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ไธรีสเตอรและสิ่งประดิษฐสําหรับการจุดชนวน (Thyristor & Triggering devices , TTD) 

 
ไธรีสเตอรหมายถึง สวิตชสารกึ่งตัวนําซึ่งการเปลี่ยนสถานะเปด - ปด ( นํากระแส – ไมนํากระแส ) เกิดจากการ

ปอนกลับแบบหมุนเวียนของหัวตอ P-N-P-N  (P-N-P-N  regenerative feedback)  ไธรีสเตอรอาจเปนส่ิงประดิษฐชนิด 2, 
3  หรือ  4  ขั้วก็ได และอาจทําการสวิตชได 1 หรือ  2 ทางก็ได  ตัวอยางของไธรีสเตอรไดแก  SCR , TRIAC , PUT , GTO ,  
LASCR  ฯลฯ  

 
 SCR    

SCR ยอมาจาก Silicon controlled rectifier    มีโครงสรางเปน ซิลิกอน ชนิด  P,  N ,  P ,  N  เรียงสลับกัน 4 ชั้น 
ดังรูปที่ 1(ก) โดยมีข้ัวสําหรับตอวงจรภายนอก 3 ขั้ว คือ Anode (A) , Cathode (K) และ Gate (G) สวนสัญลักษณของ  
SCR แสดงไวในรูปที่ 1(ข) 
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รูปที่  1    โครงสรางและสัญลักษณของ SCR 
 

แกไขครั้งลาสุด:  7 พฤษภาคม 2551 
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 SCR  มีลักษณะสมบัติกระแส-แรงดัน ดังแสดงไวในรูปที่ 2 กลาวคือเมื่อใหแรงดันไฟฟาที่ข้ัวอาโนด เปนลบ 
SCR จะไมนํากระแสและจะเกิดการพังทะลุที่แรงดัน reverse breakdown ลักษณะการพังทะลุจะเหมือนกับการพังทะลุ
ของไดโอดธรรมดา 

แตถาใหแรงดันไฟฟาที่ขั้วอาโนดเปนบวก และใหกระแสเกทเปนศูนย   ในตอนแรก SCR ก็จะยังไมนํากระแส
เชนกัน ตอเมื่อแรงดันไฟฟาที่ข้ัวอาโนด มีคาถึง forward breakover voltage ก็จะเกิดการปอนกลับแบบหมุนเวียนของ
หัวตอ P-N-P-N  ทําใหหัวตอพีเอ็นทั้งสามของ SCR เปนไบแอสตามทั้งหมด  ดังนั้นแรงดันไฟฟาระหวางขั้วอาโนด และ
คาโธดจึงลดลงมาเหลือเพียงประมาณ  1  โวลต   แตเมื่อเราใหกระแสเกทแก SCR  ( ไบแอสตามหัวตอ J3 )  และให
แรงดันที่ขั้วอาโนดเปนบวก  SCR จะนํากระแสที่แรงดันที่ขั้วอาโนดต่ํากวา Forward Breakover voltage  โดยแรงดันที่ขั้ว
อาโนด ที่ SCR นํากระแส จะต่ําลงเมื่อกระแสเกทมีคาเพิ่มข้ึน   ( ดูรูปที่ 2  IG2  มากกวา  IG1 ) 

 

 
                           รูปที่ 2  ลักษณะสมบัติกระแส – แรงดัน ของ  SCR 
 

เมื่อ  SCR นํากระแสแลว กระแสเกทจะไมมีผล ตอการทํางานของ SCR   วิธีที่จะทําให SCR จะหยุดนํากระแส
ทําไดโดยการลดกระแสอาโนด ใหมีคาต่ํากวาคา ๆ หนึ่งซ่ึงเรียกวา holding current ( IH )  SCR จึงหยุดนํากระแส   

เนื่องจากเมื่อ SCR นํากระแสแลว จะมีพาหะสวนเกินอยูใน SCR จํานวนมาก  ดังนั้นเพื่อให SCR เขาสูสถานะ
ปดกั้นกระแสโดยสมบูรณ จะตองรอใหพาหะสวนเกินนี้สลายตัวหมดไปเสียกอน เวลาที่ตองการเรียกวา turn-off time 
ดังนั้นการลดกระแส ที่ข้ัวอาโนด ใหคาต่ํากวา IH แลวทําใหแรงดัน ที่ข้ัวอาโนด เปนบวกใหมภายในเวลานอยกวา turn-off 
time SCR จะไมสามารถปดกั้นกระแสได 

