเบรกโอเวอร์ ที่ VBFO การ
นากระแสของตัวไตรแอกต้องอาศัยแรงดันกระตุน้ ที่ขา G เป็ นแรงดันบวก มีกระแสเกต IG1 หรื อ IG2
ไหล มีกระแสไหลผ่านตัวไตรแอกถึงค่ากระแสโฮลดิ้ง IH1 หรื อ IH2 ทันที ไตรแอกนากระแส แรงดัน
ที่จ่ายให้ขา A2 และขา A1 สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ ไตรแอกทางานได้โดยไม่ชารุ ดเสี ยหาย
กกกกกกกกกราฟในควอแดรนต์ที่ 3 จ่ายแรงดันไบแอสให้ขา A2 เป็ นลบ ขา A1 เป็ นบวก ถ้าในครั้ง
แรกยังไม่จ่ายแรงดันกระตุน้ ที่ขา G (-IGO = 0) ไตรแอกยังไม่นากระแสจนกว่าแรงดันที่ป้อนให้ขา
A2 และขา A1 ถึงค่าแรงดันเบรกโอเวอร์ ที่ –VBFO ไตรแอกนากระแสเพราะมีกระแสไหลผ่านตัว
ไตรแอกถึงค่ากระแสโฮลดิ้ง (-IHO) มีกระแสไหลผ่านตัวไตรแอกสู ง ไตรแอกอาจชารุ ดเสี ยหายได้
ถ้ากระแสไหลผ่านตัวไตรแอกเกินกว่าค่ากระแสสู งสุ ดที่ตวั ไตรแอกทนได้ และหากจ่ายแรงดัน
ไบแอสที่ขา A2 และขา A1 ต่ากว่าแรงดันเบรกโอเวอร์ การนากระแสของตัวไตรแอกต้องอาศัย
แรงดันกระตุน้ ที่ขา G เป็ นแรงดันลบ มีกระแส IG1 หรื อ IG2 ไหล ไตรแอกนากระแสทันที ได้กราฟ
คุณสมบัติเหมือนกันทั้งควอแดรนต์ที่ 1 และควอแดรนต์ที่ 3
กกกกกกกกวิธีการควบคุมให้ไตรแอกทางานในวงจรทัว่ ๆไป นิยมใช้วธิ ี การควบคุมการทางานของ
ไตรแอกในลักษณะนี้ เพราะให้ความปลอดภัยในการทางานทั้งตัวไตรแอกและอุปกรณ์ประกอบ
ร่ วมในวงจร การควบคุมการทางานในวงจรทาได้ง่าย ถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ
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8.4 การทางานของไตรแอกต่ อไฟกระแสตรง
คุณสมบัติของไตรแอก คือสามารถทางานได้ท้ งั ไฟฟ้ากระแสตรง (AC) และสลับ (DC )
ขณะทางานในไฟฟ้ากระแสสลับจะยอมให้สัญญาณไฟทั้งช่วงบวกและลบผ่านไปได้ท้ งั 2 ทิศทาง
การนากระแสไตรแอก ขึ้นอยูก่ บั แรงกระตุน้ ที่ขา G โดยต้องจัดแรงดันกระตุน้ ขา G ให้เหมาะสม
ถูกต้องกับแรงดันไบอัสที่จ่ายให้ขา A2และA1 ไตรแอกจึงจึงจะทางานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิ ทธิ ภาพ การจ่ายแรงดันไบอัสควบคุมให้ไตรแอกทางาน สามารถกระทาได้ท้ งั 4 สภาวะดังนี้
1. สภาวะที่ 1 จ่ายบวกให้ A2 จ่ายบวกให้ G
การจ่ายแรงดันไบอัสในสภาวะนี้คือจ่ายแรงดันบวกให้ขา A2 จ่ายแรงดันลบให้ขา A1
และจ่ายแรงดันบวกกระตุน้ ขา G ไตรแอกเกิดสภาวะนากระแสได้ดงั รู ป 8.7

RL
N

N
N

N

A1

IG
A1
( ก ) โครงสร้าง

( ข ) สัญลักษณ์
รู ปที่ 8.7 ไตรแอกทางานในสภาวะที่ 1
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553.หน้า 160)
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จากรู ปที่ 8.7 แสดงการนากระแสของไตรแอกสภาวะที่ 1จ่ายแรงดันบวกให้ขา A2 จ่าย
แรงดันลบให้ขา A1 ขณะยังไม่มีแรงดันกระตุน้ ขา G ไตรแอกยังไม่นากระแส เมื่อจ่ายแรงดันบวก
เป็ นแรงกระตุน้ ขา G ไตรแอกเริ่ มนากระแส มีกระแสไหลจากบวกของแหล่งจ่าย VAA ไปขา A2
ผ่านรอยต่อไตรแอกขา A1 ครบวงจรของขั้วรบที่แหล่งจ่าย VAA การจ่ายแรงดันบวกกระตุน้ ขา G ทา
ให้มีกระแสบวกไหลผ่านแหล่งจ่าย VGG ไปขา G ไหลออกที่ขา A1 ครบวงจรที่ข้ วั ลบแหล่งจ่าย VGG
สังเกตทิศทางการไหลของกระแสทั้งสองมีทิศทางเดียวกัน เป็ นลักษณะกระแสไหลเสริ มกัน มีผล
ให้กระแส IA ไหลผ่านไตรแอกมากขึ้น
2. สภาวะที่ 2 จ่ายบวกให้ A2 จ่ายลบให้ G
การจ่ายแรงดันไบอัสในสภาวะนี้ คือ จ่ายแรงดันบวกให้ A2 จ่ายแรงดันลบให้ A1 และ
แรงกระตุน้ ลบให้ขา G ไตรแอกเกิดการนากระแสได้ แสดงดังรู ปที่ 8.8
A2

IA

IA

RL

N

P N
N
N P N

G

RL

A2
G

VAA
VGG

IG
VGG A1
( ก ) โครงสร้าง

A1

IG

( ข ) สัญลักษณ์

รู ปที่ 8.8 ไตรแอกทางานในสภาวะที่ 2
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553.หน้า 161)
จากรู ปที่ 8.8 แสดงการนากระแสของไตรแอกในสภาวะที่ 2 จ่ายแรงดันบวกให้ A2
จ่ายแรงดันลบให้ขา A1 ยังไม่มีแรงดันกระตุน้ ขา G ไตรแอกจะไม่นากระแส เมื่อจ่ายแรงดันลบ

VAA
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เป็ นแรงกระตุน้ ขา G ไตรแอกจะเริ่ มนากระแส มีกระแสไหลจากบวกของแหล่งจ่าย VAA ไปขา A2
ผ่านรอยต่อไตรแอกขา A1 ครบวงจรของขั้วลบที่แหล่งจ่าย VAA การจ่ายแรงดันลบกระตุน้ ขา G ทา
ให้มีกระแสบวกไหลผ่านแหล่งจ่าย VGG ไปขา A1 ไหลออกที่ขา G ครบวงจรที่ข้ วั ลบแหล่งจ่าย
VGG สังเกตทิศทางการไหลของกระแสทั้งสองมีทิศทางสวนทางกัน เป็ นลักษณะกระแสไหลหักล้าง
กันและมีกระแสไหลไปทางขา G ได้มากขึ้น มีผลให้กระแส IA ไหลผ่านไตรแอกลดลง
3. สภาวะที่ 3 จ่ายลบให้ A2 จ่ายลบให้ G
การจ่ายแรงดันในสภาวะนี้ จ่ายแรงดันลบให้ A2 จ่ายแรงดันบวกให้ A1 และแรง
กระตุน้ ลบให้ขา G ไตรแอกเกิดการนากระแสได้ แสดงดังรู ปที่ 8.9
A2

IA

N P N
N
N P N
G

IA

RL

RL

A2
G

VAA
VGG

IG

A1

IG

VAA

VGG A1
( ก ) โครงสร้าง

( ข ) สัญลักษณ์

รู ปที่ 8.9 ไตรแอกทางานในสภาวะที่ 3
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553.หน้า 162)
จากรู ปที่ 8.9 แสดงการนากระแสของไตรแอกในสภาวะที่ 3 จ่ายแรงดันลบให้ A2 จ่าย
แรงดันบวกให้ขา A1 ยังไม่มีแรงดันกระตุน้ ขา G ไตรแอกจะไม่นากระแส เมื่อจ่ายแรงดันลบเป็ น
แรงกระตุน้ ขา G ไตรแอกจะเริ่ มนากระแส มีกระแสไหลจากบวกของแหล่งจ่าย VAA ไปขา A1 ผ่าน
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รอยต่อไตรแอกขา A2 ครบวงจรของขั้วลบที่แหล่งจ่าย VAA การจ่ายแรงดันลบกระตุน้ ขา G ทาให้มี
กระแสบวกไหลผ่านแหล่งจ่าย VGG ไปขา A1 ไหลออกที่ขา G ครบวงจรที่ข้ วั ลบแหล่งจ่าย VGG
สังเกตทิศทางการไหลของกระแสทั้งสองมีทิศทางเดียวทางกัน เป็ นลักษณะกระแสไหลเสริ มกัน มี
ผลให้กระแส IA ไหลผ่านไตรแอกมากขึ้น
4. สภาวะที่ 4 จ่ายลบให้ A2 จ่ายบวกให้ G
การจ่ายแรงดันในสภาวะนี้ จ่ายแรงดันลบให้ A2 จ่ายแรงดันบวกให้ A1 และแรง
กระตุน้ บวกให้ขา G ไตรแอกเกิดการนากระแสได้ แสดงดังรู ปที่ 8.10
A2
N P
N
N P
G