ขีดจํากัดของ SCR    เพื่อใหผูใชสามารถเลือกใช  SCR ไดอยางเหมาะสม  ผูผลิตจะบอกขีดจํากัดตาง ๆ ของ 
SCR ,มาให ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 
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1.     แรงดันไฟฟาอาโนด  มักบอกมาในรูปของยานแรงดันใชงาน เชน 500-1300 V  ซึ่งถาใชเกินคาสูงสุดที่
กําหนดใหก็จะทําใหเกิดการ breakdown ทางดานแรงดันอาโนดเปนลบ หรือเกิดการ breakover ทางดานแรงดันอาโนด
เปนบวกเมื่อ IG = 0 ได 

2.       กระแสอาโนด   เมื่อมีกระแสอาโนดไหลผาน SCR จะเกิดพลังงานสูญเสียขึ้น  ซึ่งมีคาเทากับผลคูณของ
กระแสอาโนดและแรงดันอาโนค   พลังงานสูญเสียนี้จะอยูในรูปของความรอน ซ่ึงถาความรอนมีมากเกินไปก็จะทําให SCR 
เสียหายได ดังนั้นขีดจํากัดดานกระแสอาโนดของ   SCR  จึงขึ้นกับรูปแบบของกระแสอาโนดเองดวย  ตัวอยาง เชน SCR 
ของ GE รุน C380 มีคา IT (RMS) = 380 A   หมายความวากระแส rms สูงสุดของ half wave = 380  แอมแปร ; IT (AV)  ที่มุม
นํากระแส 180 O   อุณหภูมิ case 80OC  =  235 A  หมายความวาเมื่อเราสามารถรักษาอุณหภูมิของ case ให   = 80OC 
ได  SCR ของเราจะทนกระแสซึ่งมีมุมนํากระแส 180O ได  โดยกระแสมีคาเฉลี่ยไมเกิน 235 แอมแปร  IT(AV) ที่มุมนํากระแส 
120O   อุณหภูมิ case 80OC  = 180 A  หมายความวาเมื่อเราสามารถรักษาอุณหภูมิของ case ให = 80OC ได SCR ของ
เราจะทนกระแสซึ่งมีมุมนํากระแส 120O ได  โดยกระแสมีคาเฉลี่ยไมเกิน 180 แอมแปร จะเห็นไดวากระแสเฉลี่ยในทั้งสอง
กรณีมีคาไมเทากัน  

ความสามารถที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ SCR คือ   SCR ยอมใหอุณหภูมิของหัวตอ (junction temperature) 
สูงกวาขีดจํากัดปรกติไดในชวงเวลาสั้น ๆ ซึ่งเรียกวาขีดจํากัดแบบ  non-recurrent   อยางไรก็ตาม SCR ก็จะเกิดความ
เสียหายขึ้นเล็กนอยทุกครั้งที่อุณหภูมิของมันสูงเกิดขีดจํากัด ดังนั้นถาปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นบอยครั้งเกินไป(≈ 100 
ครั้ง ตามขอกําหนดของ Joint Electron Device Engineering Council หรือ JEDEC)  SCR  ก็จะเสียหายได ขีดจํากัดของ
กระแสอาโนด แบบ non-recurrent ซึ่งผูผลิตจะใหมาไดแก  ITSM  ซึ่งเปนกระแสสูงสุดที่ SCR จะทนได ถากระแสนั้นมีเพียง
หนึ่ง cycle สําหรับกรณีหลาย cycle ผูผลิตจะบอกมาเปนกราฟ   สวนกรณีที่ไมถึง  cycle ผูผลิตจะใหมาเปนคา I2t  

3.     อัตราการเปลี่ยนแปลงกระแสอาโนด   ในขณะที่จุดชนวน SCR  กระแสเกทจะทําให SCR เร่ิมนํากระแสได
โดยที่พ้ืนที่นํากระแสจะอยูบริเวณใกลขั้ว เกท และจะแผย่ืนไปเต็มเนื้อที่ SCR ในภายหลัง ดังนั้นจะเห็นไดวาถากระแส
จํานวนมากแมจะนอยกวาคากระแสสูงสุดก็ตามไหลผาน SCR ทันที ที่เริ่มจุดชนวน  (di/dt คาสูง) ความหนาแนนของ
กระแสอาโนดซึ่งไหลผานพื้นที่นํากระแสตอนเริ่มแรกจะมีคาสูงมาก และจะทําใหเกิดความรอนเฉพาะจุดขึ้น (Local heat) 
ความรอนดังกลาวถามีคามากเกินไปก็จะทําให SCR เสียหายได ดังนั้นผูผลิตจึงกําหนดคา di/dt สูงสุดไวดวย (หนวยเปน 
A/µsec)  

4.  อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันอาโนด  การเปลี่ยนแปลงแรงดันอาโนดเปนบวกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วขณะที่ 
SCR ไมนํากระแส อาจทําให SCR นํากระแสได    ดังนั้นผูผลิตจึงกําหนดคา dv / dt สูงสุดไวดวย (หนวยเปน V/µsec) 
ผูออกแบบวงจรสามารถจํากัดคา dv/dt ที่เกิดกับ SCR ไดโดยใชวงจร “snubber” ตอครอมขั้วของ SCR   
 
TRIAC   
 

ไตรแอคเปนไธรีสเตอรชนิดหนึ่งสามารถควบคุมการปด-เปดกระแสไฟฟาไดเชนเดียวกับ SCR  แต SCR สามารถ
ควบคุมการปด-เปดกระแสไฟฟาไดเมื่อขั้วอาโนดมีแรงดันไฟฟาบวก  สวน TRIAC สามารถควบคุมไดทั้งแรงดันไฟฟาเปน
บวกหรือลบ ดังนั้นขั้วของไตรแอคจึงมีชื่อเรียกเปน T2 , T1  และ G  แทนที่จะเปน อาโนด, คาโธด, และเกท แบบกรณีของ 
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SCR  ในการบอกคาแรงดันไฟฟาที่ขั้วตาง ๆ ของไตรแอค เราจะถือเอา ขั้ว T1 เปนขั้วอางอิงเสมอ เชน เมื่อบอกวา
แรงดันไฟฟาที่ข้ัว T2 เปนบวก  ก็หมายความวาขั้ว T2 มีศักยไฟฟาสูงกวาขั้ว T1 เปนตน 

โครงสรางแบบงายๆ ของไตรแอค และสัญลักษณแสดงไวในรูปที่ 3 สวนกราฟลักษณะสมบัติ กระแส-แรงดัน
แสดงไวในรูปที่  4 
 ทฤษฎีการทํางานของไตรแอค   ไตรแอคเปนไธรีสเตอรซึ่งสามารถปดก้ันกระแสไดสองทิศทาง และสามารถถูกสวิตชให
นํากระแสไดทั้งสองทิศทาง โดยกระแสเกทที่ใชจุดชนวนจะมีทิศทางเขาหรือออกจากไตรแอคก็ได ดังนั้นการจุดชนวนไตร
แอคจึงแบงออกไดเปน 4 แบบคือ 

1. )  แบบ I +     แรงดันไฟฟาที่ T2 เปนบวก และกระแสเกทไหลเขาไตรแอค 
2. )  แบบ I -      แรงดันไฟฟาที่ T2 เปนบวก และกระแสเกทไหลออกจากไตรแอค 
3. )   แบบ III +     แรงดันไฟฟาที่ T2 เปนลบ   และกระแสเกทไหลเขาไตรแอค 
4. )   แบบ III -   แรงดันไฟฟาที่ T2 เปนลบ   และกระแสเกทไหลผานออกจากไตรแอค 
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รูปที่ 3  โครงสรางและสัญลักษณของไตรแอค 
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 รูปที่ 4  ลักษณะสมบัติกระแส – แรงดันของไตรแอค 
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การที่ไตรแอคสามารถเขาสูสถานะนํากระแสไดโดยการจุดชนวนแบบตาง ๆ นั้นสามารถอธิบายไดดังนี้คือ  
1.   การจุดชนวนแบบ I+    VT2  เปนบวกจึงทําให หัวตอ P1 N 1  และ P2 N2 ถูกไบแอสตาม สวนหัวตอ N1 P2 ถูก

ไบแอสยอน  การใหกระแสเกทมีทิศทางเขาสูไตรแอคจะเปนการเพิ่มโฮลใหแก  P2 ซ่ึงทําใหหัวตอ P2 N2 ถูกไบแอสตาม
เพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจาก N2 จึงถูกฉีดเขาสู  P2  เพิ่มขึ้น ถาปริมาณอิเล็กตรอนดังกลาวมีจํานวนมากพอจะมีอิเล็กตรอนสวน
หนึ่งสามารถแพรซึมมาถึงเขตปลอดพาหะที่หัวตอ N1 P2 และถูกดึงดูดโดยสนามไฟฟาที่หัวตอนั้นใหขามไปสู N1   ผลก็คือ
หัวตอ  P1 N1  จะถูกไบแอสตามเพิ่มข้ึน  และ P1  จะฉีดโฮลขามหัวตอ  P1 N1 เขามาใน N1 ไดมากขึ้น สวนหนึ่งของโฮลดังก
ลาวจะแพรซึมมาถึงหัวตอ  N1 P2  และถูกสนามไฟฟาที่หัวตอนั้นดึงดูดใหเขามาสู  P2 ทําใหหัวตอ P2 N2  ถูกไบแอสตาม
เพิ่มขึ้นและอิเล็กตรอนจาก N2 จะถูกฉีดเขาสู P2 ไดมากขึ้น  หมุนเวียนเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนในที่สุดหัวตอ  N1 P2  ก็จะ
กลายเปนถูกไบแอสตามไปดวย  กระบวนการปอนกลับเชนนี้เรียกวา กระบวนการปอนกลับหมุนของเวียนของหัวตอ P-N-
P-N   การจุดชนวนแบบ  I+  นี้จะมีกลไกของการสวิตชเหมือนกับการจุดชนวน  SCR  