IA

IA

RL
A2

N
G

VAA

N

VGG

IG
VGG

RL

A1

IG

VAA

A1

( ก ) โครงสร้าง

( ข ) สัญลักษณ์

รู ปที่ 8.10 ไตรแอกทางานในสภาวะที่ 4
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553.หน้า 162)
จากรู ปที่ 8.10 แสดงการนากระแสของไตรแอกในสภาวะที่ 4 จ่ายแรงดันลบให้ A2
จ่ายแรงดันบวกให้ขา A1 ยังไม่มีแรงดันกระตุน้ ขา G ไตรแอกจะไม่นากระแส เมื่อจ่ายแรงดันบวก
เป็ นแรงกระตุน้ ขา G ไตรแอกจะเริ่ มนากระแส มีกระแสไหลจากบวกของแหล่งจ่าย VAA ไปขา A1

296

หน่วยที่ 8

ใบความรู้ ที่ 8
วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005
ชื่อหน่วย ไตรแอกและไดแอก
เรื่ อง ไตรแอกและไดแอก

สอนครั้งที่14-15
เวลา 4 ชัว่ โมง

ผ่านรอยต่อไตรแอกขา A2 ครบวงจรของขั้วลบที่แหล่งจ่าย VAA การจ่ายแรงดันบวกกระตุน้ ขา G
ทาให้มีกระแสบวกไหลผ่านแหล่งจ่าย VGG ไปขา G ไหลออกที่ขา A1 ครบวงจร ที่ข้ วั ลบแหล่งจ่าย
VGG สังเกตทิศทางการไหลของกระแสทั้งสองมีทิศทางสวนทางกัน เป็ นลักษณะกระแสไหลหักล้าง
กันและมีกระแสไหลไปทางขา G ได้มากขึ้น มีผลให้กระแส IA ไหลผ่านไตรแอกลดลง
การจ่ายแรงดันไบอัสให้ไตรแอกทางาน
สามารถจัดวงจรไบอัสให้ตวั ไตรแอกได้
ทั้งหมด 4 สภาวะหรื 4 ควอแดรนต์ ( Quadrant ) แต่ละสภาวะของไตรแอกสามารถนากระแสได้
เหมือนกันเป็ นการบอกว่าทุกขาของไตรแอกสามารถทางานได้ท้ งั แรงดันบวกและลบ แต่ลกั ษณะ
การนากระแสของไตรแอกในแต่ละสภาวะมีความแตกต่างกันอยู่ บางสภาวะนากระแสได้ดี บาง
สภาวะนากระแสได้ไม่ดี การเลือกใช้งานไตรแอกควรเลือกที่สภาวะดีและเหมาะสม สภาวะของ
ไตรแอกจัดเรี ยงตามควอแดรนต์ได้ดงั รู ปที่ 8.11
ควอแดรนต์ที่ 1 นากระแสได้ดี
ควอแดรนต์ที่ 2 นากระแสได้ไม่ดี
IA
A2
VGG

VGG

G
IG

G
IG

A1

A2

IA

A1

ควอแดรนต์ที่ 3 นากระแสได้ดี

RL
VAA

G
VGG

IG

RL
VAA

A2

IA

VGG

G
IG

VAA

A1

A2
A1

RL

IA

RL
VAA

ควอแดรนต์ที่ 4 นากระแสได้ไม่ดี

รู ปที่ 8.11 สภาวะการทางานไตรแอกจัดเรี ยงลาดับตามควอแดรนต์
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รู ปที่ 8.11 สภาวะการทางานไตรแอกจัดเรี ยงลาดับตามควอแดรนต์ ไตรแอกสามารถ
นากระแสได้ทุกควอแดรนต์ เมื่อสังเกตการณ์นากระแสแต่ละควอแดรนต์จะพบว่าบางควอแดรนต์
ไตรแอกนากระแสได้ดีและบางควอแดรนต์นากระแสได้ไม่ดี ตามรู ปที่ 8.11 เมื่อพิจารณาพบว่าใน
ควอแดรนต์ที่ 1 และ 3 กระแสแอโนด ( IA ) และกระแสเกต ( IG ) ไหลในทิศทางเสริ มกันจึง
นากระแสได้ดีทางานรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนในควอแดรนต์ที่ 2และ4กระแสแอโนด ( IA )
และกระแสเกต ( IG ) ไหลในทิศทางหักล้างกันจึงนากระแสได้ไม่ดี ทางานช้าและไม่แน่นอน
การจัดวงจรให้ไตรแอกทางาน จาเป็ นต้องเลือกสภาวะการทางานของไตรแอก ใน
สภาวะที่ทางานได้ดี มีความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ คือต้องเลือกการทางานในสภาวะการไหล
ในตัวไตรแอกเสริ มกัน ในควอแดรนต์ที่ 1 และ 3 หลักการสังเกตการณ์จ่ายแรงดันไบอัสเสริ มกัน
ต้องจ่ายแรงดันให้ขา A2 มีข้ วั เหมือนกับขา G เช่น ถ้าขา A2 ได้รับแรงดันบวกขา G ก็ตอ้ งแรงดัน
บวก ส่ วนในควอแดรนต์ที่ 2 และ 4กระแสแอโนด ( IA ) และกระแสเกต ( IG ) ไหลในทิศทาง
หักล้างกันจึง ไม่ใช่สภาวะที่ดี และสังเกตได้วา่ แรงดันที่จ่ายให้ขา A2 มีข้ วั ต่างจากแรงดันจ่ายให้
ขา G
8.4.2 การหยุดนากระแสของไตรแอกต่อแรงดันไฟตรง
ไตรแอกหากนามาใช้งานกับไฟฟ้ ากระแสตรงจะทางานเหมือน SCR คือ เมื่อนากระแส
แล้ว ไม่ จ าเป็ นต้อ งจ่ า ยแรงดัน กระตุ ้น ขา G สามมารถตัด แรงกระตุ ้น ขา G ออกได้ ไตรยัง คง
นากระแสต่อเนื่องส่ วนขั้วแรงดันไบอัสจ่ายให้แต่ละขาของไตรแอก ไม่กาหนดตายตัวเหมือน SCR
จ่ายขั้วแรงดันได้ทุ กควอแดรนต์ ไตรแอกนากระแสแล้วสามารถท าให้หยุดนากระแสได้ 2 วิธี
เหมือน SCR คือ
1.ตัดแหล่งจ่ายแรงดัน VAA ที่ป้อนให้ A2 และ A1 ไตรแอกออกชัว่ ขณะ
2. ลดกระแสไฟที่ไหลผ่าน A2 และขา A1ลงให้ต่ากว่ากระแสโฮลดิ้ง ( IH ) ของไตรแอก
ที่ใช้งาน การควบคุมให้ไตรแอกหยุดนากระแสทาได้ดงั รู ปที่ 8.12 และรู ปที่ 8.13
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-VAA
S

S
RL

RL

IA=0

IA=0

( ก ) แรงดัน VAA เป็ นบวก

( ข ) แรงดัน VAA เป็ นลบ

รู ปที่ 8.12 ตัดแหล่งจ่ายแรงดัน VAA ออกชัว่ ขณะ
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553.หน้า 164)
+VAA

-VAA
RL

IAIH

RL

IS

IAIH

IS

S

( ก ) แรงดัน VAA เป็ นบวก

S

( ข ) ( ก ) แรงดัน VAA เป็ นลบ

รู ปที่ 813 ลดกระแสไหลผ่านไตรแอกให้นอ้ ยกว่ากระแสโฮลดิ้ง
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553.หน้า 165)
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8.5 การทางานของไตรแอกต่ อแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
ไตรแอกเป็ นอุปกรณ์ ไธริ สเตอร์ ที่นิยมนาไปใช้งานกับไฟฟ้ ากระแสสลับ ด้วยข้อดี ที่
ยอมให้ไฟทั้งขั้วบวกและลบผ่านได้ โดยใช้ไตรแอกท างานเพี ยงตัวเดี ยว ช่ วยให้ส ะดวกในการ
ทางานและการจัดรู ปแบบวงจร ถ้ามีการควบคุมจังหวะการกระตุน้ เกตของไตรแอกที่มุมเฟสต่างกัน
อย่างถู กต้อง ก็จะทาให้แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับที่จ่ายผ่านไปยังภาระเกิดกาลังไฟฟ้ าจ่ายให้ภาระ
แตกต่างกัน สามารถควบคุ มกาลังไฟฟ้ าให้เกิ ดขึ้นกับภาระได้ตามต้องการลักษณะวงจรไตรแอก
ทางานต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ แสดงได้ดงั รู ป 8.14