 2.   การจุดชนวนแบบ  I -    เมื่อใหกระแสเกทไหลออกจากไตรแอคบาง กรณีนี้หัวตอ  P2 N3  จะถูกไบแอสตาม
และมีอิเล็กตรอนจาก  N3  ถูกฉีดเขาสู  P2 อิเล็กตรอนเหลานี้บางสวนจะแพรซึมเขาสูหัวตอ N1 P2  และทําใหเกิดการ
ปอนกลับหมุนเวียนขึ้นระหวางหัวตอ P1 N1,  N1 P2  และ P2 N3  ดังนั้นทางดานซายของไตรแอค (ตามรูปที่ 3) จะเริ่ม
นํากระแสได   ดวยเหตุนี้ P2  ทางดานซายของไตรแอคจึงมีศักยไฟฟาสูงขึ้นเพราะ หัวตอ  N1 P2   ทางดานซายถูกไบแอส
ยอนนอยลง  การที่  P2  บริเวณนี้มีศักยไฟฟาสูงขึ้นจึงทําใหหัวตอ  P2 N2  ดานใกลกับ  N3 ถูกไบแอสตามเพิ่มขึ้นดวย 
ดังนั้นจึงเปนการเริ่มการปอนกลับหมุนเวียนระหวางหัวตอ  P1 N1, N1 P2  และ  P2 N2  จนกระทั่งในที่สุดหัวตอ P2 N2  ก็จะ
ถูกไบแอสตามเต็มที่ทั่วทั้งหนา  และไตรแอคก็จะนําไฟฟาผานขั้ว  T2  และขั้ว  T1  ไดอยางสมบูรณ  

3.   การจุดชนวนแบบ  III +     VT2 เปนลบจึงทําให หัวตอ N4 P1  และ  N1 P2 ถูกไบแอสตาม สวนหัวตอ  P1 N1  
ถูกไบแอสยอน เมื่อใหกระแสเกทไหลเขาสูไตรแอคจะเปนการไบแอสตามหัวตอ  P2 N2  อิเล็กตรอนซึ่งถูกฉีดจาก N2  เขาสู  
P2  จะไหลเขาสู  N1  ทําใหหัวตอ N1 P2 ถูกไบแอสตามเพิ่มขึ้น  โฮลจาก  P2  จึงฉีดเขาสู  N1 ไดเพิ่ม  เมื่อโฮลดังกลาว
แพรซึมเขาสูหัวตอ  P1 N1  และถูกดึงดูดเขาไปสู  P1  ก็จะทําใหหัวตอ  N4 P1  ถูกไบแอสตามเพิ่มขึ้น  ซึ่งก็จะทําใหเกิดการ
ปอนกลับหมุนเวียน จนในที่สุดหัวตอ  N4 P1 , P1 N1  และ  N1 P2  ก็จะถูกไบแอสตามเต็มที่ทั้งหมด   และไตรแอคก็เขาสู
สถานะนํากระแส 

4.  การจุดชนวนแบบ  III -    เมื่อใหกระแสเกทไหลออกจากไตรแอคซึ่งเปนการไบแอสตามหัวตอ  P2 N3 
อิเล็กตรอนจาก N3 จะถูกฉีดเขาสู  P2 โดยมีอิเล็กตรอนสวนหนึ่งสามารถแพรซึมผานหัวตอ N1 P2 เขาไปใน N1 ได  ทําให
หัวตอ N1 P2 ถูกไบแอสตามเพิ่มขึ้นและทําใหเกิดการปอนกลับหมุนเวียนไดในที่สุดเชนเดียวกับการจุดชนวนแบบ  III+   
 
ขีดจํากัดของไตรแอค   ปริมาณขีดจํากัดที่สําคัญสําหรับไตรแอค ก็เปนปริมาณอยางเดียวกับของ SCR 
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ส่ิงประดิษฐสําหรับการจุดชนวน    คือส่ิงประดิษฐซึ่งเปล่ียนสถานะจากไมนํากระแสมาเปนนํากระแส 

เมื่อแรงดันไฟฟาที่ขั้วเฉพาะของมันมีคาถึงคาที่กําหนด  คาที่กําหนดดังกลาวมีช่ือเรียกตางกันออกไปขึ้นกับชนิดของ
ส่ิงประดิษฐ อาทิเชน  trigger voltage, firing voltage  หรือ  peak-point voltage 

ในการใชงานสวนใหญ ส่ิงประดิษฐสําหรับการจุดชนวนนี้จะทําหนาที่ตรวจจับแรงดันไฟฟาครอมตัวเก็บประจุ 
เมื่อแรงดันไฟฟาดังกลาวมีคาถึง trigger voltage ส่ิงประดิษฐสําหรับการจุดชนวนก็จะเขาสูสถานะนํากระแสและยอมให
ตัวเก็บประจุคายประจุผานตัวมันไปได 

สถานะทางไฟฟาของส่ิงประดิษฐดังกลาวแบงออกไดเปนสถานะซึ่งเสถียร 2 สถานะ ไดแก สถานะไมนํากระแส 
และสถานะนํากระแส สวนสถานะซึ่งอยูระหวาง 2 สถานะดังกลาวเปนสถานะซึ่งไมเสถียรและมีชื่อ เรียกวาสถานะความ
ตานทานลบ (Negative-resistance)  

 
Diac 

ไดแอคเปนส่ิงประดิษฐสารก่ึงตัวนําซ่ึงมีขั้วไฟฟา 2 อัน และมีลักษณะของความตานทานลบทั้งสองทิศทางของ
กระแส  ไดแอคมีโครงการสรางทั้งแบบทรานซิสเตอร และแบบไธรีสเตอร  ซึ่งสัญลักษณและกราฟลักษณะสมบัติ กระแส - 
แรงดันถูกแสดงไวในรูปที่ 5 

I

V

I

V

I

V

I

V

T1T2T1T2

(ก) (ข)

(ค) (ง)  
 

รูปที่ 5 สัญลักษณของไดแอคซึ่งมีโครงสรางเปน ( ก ) แบบทรานซิสเตอร  ( ข ) แบบไธรีสเตอร  ; 
ลักษณะสมบัติ กระแส – แรงดัน ของไดแอคซึ่งมีโครงสรางเปน ( ค ) แบบทรานซิสเตอร  ( ง ) แบบไธรีสเตอร 
 
 ทฤษฎีการทํางานของไดแอค   สําหรับไดแอคซ่ึงมีโครงสรางแบบทรานซิสเตอร ( มีสารก่ึงตัวนําแบบ N  และ P  

เรียงสลับกันอยู 3 ช้ัน โดยที่ชั้นกลางไมมีข้ัวไฟฟาตอ และชั้นบนกับชั้นลางมีความเขมขนสารเจือปนอยูเทากัน) มีหลักการ
ทํางานดังนี้  เมื่อใหแรงดันไฟฟาครอมไดแอคไมวาจะเปนทิศทางใดก็ตาม จะมีหัวตอ P-N อันหนึ่งถูกไบแอสตามและอีก
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อันหนึ่งถูกไบแอสยอน กระแสที่ไหลผานไดแอคจะมีคาตํ่าเพราะถูกจํากัดดวยกระแสอิ่มตัวยอนกลับของหัวตอที่ถูกไบแอส
ยอน 

เมื่อแรงดันไฟฟาครอมไดแอคมีคามากถึงคา ๆ หนึ่ง การคูณพาหะแบบ avalanche จะมีผลทําใหปริมาณ
อิเล็กตรอนและโฮลซึ่งออกจากยานปลอดพาหะมีคามากกวาปริมาณอิเล็กตรอนและโฮลซึ่งเขาไปในยานปลอดพาหะมาก 
สมมุติวาไดแอคมีโครงสรางเปนแบบ PNP ปริมาณอิเล็กตรอนที่เพิ่มจํานวนโดยสนามไฟฟาที่หัวตอซ่ึงถูกไบแอสยอนนี้จะ
ทําใหปริมาณประจุลบในยาน N เพิ่มข้ึนและทําใหหัวตอ P-N อีกอันหนึ่งถูกไบแอสตามเพิ่มข้ึน ดังนั้นหัวตอ P-N ซ่ึงถูก
ไบแอสตามเพิ่มขึ้นจึงฉีดโฮลเขาไปในสารเอ็นไดเพิ่มขึ้น โฮลดังกลาวจะแพรซึมเขาไปถึงหัวตอ P-N ที่ถูกไบแอสยอนและ
ถูกดึงดูดเขาไปในสนามไฟฟาของยานปลอดพาหะซึ่งทําใหจํานวนพาหะเริ่มแรกที่จะถูกเพิ่มจํานวนโดยการคูณแบบ 
avalanche มีคามากกวากรณีที่ไมมีการปอนกลับจากหัวตอที่ถูกไบแอสตามมาก ดังนั้นจึงทําใหหัวตอที่ถูกไบแอสยอนเกิด 
breakdown ที่แรงดันต่ําลง และปรากฏเปนลักษณะความตานทานลบขึ้นดังแสดงไวในรูปที่ 5(ค) เนื่องจากลักษณะความ
ตานทานลบของไดแอคชนิดนี้เกิดจากการเพิ่มจํานวนพาหะที่จะถูกขยายจํานวนโดยการคูณพา)หะแบบ avalanche 
ดังนั้นแรงดันครอมไดแอคจึงไมลดลงมากนักหลังจากการเกิด breakover แลัว สวนขั้วไฟฟาของไดแอคจะเรียกวาขั้ว 1 
และขั้ว 2 เพราะไดแอคทํางานเหมือนกันทั้งสองทิศทาง 