ภาระ VL

A2
วงจรควบคุมเฟส
และหน่วงเวลา

อุปกรณ์ G
กระตุน้
VG

( ก ) วงจร

Q1
A1

VAC

(ข) แรงดันตามจุดต่างๆ

รู ปที่ 8.14 วงจรไตรแอกทางานต่อแรงดันไฟกระแสสลับ
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,2553.หน้า 173)
จากรู ปที่ 8.14 เป็ นวงจรไตรแอกทางานต่อแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ ตัวไตรแอกทา
หน้าที่เป็ นสวิตช์ตดั – ต่อ แรงดันไฟกระแสสลับจ่ายให้ภาระ ไตรแอกถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์
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กระตุน้ และวงจรปรับเฟสและหน่วงเวลา
วงจนปรับเฟสและหน่วงเวลาทาหน้าที่กาหนดเวลา
เริ่ มต้นในการทางานของอุปกรณ์กระตุน้ เพื่อให้เฟสเริ่ มต้นทางานไตรแอกเปลี่ยนแปลงไป ภาระมี
กาลังไฟฟ้าเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย
รู ปที่ 8.14 ข แสดงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่จุดต่าง ๆของวงจร ด้วยการกาหนดเฟส
กระตุน้ ขา G ของไตรแอกให้ทางาน มีมุมเฟสต่างกัน จากมุมเฟสที่มีแรงดันกระแสสลับที่นอ้ ย ไป
หามุมเฟสของแรงดันไฟกระแสสลับที่มากขึ้นเป็ นลาดับเกิดรู ปสัญญาณของแรงดันไฟกระแสสลับ
ตกคร่ อมภาระ ( VL ) ที่แตกต่างกัน
ที่แรงดันไฟสลับมุม 30 แรงดันไฟกระแสสลับที่ป้อนเป็ นแรงกระตุน้ ขา G จะถูก
ส่ งไปกระตุน้ ขา G ของไตรแอกเมื่อแหล่งจ่ายแรงดัน VAC ทางานไปถึงมุมเฟส 30 ไตรแอกจะ
เริ่ มนากระแสเร็ ว จึงมีแรงดันไฟกระแสสลับตกคร่ อมมาก มีกาลังไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ภาระมาก กาลังไฟ
ถูกตัดทิ้งไปน้อย
ที่แรงดันไฟสลับมุม 90 แรงดันไฟกระแสสลับที่ป้อนเป็ นแรงกระตุน้ ขา G จะถูก
ส่ งไปกระตุน้ ขา G ของไตรแอกเมื่อแหล่งจ่ายแรงดัน VAC ทางานไปถึงมุมเฟส 90 ไตรแอกจะ
เริ่ มนากระแสช้าลง จึงมีแรงดันไฟกระแสสลับตกคร่ อมน้อยลง มีกาลังไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ภาระน้อลง
กาลังไฟถูกตัดทิ้งไปมากขึ้น
ที่แรงดันไฟสลับมุม 140 แรงดันไฟกระแสสลับที่ป้อนเป็ นแรงกระตุน้ ขา G จะถูก
ส่ งไปกระตุน้ ขา G ของไตรแอกเมื่อแหล่งจ่ายแรงดัน VAC ทางานไปถึงมุมเฟส 140 ไตรแอกจะ
เริ่ มนากระแสช้าลงอีก จึงมีแรงดันไฟกระแสสลับตกคร่ อมน้อยลงอีก มีกาลังไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ภาระ
มาก กาลังไฟถูกตัดทิ้งยิง่ เพิ่มมากขึ้น
แรงดันไฟกระแสสลับตกคร่ อมตัวไตรแอก และตกคร่ อมภาระจะสลับกันไปในช่วง
ไตรแอกไม่นากระแส ตัวไตรแอกมีความต้านทานสู ง แรงดันทั้งหมดตกคร่ อมตัวไตรแอก ไม่มี
แรงดันตกคร่ อมภาระส่ วนในช่วงที่ไตรแอกนากระแส ตัวไตรแอกมีความต้านทานต่า ไม่มีแรงดัน
ตกคร่ อมตัวไตรแอก แรงดันทังหมดตกคร่ อมภาระ การควบคุมมุมเฟสของแรงดันกระตุน้ ขา G มี
ผลต่อแรงดันไฟฟ้ากระสลับตกคร่ อมภาระที่เปลี่ยนแปลงไป
ทาให้กาลังไฟฟ้าเกิดที่ตวั ภาระ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
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8.6โครงสร้ างและสั ญลักษณ์ ของไดแอก
ไดแอก (Diac) เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ที่สร้างจากสารกึ่ งตัวนาจัดอยูใ่ นประเภทไทริ สเตอร์
มี โ ครงสร้ า งคล้า ยกับ ไตรแอก สามารถน าไปใช้ ง านได้ก ับ แรงดัน ไฟฟ้ า กระแสสลับ โดยที่
แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับสามารถผ่านตัวไดแอกได้ท้ งั ซี กบวกและซี กลบ ไดแอกถู กสร้ างขึ้ นมา
เพื่ อเป็ นตัวกระตุ ้น (Trigger) ในการควบคุ ม การท างานของอุ ป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นตัวช่ วย
ป้ องกันแรงดันกระโชกจานวนมากที่ ป้อนให้ ขาเกต ซึ่ งอาจท าให้เอสซี อาร์ หรื อไตรแอกชารุ ด
เสี ยหาย รู ปร่ างของไดแอก แสดงดังรู ปที่ 8.15

รู ปที่ 8.15 รู ปร่ างของไดแอค
จากรู ปที่ 8.15 แสดงรู ปร่ างของไดแอก โดยไดแอกมี ขาต่ อใช้งาน 2 ขา คื อ ขาแอโนด 1
(A1) หรื อขาเมนเทอร์ มินอล 1 (Main Terminal 1 : MT1) และขาแอโนด 2 (A2) หรื อขาเมนเทอร์ มินอล 2
(Main Terminal 2 : MT2) ไดแอกจะท างานน ากระแสสองทางทั้งซี กบวกและซี กลบ โครงสร้ างและ
สัญลักษณ์ แสดงดังรู ปที่ 8.16
N

แอโนด 1
(A1)

A1

A1

A2

A2

P
N
P

N

แอโนด 2
(ก) โครงสร้(A
างของไดแอค
2)

(ข) สัญลักษณ์ของไดแอค
รู ปที่ 8.16 แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดแอค
ที่มา (พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2553, หน้า 177)
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จากรู ปที่ 8.16 (ก) แสดงโครงสร้ างของไดแอก มีลกั ษณะโครงสร้ างคล้ายกับไตรแอก
คือประกอบด้วยสารกึ่งตัวนา 3 ตอนใหญ่ชนิดพีเอ็นพี ส่ วนของสารกึ่งตัวนาชนิดพี ทั้งสองตอนมี
สารกึ่ งตัวนาตอนย่อยชนิ ดเอ็น ต่ออยูด่ ว้ ยและมีขาต่อออกมาใช้งาน 2 ขา คือขา A1 และขา A2 ไม่มี
ขาเกตเนื่องจากขา A1 และขา A2 ต่อกับสารกึ่งตัวนาทั้งชนิ ดพี และชนิดเอ็น ทาให้ไดแอกสามารถ
ทางานได้กบั แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ ส่ วนรู ปที่ 8.16 (ข) แสดงสัญลักษณ์ของไดแอกแบบซ้ายมือ
คล้ายกับสัญลักษณ์ ไตรแอกเขียนเป็ นรู ปสามเหลี่ยม 2 รู ปต่อหันหัวกลับทางกัน โดยไม่มีขาเกต
ต่อออกมา และสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่ งคล้ายกับสัญลักษณ์ ของทรานซิ สเตอร์ มีขาต่อออกมา 2 ขา
มีลูกศรชี้ทิศทางหันหัวออก 2 ด้านและมีขาใช้งาน 2 ขาคือขา A1 และขา A2
8.7 วงจรสมมูลของไดแอค
โครงสร้างของไดแอคคล้ายกับไทรแอค ทาให้สามารถเขียนวงจรสมมูลใช้สาหรับการ
อธิ บ ายการท างานของตัวไดแอคได้ในท านองเดี ย วกันกับ ไทรแอค ด้วยการแบ่ งโครงสร้ างจริ ง
ออกเป็ นโครงสร้างเทียบเท่า และวงจรสมมูล แสดงดังรู ปที่ 8.17
A1
N