สําหรับไดแอคซึ่งมีโครงสรางแบบไธรีสเตอร เมื่อเกิด breakover แลวหัวตอ พีเอ็น ทั้งหมดจะถูกไบแอสตาม 
ดังนั้นแรงดันครอมไดแอคชนิดนี้จึงมีคาต่ํามาก การทํางานของไดแอคชนิดนี้คลายกับไตรแอคซ่ึงมี  IG = 0  

 ขีดจํากัดของไดแอค  กําลังงานสูญเสียในตัวไดแอคขณะใชงานซ่ึงมีคาเทากับผลคูณระหวางกระแสและ
แรงดันไฟฟาที่ข้ัวไดแอค  เปนตนเหตุที่ทําใหเกิดความรอนขึ้นภายในตัวไดแอค ดังนั้นจึงเปนขีดจํากัดที่สําคัญและจะใช
งานเกินคาสูงสุดตามที่ผูผลิตไดแอคกําหนดมาไมได 

 
 UJT   

UJT  เปนชื่อซึ่งยอมาจากคําวา Unijunction Transistor ประกอบดวยชิ้นสารก่ึงตัวนําชนิด N ที่มีความตานทาน
สูงตรงปลายชิ้นสารกึ่งตัวนํานี้ติดขั้วแบบ ohmic contact สําหรับตอวงจรภายนอกเรียกวา ขั้วเบส 1 (B1) และเบส 2 (B2) 
ดังแสดงในรูปที่ 6(ก)  ตอนกลางของชิ้นสารกึ่งตัวนํามีสารชนิด P ติดอยู และมีขั้วตอไว เรียกวาขั้วอิมิตเตอร (E)   รูปที่ 6(
ข) แสดงสัญลักษณของ UJT 

ทฤษฎีการทํางานของ UJT   สมมุติใหชิ้นสารกึ่งตัวนําในรูปที่ 6(ก) มีความตานทานระหวางขั้ว  B2  และ B1   เปน 
RBB  ซ่ึงเรียกวา interbase resistance วงจรสมมูลของ UJT อาจเขียนไดดังรูปที่ 7(ข) นั่นคือ RBB = RB1  +  RB2 

เมื่อมีแรงดันไฟฟา VBB ตอครอมข้ัว B1 และ B2 จะทําใหเกิดแรงดันไฟฟาตกครอมชิ้นสารกึ่งตัวนําในชวงระหวาง 
ขั้ว E  และ B1 เทากับ  ηVBB    ในที่นี้  η  คืออัตราสวนของคาความตานทานของชิ้นสารก่ึงตัวนําในชวงระหวางขั้ว E  และ 
B1   ตอ คาความตานทานระหวางเบส ( η = RB1 / RBB )  η  นี้เรียกวา  intrinsic standoff ratio ของ UJT  

ถา VE  มีคาต่ํากวา  ηVBB หัวตอ พีเอ็น ที่ข้ัวอิมิตเตอรจะถูกไบแอสยอน กระแส IE จึงมีคาเปนลบ และมีคา
เทากับกระแสอิ่มตัวยอนกลับของหัวตอนั้น  ( IO ในรูปที่ 7(ก) มีคามากเกินจริง  ทั้งนี้เพราะตองการใหเห็นไดชัดเจน ) เมื่อ 
VE มีคาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเทากับ  ηVBB แรงดันครอมหัวตอพีเอ็นจะมีคาเปนศูนย และกระแส IE ก็จะมีคาเปนศูนยดวย
หลังจากนั้นเมื่อ VE มีคาเพิ่มข้ึนอีกเพียงเล็กนอย หัวตอพีเอ็นก็จะถูกไบแอสตามและ IE  จะมีคาเพิ่มข้ึนและเปนบวก   โฮล
ที่ถูกฉีดขามหัวตออิมิตเตอรเขามาในเบสนี้จะทําใหปริมาณพาหะนําไฟฟาในยานดังกลาวมีจํานวนมากขึ้นและทําให RB1 
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มีคาลดลง ดังนั้นศักยไฟฟาในสารเอ็นตรงบริเวณหัวตออิมิตเตอรจึงมีคาลดลง เปนเหตุใหหัวตออิมิตเตอรถูกไบแอสตาม
เพิ่มขึ้นและกระแส IE มีคาเพิ่มขึ้นดวย 
 