A1

P
N

P

N
A2

A1
P
N
P
N

N
P
N
P

A2

(ก) โครงสร้างจริ ง

(ข) โครงสร้างเทียบเท่า

Q3

Q1

Q2

Q4
A2

(ค) วงจรสมมูล

รู ปที่ 8.17 แสดงโครงสร้างของจริ ง เทียบเท่าและวงจรสมมูลของไดแอค
ที่มา (พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2553, หน้า 178)
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จากรู ปที่ 8.17 (ก) แสดงโครงสร้างจริ งของไดแอก โดยมีการตัดแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ในรู ปที่ 8.17 (ข) แสดงโครงสร้างเทียบเท่าของไดแอก โดยแยกสารกึ่ งตัวนาที่ตดั แบ่งออกเป็ น
สารกึ่งตัวนา 2 ชุด ส่ วนรู ปที่ 8.17 (ค) แสดงวงจรสมมูลของไดแอก เขียนอยูใ่ นรู ปสัญลักษณ์ของ
ทรานซิ สเตอร์ ต่อวงจรร่ วมกัน มีทรานซิ สเตอร์ Q1 และ Q2 ต่อวงจรร่ วมกัน มีสารกึ่ งตัวนา 4 ตอน
หนึ่ งชุ ด และมีทรานซิ สเตอร์ Q3 และ Q4 ต่อวงจรร่ วมกันและมีสารกึ่ งตัวนา 4 ตอนอีกหนึ่ งชุ ด
โดยขาอิ มิ ตเตอร์ ข อง Q1 เป็ นสารกึ่ งตัวนาชนิ ดเอ็น และขาอิ มิ ตเตอร์ ของ Q3 เป็ นสารกึ่ งตัวน า
ชนิ ดพีต่อร่ วมกันต่อออกมาเป็ นขา A1 ส่ วนขาอิมิตเตอร์ ของ Q2 เป็ นสารกึ่ งตัวนาชนิ ดพี และ
ขาอิมิตเตอร์ ของ Q4 เป็ นสารกึ่งตัวนาชนิ ดเอ็นต่อร่ วมกันต่อออกมาเป็ นขา A2 คล้ายกับวงจรสมมูล
ของไตรแอก
8.8 กราฟคุณสมบัติของไดแอก
การท างานน ากระแสของตัว ไดแอกสามารถน ากระแสได้ท้ งั แรงดัน ศัก ย์บ วกและ
แรงดันศักย์ลบ คือนากระแสได้ท้ งั ช่วงบวกและช่วงลบของแรงดันไฟกระแสสลับ ตัวไดแอกจะยิม
ให้กระแสไหลผ่านตัวมันไปได้เมื่อแรงดันไบแอสที่จ่ายให้ถึงค่าแรงดันเบรกโอเวอร์ และกระแส
เบรกโอเวอร์ เท่านั้น กราฟคุณสมบัติในการทางานของไดแอกแสดงได้ดงั รู ป 8.18
IA
ควอแดรนต์1
A1 I + V
A
AA
A2
IBO
-VBO
-V
+V
V
-IBO
BO
A1 I A
VAA
A2
+
ควอแดรนต์3

-IA

รู ปที่ 8.18 กราฟคุณสมบัติของไดแอก
ที่มา(พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์,มปป.,หน้า 100)
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จากรู ปที่ 8.6 กราฟคุ ณสมบัติของไดแอก ตัวไดแอกทางานนากระแสได้เหมือนกันทั้ง
ช่วงบวกและช่ วงลบของแรงดันที่ป้อนให้ (ควอแดรนต์ที่ 1 และ 3) ในครั้งแรกจ่ายแรงดันไบแอส
ให้ต่าๆไดแอกยังไม่นากระแส มีเพียงกระแสรั่วไหลไหลผ่านตัวไดแอกเล็กน้อย เมื่อค่อยๆ ปรับเพิ่ม
แรงดัน VAA ให้ตวั ไดแอกมากขึ้นทีละน้อย กระแสรั่วไหลผ่านตัวไดแอกค่อยๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
จนค่าแรงดัน VAA จ่ายให้ตวั ไดแอกถึงค่าแรงดันเบรกโอเวอร์ ( ) ทาให้มีกระแสไหลผ่านตัวไดแอก
ถึ ง ค่าแรงดัน เบรกโอเวอร์ ( ) ไดแอกเริ่ ม นากระแสยอมให้ก ระแสไหลผ่านได้ม ากขึ้ น ค่าความ
ต้านทานในตัวไดแอกลดลงอย่างมาก มีกระแสไหลผ่านตัวไดแอกสู งเพิ่มขึ้น กระแสที่ไหลผ่านตัว
ไดแอกต้องถู กจากัดด้วยตัวต้านทานจากภายนอก เพื่อป้ องกันการชารุ ดเสี ยหายของตัวไดแอกเอง
และป้ องกันการชารุ ดเสี ยหายของอุปกรณ์ที่นาไดแอกไปต่อร่ วมด้วย
8.9 ควอแดรก
ควอแดรก (Quadrac) เป็ นอุปกรณ์ ไทริ สเตอร์ ที่ผลิ ตขึ้นมาจากการนาตัวไดแอค
ไปต่ อวงจรร่ วมกับ ตัวไทรแอค โดยต่ อ ไดแอคอนุ ก รมเข้าขาเกตของไทรแอค ผลิ ตออกมาเป็ น
อุปกรณ์ตวั ใหม่มีขาใช้งาน 3 ขาเหมือนกับไทรแอค ซึ่ งเรี ยกอุปกรณ์ ตวั นี้ วา่ ไทรแอคที่มีตวั กระตุน้
อยู่ภายใน (Internally Triggered Triad) เนื่ องจากการใช้งานไทรแอคกับแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
จาเป็ นต้องต่ อไดแอคอนุ ก รมเข้าขาเกตของไทรแอคเสมอ เป็ นการช่ วยป้ องกัน ไทรแอคช ารุ ด
เสี ยหายจากกระแสกระโชกจานวนมากเข้าขาเกต และช่ วยให้ก ารต่อวงจรใช้งานท าได้ง่ายขึ้ น
รู ปร่ างควอแดรก แสดงดังรู ปที่ 8.19 และวงจรต่อตัวไดแอคอนุ กรมกับขาเกต ของไทรแอค
เปรี ยบเทียบกับควอแดรก แสดงดังรู ปที่ 8.19

รู ปที่ 8.19 แสดงรู ปร่ างควอแดรก
ที่มา (www.plextron.com.tw., 2559)
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8.10 การดูค่ ูมือไตรแอกและการแปลความหมาย
ตารางที่ 8.1 ค่าพิกดั สู งสุ ดของไตรแอก

จากตารางที่ 8.1 แปลความหมายของไตรแอกเบอร์ Q4004LT ได้ดงั นี้
1. ค่า IT(RMS) คือ กระแสไบแอสตรงสู งสุ ดที่ไตรแอกทนได้ ถ้ากระแสไหลผ่าน
ไตรแอกเกินกว่าค่านี้ไตรแอกจะชารุ ดเสี ยหาย จากตารางไตรแอกเบอร์ Q4004LTอ่านค่าได้เท่ากับ 4
แอมป์
2. ค่า VDRM คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าสู งสุ ดที่ป้อนให้เฉพาะขาMT 2 หรื อA2 และ ขาMT1
หรื อแอโนด1(A1) ที่ตวั ไตรแอกยังไม่นากระแส และไม่มีแรงดันกระตุน้ ที่ขาเกต ถ้าจ่ายแรงดันเกิ น
กว่าแรงดันนี้ ตวั ไตรแอกจะนากระแสทันที จากตารางไตรแอกเบอร์ Q4004LT อ่านค่าได้เท่ากับ
400 โวลต์
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3. ค่ากระแส IDRM คือ กระแสไฟฟ้าสู งสุ ดที่จ่ายให้ไตรแอกในสภาวะไม่นากระแส
และไม่มีแรงดันกระตุน้ ที่ขาเกต จากตารางไตรแอกเบอร์ Q4004LT อ่านค่าได้เท่ากับ 2 แอมป์
4. ค่า VTM คือ แรงดันตกคร่ อมที่ไตรแอกที่ขา MT1และขา MT2 ขณะนากระแส
จากตารางไตรแอกเบอร์ Q4004LT อ่านค่าได้เท่ากับ 1.6 โวลต์
5. ค่า Trigger Diac Specification ( T – MT1 ) คือค่าพิกดั สู งสุ ดที่ใช้ในการจุดชนวน
ไดแอก
6. Part No. คือ ตัวถังแบบ TO – 220 ตาแหน่งขาจากซ้ายมือไปขวามือ คือ MT1 , MT2
, T ตามลาดับ
8.11 การนาไตรแอกและไดแอกไปประยุกต์ ใช้ งาน
ไดแอกและไตรแอก นิยมนาไปใช้งานกับแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ ทาหน้าที่เป็ นสวิตช์
และการควบคุมเฟสของแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง
ทั้งงานควบคุมทัว่ ไป และงานควบคุมทางอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมแสงสว่างของหลอดไฟฟ้ า
และการควบคุมความเร็ วมอเตอร์ เป็ นต้น
1. วงจรควบคุมแสงสว่างหลอดไฟฟ้าด้วยไดแอกและไตรแอก
วงจรควบคุมแสงสว่างหลอดไฟฟ้ าด้วยไตรแอกและไดแอก คือวงจรหรี่ ไฟฟ้า โดยการ
นาไดแอกต่อกับไตรแอกร่ วมกับอุปกรณ์ตวั ต้านทาน และตัวเก็บประจุ สามารถใช้เป็ นวงจร หรี่
ไฟฟ้ าได้ และยังนาไปใช้หรี่ อุป กรณ์ ไฟฟ้ าได้อีกหลายชนิ ด เช่ น เตาไฟฟ้ า กระทะไฟฟ้ า เตารี ด
กระติกต้มน้ า และหัวแร้งไฟฟ้า เป็ นต้น การทางานโดยใช้ตวั ไตรแอกทาหน้าที่เป็ นสวิตช์ตดั ต่อ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ตามการควบคุมของแรงดันกระตุน้ ที่ จ่ายมาจากตัวไดแอก ส่ งผ่านไปยัง
ขาเกตของไตรแอก วงจรควบคุมและวงจรหน่วงเวลาแรงดันกระตุน้ ให้ตวั ไดแอก ประกอบด้วย
ตัวต้านทาน และตัวเก็ บ ประจุ ต่อวงจรร่ วมกัน ลัก ษณะวงจรควบคุ ม แสงสว่างหลอดไฟฟ้ า
แสดงดังรู ปที่ 8.20
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L1
R1

VAC

R2

A2

D1
C1

G

A1

รู ปที่ 8.20 แสดงวงจรควบคุมแสงสว่างหลอดไฟฟ้า
ที่มา (พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2553, หน้า 182)
จากรู ปที่ 8.20 แสดงวงจรควบคุมแสงสว่างหลอดไฟฟ้ า มีไทรแอคควบคุมความสว่าง
ของหลอดไฟฟ้ า L1โดยมี ชุดควบคุ ม และหน่ วงเวลา R1, R2 และ C1 ซึ่ ง R1 เป็ นตัวต้านทานคงที่
ทาหน้าที่จากัดค่าแรงดันที่ผ่านไปประจุ C1 มี R2 เป็ นตัวต้านทานปรับค่าได้ ใช้ปรับเปลี่ ยนแปลง
ระดับแรงดันที่ ส่งไปประจุให้ C1 โดย C1, R1 และ R2 จะทางานร่ วมกันเป็ นวงจรหน่ วงเวลา
จ่ายแรงดันไปให้ไดแอกใช้กระตุน้ การทางานของไตรแอก
ถ้าปรับ R2 ให้มีค่าความต้านทานมาก จะทาให้มีแรงดันผ่านไปประจุ C1 ได้นอ้ ย
มี การหน่ วงเวลามาก ส่ งผลให้มีแรงดันจ่ายไปให้ไดแอกท างานถึ งค่าแรงดันเบรกโอเวอร์ ช้า
ไตรแอกจะทางานช้าตามไปด้วย มีกระแสไหลผ่านหลอดไฟ L1 น้อย หลอดไฟ L1 จะสว่างน้อย
ถ้าปรับ R2 ให้มีค่าความต้านทานน้อย จะทาให้มีแรงดันผ่านไปประจุ C1 ได้มาก
มีการหน่ วงเวลาน้อย ส่ งผลให้มีแรงดันจ่ายไปให้ไดแอกทางานถึ งค่าแรงดันเบรกโอเวอร์ เร็ ว
ไตรแอกจะทางานเร็ วตามไปด้วย มีกระแสไหลผ่านหลอดไฟ L1 มากหลอดไฟ L1 จะสว่างมาก
ขณะที่ไดแอกและไตรแอกทางาน C1 ที่ประจุแรงดันไว้ จะคายประจุออกมาผ่านไดแอกไปขาเกต
และขา A1 ของไตรแอกครบวงจร เมื่อแรงดันในตัว C1 มีค่าน้อยกว่าค่าแรงดันเบรกโอเวอร์ ของ
ไดแอค ตัวไดแอกจะหยุดทางาน และ C1 จะเริ่ มประจุแรงดันใหม่อีกครั้ง ส่ วนไตรแอก ยังคง
ทางานต่อไปจนกว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ป้อนเข้ามาจะลดลงจนเป็ น 0 V หรื อมีกระแส
ไหลผ่านไตรแอกต่ากว่าค่ากระแสโฮลดิ้ง ไตรแอกจึงจะหยุดทางาน การควบคุมความสว่างของ
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หลอดไฟฟ้ าดังที่กล่าวมาสามารถปรับเปลี่ ยนความสว่างได้ตามต้องการ โดยการปรับเปลี่ ยนเวลา
และมุมเฟสของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ทาให้ไดแอกและไตรแอกทางานเปลี่ยนแปลงไป ส่ งผล
ต่อกาลังไฟฟ้าที่ตกคร่ อมหลอดไฟ L1 เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
2. การควบคุมความเร็ วมอเตอร์
มอเตอร์ ที่นิยมนามาใช้ปรับความเร็ ว เป็ นชนิ ดยูนิเวอร์ แซลมอเตอร์ (Universal Motor)
เป็ นมอเตอร์ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ง านได้ก ับ แรงดัน ไฟตรง และแรงดัน ไฟสลับ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายชนิ ด เช่น สว่านไฟฟ้ า เครื่ องผสมอาหาร จักรเย็บผ้าไฟฟ้ า
และเครื่ อ งขัดกระดาษทราย เป็ นต้น การน าไทรแอคไปใช้ง านนิ ย มน าไปใช้ก ับ แรงดัน ไฟฟ้ า
กระแสสลับ การควบคุมความเร็ วของยูนิเวอร์ แซลมอเตอร์ ทาได้โดยใช้ควบคุมเวลาและเฟส
ของอุปกรณ์กระตุน้ ทางานร่ วมกับอุปกรณ์ไทริ สเตอร์ วงจรควบคุมความเร็ วยูนิเวอร์ แซลมอเตอร์
แสดงดังรู ปที่ 8.21
S1
R1
VAC

R2
C1

R3
C2

M
A2

D1

R4
Q1

G

A1

C3

รู ปที่ 8.21 แสดงวงจรควบคุมความเร็ วมอเตอร์
ที่มา (พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์, 2553, หน้า 183)
จากรู ป ที่ 8.21 แสดงวงจรควบคุ มความเร็ วยูนิเวอร์ แซลมอเตอร์ ใช้กบั แรงดันไฟฟ้ า
กระแสสลับภาระของวงจร คือมอเตอร์ M ต่ออนุ กรมกับไทรแอค Q1 มี R1, R2, C1 เป็ นชุ ดควบคุม
และหน่วงเวลา โดยแรงดันจะจ่ายให้ไดแอค D1 ไปกระตุน้ ที่ขาเกต ของไทรแอค เพื่อควบคุม
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มอเตอร์ M ให้หมุนในความเร็ วตามต้องการ R3 และ C2 เป็ นวงจรช่วยควบคุ มแรงดันที่จ่ายมาจาก
C1 ให้มีความคงที่มากขึ้น R4 และ C3 เป็ นวงจรป้ องกันไทรแอคจากกระแสและแรงดันย้อนกลับ
และจากัดอัตราการเพิ่มขึ้ นของแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ ซึ่ งท าหน้าที่ เป็ นสวิตช์หยุดการทางาน
ไม่ให้เกินค่าปลอดภัย ที่เกิดจากการเหนี่ยวนาของสนามแม่เหล็กในตัวมอเตอร์ M
เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับให้วงจร C1 ถูกควบคุมแรงดันที่ไปประจุ โดย R1 และ
R2 ถ้าปรับ R2 ให้มีความต้านทานสู งขึ้ น C1 จะประจุแรงดันช้าลง ทาให้แรงดันถึ งค่าแรงดัน
เบรกโอเวอร์ ที่ไดแอกช้าลง ส่ งผลต่อการทางานของไตรแอกช้าตามไปด้วย กาลังไฟฟ้ าที่จ่ายไปให้
ตัวมอเตอร์ M น้อยลง มอเตอร์ M จะหมุนช้า ถ้าปรับ R2 ให้มีความต้านทานต่าลง C1 จะประจุ
แรงดันได้เร็ วขึ้น แรงดันถึงค่าแรงดันเบรกโอเวอร์ ที่ไดแอกเร็ วขึ้น ส่ งผลต่อการทางานของไตรแอก
เร็ วตามไปด้วย กาลังไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ M มากขึ้น มอเตอร์ M จะหมุนเร็ วขึ้น เมื่อแรงดันไฟฟ้ า
กระแสสลับ จากแหล่ งจ่าย VAC ลดลงเป็ น 0 V และเริ่ มเปลี่ ยนขั้วแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ ใหม่
สนามแม่เหล็กในตัวมอเตอร์ M จะยุบตัวต่อผ่านขดลวดในตัวมอเตอร์ M เกิดแรงดันไฟฟ้าชักนา
(Electromotive Force ; EMF) ขึ้ น มา มี ข้ ัว แรงดัน เกิ ด ขึ้ นตรงข้า มกับ แรงดัน จากแหล่ ง จ่ า ย VAC
แรงดันไฟฟ้ าชักนาเกิ ดการต้านกับแรงดันจากแหล่งจ่าย VAC ในจังหวะนี้ แรงดันที่ประจุไว้ใน C3
จะคายประจุออกมา ต้านแรงดันไฟฟ้ าชักนาที่จ่ายออกมาจาก มอเตอร์ M ช่ วยป้ องกันไตรแอก
หยุดทางานเร็ วเกินไป จนกว่าแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับที่แหล่งจ่าย VAC จะตกลงเป็ น 0 V ไทรแอค
จะหยุดทางานนากระแส การควบคุมความเร็ วมอเตอร์ M ของวงจร ทาได้โดยการปรับเปลี่ยนเวลา
และมุมเฟสของแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับที่ไปทาให้ไดแอก และไตรแอกทางานเปลี่ยนแปลงไป
ส่ งผลต่อกาลังไฟฟ้ าที่ ตกคร่ อมตัวมอเตอร์ M เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย มอเตอร์ M จะมีความเร็ ว
เปลี่ยนแปลงไป
8.12 การวัดและทดสอบไตรแอกด้ วยโอห์ มมิเตอร์
8.12.1 การวัดหาขาไตแอก
มีลาดับขั้นตอนดังนี้ กรณี ใช้ไตรแอกเบอร์ MAC223
ลาดับที่ 1 เขียนรู ปอุปกรณ์และกาหนดขาของไตรแอกเป็ นขาที่ 1 ขาที่ 2 และขาที่ 3
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แสดงดังรู ปที่ 8.22
ลาดับที่ 2 ตั้งย่านวัดโอห์ม 1 นาสายวัดของโอห์มมิเตอร์ ทาการวัดไทรแอคทีละคู่
ดังตารางที่ 8.22
A2
N P N
N
N P N