B2

B1

E

(ก) โครงสราง (ข) สัญลักษณ

P+

N

B2

B1

E

 
 

รูปที่ 6  โครงสรางและสัญลักษณของ UJT 
 

B1

B2

E

RB1

RB2

(ก) (ข)

I

Iv

VvIo

I

Iv

VIo

 
 

                          รูปที่  7  ( ก ) ลักษณะสมบัติ IE – VE  ของ UJT  ( ข ) วงจรสมมูลของ  UJT 
 
เนื่องจาก VE มีคาเทากับแรงดันไบแอสหัวตออิมิตเตอรบวกกับแรงดันครอม RB1 เมื่อ RB1 ลดคาลงเร็วมากโดย

กระบวนการปอนกลับที่ไดกลาวแลวนั้น จึงทําให VE ลดคาลงขณะที่ IE เพ่ิมขึ้น ดังปรากฏในกราฟลักษณะสมบัติ IE - VE 
(รูปที่ 7 (ก)) เมื่อ RB1  ลดคาลงจนถึงคาอ่ิมตัว ลักษณะสมบัติ IE- VE ก็คลายกับลักษณะสมบัติกระแส - แรงดันของไดโอด
ซึ่งมีคาความตานทานตออนุกรมอยู นั่นคือ VE จะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ IE มีคาเพิ่มขึ้น จุดที่ VE  มีคาลดลงต่ําสุดนี้เรียกวา 
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Valley point   สวนกระแสและแรงดันที่จุดนี้เรียกวา IV และ VV ตามลําดับ  ปรกติผูผลิตจะบอกคา Valley current  IV มา
ใหซึ่งมักมีคาอยูในชวง 1 - 10 mA   ข้ึนกับ UJT   แต VV นั้นจะมีคาขึ้นกับวงจรที่ใชซ่ึงปรกติมักมีคาอยูในชวง 1 - 3 V 

แรงดัน VE สูงสุดกอนที่ UJT จะมีลักษณะความตานทานลบเรียกวา peak-point voltage  VP  ซึ่งมีคา
เทากับ   Vp   =   VD  +  η VBB        โดยที่ VD มีคาประมาณ 0.5 V สําหรับซิลิกอน 

 
 ขีดจํากัดของ UJT    ขีดจํากัดที่สําคัญของ UJT คือ 
1.)  คาสูงสุดของแรงดันไฟฟา VBB 
2.)  คาสูงสุดของกระแสอิมิตเตอร 
3.) คาสูงสุดของกําลังงานสูญเสียที่ UJT จะทนได  

 
PUT 

PUT  ยอมาจากคําวา Programmable Unijunction Transistor แตโครงสรางของมันเปนแบบไธรีสเตอรแทนที่
จะเปนโครงสรางแบบหัวตอพีเอ็นอันเดียวเหมือนกันของ UJT    โครงสรางแบบงาย ๆ และสัญลักษณของ PUT แสดงไวใน
รูปที่ 8  อยางไรก็ตามเนื่องจากลักษณะสมบัติ IA - VAK ของ PUT คลายกับลักษณะสมบัติ IE - VE ของ UJT มันจึงถูกเรียก
เปน Programmable unijunction transistor    

 

Gate
(G)

P1

N1

P2

N2

Anode (A)

Cathod (K)

(ก) โครงสราง (ข) สัญลักษณ

Gate
(G)

Anode (A)

Cathod (K)

 
 

รูปที่ 8  โครงสรางแบบงายๆ และสัญลักษณของ  PUT 
 
PUT    เปนไธรีสเตอร ซึ่งมี อาโนดเกท  ถาเราใหศักยไฟฟาคาหนึ่งแก อาโนดเกท  PUT จะอยูในสถานะไม

นํากระแส (IA = O) จนกระทั่งเมื่อเเรงดันไฟฟาอาโนดมีคามากกวาแรงดันไฟฟาของ อาโนดเกท ประมาณ 0.7 V สวน
แรงดันไฟฟา VGK  จะลดลงเหลือประมาณ 0.2 V 
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ขีดจํากัดของ PUT    ขีดจํากัดที่สําคัญของ  PUT  คือ 
1)  คาสูงสุดของแรงดันไบแอสยอนระหวางเกทกับอาโนด 
2) คาเฉลี่ยสูงสุดของกระแสอาโนด 
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ชื่อ-สกุล      เลขประจําตัว      
ชื่อ-สกุล      เลขประจําตัว      
ชื่อ-สกุล      เลขประจําตัว      
วันที่ทําการทดลอง    อาจารยผูควบคุม     
 

ไธรีสเตอรและสิ่งประดิษฐสําหรับการจุดชนวน (TTD) 
 