MAC223

1
2 3
(ก) กาหนดขาของไทรแอค

A1
(ข) โครงสร้างของไทรแอค

รู ปที่ 8.22 แสดงการกาหนดขาและโครงสร้างของไตรแอก
ตารางที่ 8.2 แสดงผลการวัดค่าความต้านทานเพื่อหาขาของไตรแอก
คู่ที่
1
2
3

ศักย์ไฟฟ้า
บวก (+) ลบ (-)
1
2
2
1
2
3
3
2
1
3
3
1

ผลการวัด
ค่าความต้านทาน




ค่าความต้านทานต่า 7 
ค่าความต้านทานต่า 15 

G
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จากตารางที่ 8.22 แสดงผลการวัดไตรแอก จานวน 3 คู่ 6 ครั้ง สามารถอ่านค่า
ความต้านทานได้ 2 ครั้งหรื ออาจเรี ยกว่า “วัด 6 ครั้ง เข็มตีข้ ึน 2 ครั้ง” ขาที่วดั เทียบกับขาอื่นแล้ว
อ่านค่าความต้านทานไม่ได้หรื อมีค่าความต้านทานสู งมาก ๆ จะเป็ นขาแอโนด 2 หรื อขา A2(ขา2) คู่
ที่ 3ในการวัดนั้น จะมีค่าความต้านทานต่าที่ใกล้เคียงกันหรื อเท่ากัน ซึ่ งไม่สามารถบอกได้วา่ ขาใด
เป็ นขา A1 หรื อขาเกต ดังนั้นต้องทาการทดลองต่อดังนี้ คือให้สมมติขาใดขาหนึ่งเป็ นขาเกต แล้ว
ทาการจุดชนวนหรื อไบแอสโดยใช้ไฟจากขา A2 ดังรู ปที่ 8.24 (ก) เข็มของโอห์มมิเตอร์ จะชี้ที่ค่า
ความต้านทานประมาณ 13 โอห์ม จากนั้นให้สลับสายที่เหลือให้เป็ นขาเกต แล้วทาการจุดชนวน
โดยใช้ไฟจากขา A2แสดงดังรู ปที่ 8.24 (ข) เข็มของโอห์มมิเตอร์ จะชี้ที่ค่าความต้านทานประมาณ 9
โอห์ม จากการวัดจะสังเกตได้วา่ เมื่อทาการจุดชนวนที่ขาเกต จะได้ค่าความต้านทานต่ากว่า
จุดชนวนที่ขา A1

MAC223

1

A2
2

MAC223

A2
3

1

(ก) ไบแอสโดยใช้ไฟจากขา A2 ไปขาที่ 1

A2
2

A2
3

(ข) ไบแอสโดยใช้ไฟจากขา A2 ไปขาที่ 3

รู ปที่ 8.24 แสดงการจุดชนวนเพื่อหาขาเกตของไทรแอค
ที่มา (อดุลย์ กัลยาแก้ว, 2546, หน้า 183)
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8,13 สรุ ป
ไตรแอกเป็ นอุปกรณ์ สารกึ่ งตัวนาประเภทไทริ สเตอร์ มี3 ขาคือ ขาแอโนด1(A1 ) ขา
แอโนด2 (A2 ) และขาเกต( G ) ถู กผลิ ตขึ้นมาเพื่อใช้แทนเอสซี อาร์ เมื่อนาไปใช้กบั แรงดันไฟสลับ
เพราะว่าเอสซี อาร์ จะนากระแสเพียงซี กเดียว แต่ไตรแอกสามารถนานากระแสได้ท้ งั ซี กบวกและ
ซี กลบ ในการทางานของไตรแอกสามารถเลือกจ่ายแรงดันไบแอสได้ 4 สภาวะหรื อ 4 ควอแดรนต์
แต่ที่นากระแสได้ดีคือ การจ่ายแรงดันไบแอสตามควอแดนต์ที่ 1 และควอแดรนต์ที่ 3 เมื่อไตรแอก
ทางานนากระแสแล้ว การหยุดการทางานหรื อหยุดนากระแสทาได้ 2 วิธีเหมือนกับเอสซี อาร์ คือ ใช้
วิธีตดั แหล่งจ่ายแรงดันที่ ป้อนขา A2 และ A1 ของตัวไตรแอกออกชัว่ ขณะ และใช้วิธีลดกระแสที่
ไหลผ่านขา A2 และ A1 ของตัวไตรแอกให้ต่ากว่ากระแสโฮลดิ้ง( IH) จะหยุดทางาน
การนาไตรแอกไปใช้กบั ไฟกระแสสลับสามารถควบคุ มการทางานด้วยการใช้แรงดัน
ไปกระตุ น้ ที่ ขาเกตให้ท างานที่ มุม หรื อเฟสต่างกัน ท าให้ส ามารถควบคุ มก าลังไฟฟ้ าที่ จ่ายไปยัง
โหลดได้ตามต้องการ
ไดแอกเป็ นอุปกรณ์ สารกึ่ งตัวนาประเภทไทริ สเตอร์ เช่ นเดี ยวกับไตรแอก มี โครงสร้ าง
และสัญลักษณ์คล้ายไตรแอกแตกต่างกันที่ไดแอกไม่มีขาเกต มีเพียงขาแอโนด1 (A1 ) และแอโนด2
(A2)ไดแอกทางานได้ท้ งั ไฟบวกและไฟลบ โดยการทางานของไดแอกจะต้องจ่ายแรงดันให้ถึงค่า
แรงดันเบรกโอเวอร์ ( VBO ) ไดแอกจึงจะทางานและนากระแส
ไดแอกถูกนาไปใช้งานโดยต่อร่ วมที่ขาเกตของเอสซี อาร์ และไตรแอกเพื่อทาหน้าที่เป็ น
ป้ องกันกระแสกระโชกจานวนมากผ่านขาเกตซึ่ งจะทาให้เอสซี อาร์ และไตรแอกชารุ ดเสี ยหายได้
กราฟคุ ณสมบัติของไดแอกจะคล้ายกับกราฟคุณสมบัติของไตรแอกขณะลอยขาเกตไว้
ซึ่ งจากกราฟจะเห็นว่าไดแอกสามารถทางานได้ท้ งั แรงดันศักย์บวกและแรงดันศักย์ลบ คือนากระแส
ได้ท้ งั ซี กบวกและซี กลบของแรงดันไฟกระแสสลับ แต่ตอ้ งจ่ายแรงดันไบแอสให้ถึงค่าแรงดัน
เบรกโอเวอร์ เท่านั้น
การนาไตรแอกไปต่อวงจรใช้งานจะต้องศึกษารายละเอียดข้องมูลต่างๆของตัวไตรแอก
เนื่ องจากไตรแอกมี เบอร์ ต่างๆให้ เลื อกใช้งานมากมาย ซึ่ งจะมี คุ ณ สมบัติท างไฟฟ้ าแตกต่ างกัน
ข้อมูลที่ควรทราบเบื้องต้น เช่น ค่ากระแสที่ไตรแอกทนได้ ค่าแรงดันสู งสุ ดที่จ่ายให้ไตรแอกใน
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สภาวะไม่นากระแส ค่ากระแสสู งสุ ดที่จา่ ยให้ไตรแอกในสภาวะไม่นากระแส ค่าแรงดันตกคร่ อม
ที่ขาแอโนด1 และขาแอโนด 2 ขณะไตรแอกนากระแส เหล่านี้ เป็ นต้น ในการใช้งานจะต้องเลือกให้
เหมาะสม
การนาไตรแอกและไดแอกถู กนาไปประยุกต์ใช้งานต่างๆมากมาย เช่ น วงจรควบคุ ม
ไฟฟ้ าแสงสว่างโดยใช้ไ ตรแอก วงจรหรี่ ไ ฟในโรงแรม วงจรควบคุ ม ความเร็ วมอเตอร์ วงจร
ควบคุมเครื่ องทาน้ าอุ่น เป็ นต้น
การวัดหาขาของไตรแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ ใช้วิธีวดั คล้ายกับการวัดหาขาเอสซี อาร์ โดย
วัดเป็ นคู่ๆละ 2 ครั้งโดยสลับสายวัดมิเตอร์ โดยวัดทั้งหมดจานวน 6 ครั้ง จะมีขาคู่หนึ่ งวัดขึ้นทั้ง 2
ครั้งเข็มมิเตอร์ ช้ ี บ่ายเบนค่าเท่ากัน คือคู่ขา A1กับขา G แต่ยงั ระบุไม่ได้ จะทราบได้เพียงขาที่วดั ไม่
ขึ้นเลยคือขา A2 ต้องสมมติให้ขาใดขาหนึ่งเป็ นขา G และขา A1 และทาการจุดชนวนหรื อทริ กดูโดย
ใช้ไฟจากขาA2 ไปทริ ก การทริ กที่ขา G จะได้ค่าความต้านทานต่ากว่า การทริ กที่ขา A1
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แบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 8 เรื่ อง ไตรแอกและไดแอก
คำชี้แจง 1. แบบฝึ กหัดจำนวน 18 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 18 คะแนน
2. เวลำที่ใช้ในกำรทำแบบฝึ กหัด 15 นำที
คำสั่ ง จงทำเครื่ องหมำยถูก () ลงในวงเล็บหน้ำข้อที่ถูกและทำเครื่ องหมำยผิด (  ) ลงใน
วงเล็บ หน้ำข้อที่ผดิ
( ) 1. ไตรแอกมี 3 ขำ คือ ขำเกต ขำแอโนด 1 ขำแอโนด 2
( ) 2. ไตรแอกถูกผลิตขึ้นมำใช้งำนกับแรงดันไฟสลับแทนเอสซี อำร์
( ) 3. วิธีกำรควบคุมไตรแอกให้ทำงำนนิยมใช้แรงดันกระตุน้ ที่ขำเกต โดยสำมำรถใช้ตำม
ควอแครนต์ที่ 1 หรื อควอแครนต์ที่ 3
( ) 4. ทรงตัน VRRM ในคู่มือรำยละเอียดของไตรแอกคือค่ำทรงตันสู งสุ ดที่มว้ นให้เฉพำะขำ
A2 และขำ A1ที่ตวั ไตรแอกยังไม่นำกระแสและไม่มีแรงดันกระตุน้ ที่ขำ G
( ) 5. กำรทำงำนของไตรแอก สำมำรถจ่ำยแรงดันไบแอสได้ 4 สภำวะ หรื อ 4 ควอแครนต์ แต่ที่นิยมใช้
คือกำรเลือกควอแครนต์ที่ 1 กับ ควอแครนต์ที่ 2
( ) 6. ไตรแอกเมื่อนำกระแสแล้ว สำมำรถหยุดกำรทำงำนได้ 2 วิธี คือ ตัดแหล่งจ่ำยแรงดัน VAA และ
ลดกระแสที่ไหลผ่ำนขำ A2 กับ A1 ให้ต่ำกว่ำกระแสโฮลดิ้ง
( ) 7. ไดแอกเป็ นอุปกรณ์ประเภทไทริ สเตอร์ มีโครงสร้ำงและขำเหมือนกับไตรแอกทุกประกำร
( ) 8. ไดแอกมีสัญลักษณ์คล้ำยกับเอสซี อำร์
( ) 9. ไดแอกมีวงจรสมมูลคล้ำยเอสซีอำร์
( ) 10. ไดแอกถูกสร้ำงขึ้นมำให้เป็ นอุปกรณ์ กระตุน้ กำรทำงำนที่ขำเกตของไตรแอกหรื อเอสซี อำร์
( ) 11. ไดแอกจะทำงำนเพื่อป้ อนแรงดันให้ถึงค่ำแรงดันเบรกโอเวอร์
( ) 12. ควอแครกคืออุปกรณ์ที่มีกำรรวมไดแอกและไตรแอกไว้ในตัวเดียวกัน
( ) 13. ควอแครกมีขำต่อใช้งำน 4 ขำ คือ ขำ A1 ขำ A2 ขำ G และขำ K
( ) 14. ควอแครกสำมำรถใช้งำนได้สะดวกกว่ำกำรต่อวงจรด้วยไดแอกและไตรแอกและทำงำนได้
เหมือนกัน
( ) 15. ไตรแอกทำงำนได้ดีกบั แรงดันไฟสลับได้แรงดันจ่ำยออกเอำต์พุตทั้งซี กบวกและซี กลบ
( ) 16. ไดแอกและไตรแอกนิยมนำไปใช้งำนกับแรงดันไฟสลับทำหน้ำที่เป็ นสวิตซ์และกำรควบคุมเฟส
ของแรงดันไฟสลับ
( ) 17. ไตรแอกนำไปใช้กบั ไฟสลับ 3 เฟส ไตรแอกแต่ละตัวจะทำงำนที่เฟสต่ำงกัน 270 องศำ
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( ) 18. กำรวัดหำขำไตรแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ คู่ขำที่วดั แล้วเข็มมิเตอร์ ช้ ีบ่ำยเบนขึ้นมำอ่ำนค่ำควำม
ต้ำนทำนได้ คือ ขำ A1 กับ A2
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เฉลยแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 8 เรื่ อง ไตรแอกและไดแอก
คำชี้แจง 1. แบบฝึ กหัดจำนวน 18 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 18 คะแนน
2. เวลำที่ใช้ในกำรทำแบบฝึ กหัด 15 นำที
คำสั่ ง จงทำเครื่ องหมำยถูก () ลงในวงเล็บหน้ำข้อที่ถูกและทำเครื่ องหมำยผิด (  ) ลงใน
วงเล็บ หน้ำข้อที่ผดิ
( ) 1. ไตรแอกมี 3 ขำ คือ ขำเกต ขำแอโนด 1 ขำแอโนด 2
( ) 2. ไตรแอกถูกผลิตขึ้นมำใช้งำนกับแรงดันไฟสลับแทนเอสซี อำร์
( ) 3. วิธีกำรควบคุมไตรแอกให้ทำงำนนิยมใช้แรงดันกระตุน้ ที่ขำเกต โดยสำมำรถใช้ตำม
ควอแครนต์ที่ 1 หรื อควอแครนต์ที่ 3
( ) 4. ทรงตัน VRRM ในคู่มือรำยละเอียดของไตรแอกคือค่ำทรงตันสู งสุ ดที่มว้ นให้เฉพำะขำ
A2 และขำ A1ที่ตวั ไตรแอกยังไม่นำกระแสและไม่มีแรงดันกระตุน้ ที่ขำ G
(  ) 5. กำรทำงำนของไตรแอก สำมำรถจ่ำยแรงดันไบแอสได้ 4 สภำวะ หรื อ 4 ควอแครนต์ แต่ที่นิยมใช้
คือกำรเลือกควอแครนต์ที่ 1 กับ ควอแครนต์ที่ 2
( ) 6. ไตรแอกเมื่อนำกระแสแล้ว สำมำรถหยุดกำรทำงำนได้ 2 วิธี คือ ตัดแหล่งจ่ำยแรงดัน VAA
และลดกระแสที่ไหลผ่ำนขำ A2 กับ A1 ให้ต่ำกว่ำกระแสโฮลดิ้ง
( ) 7. ไดแอกเป็ นอุปกรณ์ประเภทไทริ สเตอร์ มีโครงสร้ำงและขำเหมือนกับไตรแอกทุกประกำร
(  ) 8. ไดแอกมีสัญลักษณ์คล้ำยกับเอสซี อำร์
(  ) 9. ไดแอกมีวงจรสมมูลคล้ำยเอสซีอำร์
( ) 10. ไดแอกถูกสร้ำงขึ้นมำให้เป็ นอุปกรณ์ กระตุน้ กำรทำงำนที่ขำเกตของไตรแอกหรื อเอสซี อำร์
( ) 11. ไดแอกจะทำงำนเพื่อป้ อนแรงดันให้ถึงค่ำแรงดันเบรกโอเวอร์
( ) 12. ควอแครกคืออุปกรณ์ที่มีกำรรวมไดแอกและไตรแอกไว้ในตัวเดียวกัน
(  ) 13. ควอแครกมีขำต่อใช้งำน 4 ขำ คือ ขำ A1 ขำ A2 ขำ G และขำ K
( ) 14. ควอแครกสำมำรถใช้งำนได้สะดวกกว่ำกำรต่อวงจรด้วยไดแอกและไตรแอกและทำงำนได้
เหมือนกัน
( ) 15. ไตรแอกทำงำนได้ดีกบั แรงดันไฟสลับได้แรงดันจ่ำยออกเอำต์พุตทั้งซี กบวกและซี กลบ
( ) 16. ไดแอกและไตรแอกนิยมนำไปใช้งำนกับแรงดันไฟสลับทำหน้ำที่เป็ นสวิตซ์และกำรควบคุมเฟส
ของแรงดันไฟสลับ
(  ) 17. ไตรแอกนำไปใช้กบั ไฟสลับ 3 เฟส ไตรแอกแต่ละตัวจะทำงำนที่เฟสต่ำงกัน 270 องศำ
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(  ) 18. กำรวัดหำขำไตรแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ คู่ขำที่วดั แล้วเข็มมิเตอร์ ช้ ีบ่ำยเบนขึ้นมำอ่ำนค่ำควำม
ต้ำนทำนได้ คือ ขำ A1 กับ A2
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แบบทดสอบหลังเรียนหน่ วยที่ 8 เรื่ องไตรแอกและไดแอก
วิชา อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005
ข้ อสอบจานวน 18 ข้ อ ( 18 คะแนน )
เวลา 15 นาที
คาสั่ ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย (  ) ลงในกระดำษคำตอบ
1. ข้อใดคือโครงสร้ำงของไตรแอก
A2
A