การทดลอง   
การทดลองที่ 1 SCR    
 1.1   ตอวงจรตามรูปที่  9  หาคากระแสเกทต่ําสุด ( โดยการปรับคา VGG )ที่ทําให  SCR เปลี่ยนสูสถานะจากไม
นํากระแส  เปนนํากระแสที่แรงดันไฟฟาอาโนดคาตาง ๆ   

หมายเหตุ  

1. การตั้งคาพิสัย (range) ของมิลลิแอมปมิเตอรใหเหมาะสมสําหรับคา VAA แตละคาในตาราง  ใหใชการคํานวณ
ดังตอไปนี้  สมมุติให SCR นํากระแสมีแรงดันตกครอม SCR ประมาณ 1 V  ที่ VAA = 5 V  เมื่อ SCR  นํากระแส
จะมีกระแสอาโนดเทากับ 5 1 40

100
−

= mA ดังนั้นควรตั้งคาพิสัยของแอมปใหมากกวา 40 mA ถาต้ังคาต่ํากวานี้

จะทําใหเข็มตีเกินสเกลเมื่อ SCR นํากระแส ซ่ึงอาจทําใหมิลลิแอมปมิเตอรเสียหายได 

2. ถาตองการให  SCR  เปลี่ยนสถานะจากนํากระแส   เปนไมนํากระแส   ใหเปดวงจรดานอาโนดเพื่อให  IA= 0 (ตํ่า
กวาคากระแสโฮลดิง)   

1kΩ
µA

mA

100Ω
5W

V

VAA

VGG

                    

                                 รูปที่ 9 วงจรสําหรับการทดลอง SCR 
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VAA(V) 5 15 25 

IG  (µA)    
 
 

1.2  ขณะที่ SCR  ยังอยูในสถานะนํากระแส  ให  IG = O  (ถอดสายเกทออก) เปล่ียนคากระแสอาโนดไป 4 คา 
โดยการเปล่ียนคา VAAบันทึกคากระแสอาโนด  และแรงดันไฟฟาอาโนด 

 
VAA(V) 10 15 20 25 

IA ( mA )     
VAK(V)     

 

                 1.3 หาคากระแสอาโนดต่ําสุดที่ทําให SCR ยังคงอยูในสภาพนํากระแสได (holding current) โดยการคอย ๆ 
ลดกระแสอาโนด   (ลด VAA ) และให IG = O  จะเห็นไดวาเมื่อกระแสอาโนดมีคาตํ่ากวา holding current แลว แมเราจะ
เพิ่ม VAA ขึ้นไปภายหลัง SCR ก็ยังคงอยูในสถานะปดกั้นกระแส  

holding current ของ SCR =     
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การทดลองที่ 2 TRIAC 
      2.1 )  ตอวงจรตามรูปที่  11 ให VAA = 20 V  สําหรับการจุดชนวนแบบ I+ และ I-   และ VAA =  - 20 V  สําหรับ
การจุดชนวนแบบ III+ และ III-   หาคากระแสเกทต่ําสุดที่ทําใหไตรแอคเขาสูสถานะนํากระแส  โดยการจุดชนวนแบบ  I+ ,  
I-, III+  และ  III-   เมื่อไตรแอคนํากระแสแลววัดคา VT2 ดวย 
 

การจุดชนวน I+ I- III+ III- 

IG (mA)     

VT2 (V)     
 

             

1kΩ
mA

mA

100Ω
5W

V

VAA

VGG

 
 

รูปที่ 10 วงจรสําหรับการทดลอง ไตรแอค 
 
 2.2 )  จงหาคา  holding current ของไตรแอค เมื่อ VT2 เปนบวกและเปนลบ (ให  IG = O  ทั้งสองกรณี) 
   holding current เมื่อ VT2 เปนบวก     
   holding current เมื่อ VT2 เปนลบ      
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การทดลองที่ 3 DIAC 
3.1) ตอวงจรตามรูปที่ 12 กอนปอนไฟใหกับวงจร ตั้งตัวตานทานปรับคาเพื่อใหแรงดันที่ปอนใหกับไดแอคมีคา

นอยที่สุด (มิฉะนั้นไดแอค อาจเสียหายไดทันทีที่จายไฟใหกับวงจร) คอยๆ ปรับตัวตานทานปรับคาได จนกระทั่งเห็นชวงที่
ไดแอคนํากระแส บันทึกรูปลักษณะสมบัติกระแส - แรงดันที่เห็น  กอนหยุดทําการทดลองใหปรับคาของตัวตานทานปรับ
คาไดเพื่อใหแรงดันไฟฟามีคาต่ําสุด 

Ground
10kΩ

Channel Y

Channel X

220Vac
50 Hz

Transformer
18 V

0 V

18 V  
รูปที่ 11 วงจรสําหรับวัดลักษณะสมบัติกระแส – แรงดันของไดแอค 
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CH1 =    V/DIV 
CH2 =    V/DIV