N

P

S

G

N

N P N

N

P
SS

K

G

ก.
ข.
2. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของไตรแอก

A1

ค.

ง.

ข.

ค.

3. วงจรสมมูลของไตรแอกคือข้อใด
A
A

A2

G

ง.
A2
G

G
K

N

N P N

N

ก.

N

N

P

A1

D

G

A1

P
N

N
P

A2

K

A1
A1
ก.
ข.
ค.
ง.
4. ถ้ำไตรแอกนำกระแสโดยที่ไม่มีกำรทริ กที่ขำ G ในวงจรไฟตรงจะต้องจ่ำยแรงดันไฟตรงให้
ขำ A2 และ A1 อย่ำงไร
ก. เท่ำกับที่โหลดต้องกำร
ข. สู งถึงค่ำ Break Over Voltage ( VBF )
ค. สู งเป็ นสองเท่ำของแหล่งจ่ำยปกติ
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ง. จ่ำยด้วยไฟฟ้ำกระแสตรงเท่ำนั้น
5. กำรจ่ำยแรงดันไฟตรงให้ไตรแอกนำกระแสได้ดีและมีประสิ ทธิ ภำพคือข้อใด
ก. จ่ำยไฟบวกให้ A 2 จ่ำยไฟลบให้ขำ A1 และจ่ำยลบให้ขำ G
ข. จ่ำยไฟลบให้ A 2 จ่ำยไฟบวกให้ขำ A1 และจ่ำยบวกให้ขำ G
ค. จ่ำยแรงดันกระตุน้ ให้ขำ G เหมือนขำ A1 เสมอ
ง. จ่ำยไฟบวกให้ A 2 จ่ำยไฟลบให้ขำ A1 และจ่ำยบวกให้ขำ G
6. กำรทำให้ไตรแอกหยุดนำกระแสโดยวิธีขดั ขวำงกระแสแอโนดคือวิธีใด
ก. ต่อสวิตช์อนุกรมกับขำเกต
ข. ต่อสวิตช์คร่ อมระหว่ำง A2 กับ A1
ค. ต่อสวิตช์คร่ อมโหลด
ง. จ่ำยไฟลบให้ขำเกต
7. กำรนำไตรแอกไฟควบคุมแรงดันไฟสลับ 3 เฟส ไตรแอกแต่ละตัวทำงำนที่เฟสต่ำงกันเท่ำไร
ก. 120 องศำ
ข. 60 องศำ
ค. 180 องศำ
ง. 30 องศำ
8. จำกคู่มือไตรแอกเบอร์ Q4006LT ระบุค่ำ VTM 1.6 V หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
ก. แรงดันไฟสู งสุ ดที่จ่ำยให้ไตรแอกในสภำวะที่ไม่นำกระแสหรื อยังไม่ต่อวงจรเกต
ข. แรงดันกระตุน้ เกตให้ไตรแอกนำกระแสมีค่ำ 1.6 V
ค. แรงดันตกคร่ อมที่ไตรแอก A1 กับ A2 ขณะนำกระแสอ่ำนค่ำได้ 1.6 V
ง. แรงดันที่ขำเกตทนได้ 1.6 V
9. กระแสกระตุน้ ที่ไหลผ่ำนขำเกตได้สูงสุ ดโดยที่ไตรแอกยังทำงำนได้โดยไม่ชำรุ ดคือข้อใด
ก. IGTM
ข. IT( RMS)
ค. ITMS
ง. IGT
A2
10. ข้อใดคือโครงสร้ำงของไดแอก
A
A2
S G D

N
N

P

G

N

N

P
SS

P
N

P

P
N

N
A1

K

ก.
ข.
11. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของไดแอกแอก
ก.

ข.

ค.

ค.

N P N
N
N P N
A1

G

ง.

ง.
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12. วงจรสมมูลของไดแอกคือข้อใด
A2
A2

A1

14.

15.

16.

17.

18.

G

G

G

13.

A

A

A1

K

K
ง.

ก.
ข.
ค.
ควอแดรกมีลกั ษณะเป็ นอย่ำงไร
ก. มีลกั ษณะคล้ำยไดแอกแต่มีกำรเพิ่มสำรกึ่งตัวนำมำกขึ้น
ข. มีลกั ษณะคล้ำยเอสซี อำร์ แต่เป็ นกำรรวมไดแอกเข้ำไปด้วย
ค. เป็ นอุปกรณ์ไทริ สเตอร์ ตวั ใหม่แตกต่ำงจำกไตรแอกมี 5 ขำ
ง. เป็ นกำรนำไตรแอกและไดแอกมำรวมกันมี 3 ขำ คือ A1 , A2 และ T
ไดแอกถูกนำไปใช้งำนตำมข้อใด
ก. ใช้ป้องกันไฟกระโชกที่ขำเกตของไตรแอกหรื อเอสซีอำร์
ข. ใช้จำกัดกระแสที่ไหลผ่ำนไตรแอกหรื อเอสซี อำร์
ค. ใช้เป็ นตัวกระตุน้ ที่ขำเกตของไตรแอก
ง. ใช้เป็ นตัวแบ่งแรงดันที่แอโนดของเอสซี อำร์
ไดแอกทำงำนอย่ำงไร
ก. นำกระแสได้เฉพำะแรงดันที่ป้อนให้ถูกขั้วของไดแอก
ข. นำกระแสได้เมื่อแรงดันถึงค่ำเบรกโอเวอร์
ค. แรงดันที่ป้อนให้ไดแอกต้องเป็ นแรงดันไฟกระแสตรง
ง. ถ้ำป้ อนแรงดันไฟกระแสสลับผ่ำนไดแอกจะไม่ทำงำน
ไตรแอกถูกนำไปเป็ นวงจรอะไร
ก. วงจรควบคุมแสงสว่ำง
ข. วงจรขยำยสัญญำณ
ค. วงจรตัดรู ปสัญญำณ
ง. วงจรเรี ยงกระแส
กำรวัดหำขำของไตรแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ จะใช้ข้ วั วัดแบบเดียวกับเอสซี อำร์ คือวัดจำนวน
6 ครั้ง เทียบขำคู่ละ 2 ครั้ง เมื่อทำกำรวัดเสร็ จแล้วจะทรำบขำของไตรแอกขำใดก่อน
ก.ขำ A1
ข.ขำ G
ค.ขำA2
ง.ขำ A2 กับขำ G
ในกำรวัดทดสอบขำของไตรแอกโดยใช้โอห์มมิเตอร์ ไตรแอกปกติดีขำใดที่วดั แล้วเข็มมิเตอร์
ไม่ข้ ึน ค่ำควำมต้ำนทำนสู งมำก ()
ก.ขำ A1
ข. ขำ A2
ค.ขำ A1 กับขำ G
ง. ขำ G
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หน่วยที่ 8

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 สอนครั้งที่ 14-15
ชื่อหน่วย ไตรแอกและไดแอก
เรื่ อง ไตรแอกและไดแอก
เวลา 4 ชัว่ โมง

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
คำตอบ
ข้ อที่
ค
10
ค
11
ง
12
ข
13
ง
14
ข
15
ก
16
ค
17
ก
18

คำตอบ
ข
ก
ข
ง
ก
ข
ก
ค
ข
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แบบเก็บคะแนนทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 8 เรื่ อง ไตรแอกและไดแอก
ลำดับ
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

