หน่ วยที่ 16
Triac และ Diac
สาระสาคัญ
Triac เป็ นอุปกรณ์ Thyristor อีกชนิดหนึ่ง มีขา 3 ขา คือ Anode 1 , Anode 2 และ Gate
สามารถนากระแสได้ 2 ทิศทาง ส่วน Diac เป็ นอุปกรณ์ช่วยในการทริ กที่เกตของTriac มีขา 2 ขาคือ
Anode 1 และ Anode 2 สามารถนากระแสได้ 2 ทิศทางเช่นกัน Triac และ Diac ถูกนามาใช้ควบคุม
โหลดไฟฟ้ ากระแสสลับ เช่น วงจรควบคุมความร้อน ควบคุมแสงสว่าง โดย Triac ทาหน้าที่
อุปกรณ์ควบคุมหลัก และ Diac เป็ นอุปกรณ์ช่วยในการควบคุมและป้ องกันอันตราย ไม่ให้แรงดันที่
รอยต่อระหว่าง G-A1 ของ Triac สูงเกินไป
เรื่องที่จะศึกษา
16.1 บทนา
16.2 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของ Triac
16.3 คุณลักษณะของ Triac
16.4 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของ Diac
16.5 คุณลักษณะของ Diac
16.6 การตรวจสอบ Triac และ Diac
16.7 การใช้งาน Triac และ Diac
16.7.1 วงจรหรี่ ไฟ
16.7.2 วงจรเครื่ องทาน้ าอุ่นไฟฟ้ า
จุดประสงค์การสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างสัญลักษณ์ของ Triac และ Diac
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1.2 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณ์ของ Triac และ Diac
1.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ Triac และ Diac
1.4 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานTriacและDiacในวงจรหรี่ ไฟ
และวงจรเครื่ องทาน้ าอุ่นไฟฟ้ า
1.5 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนเกี่ยวกับ Triac และ Diac ทั้งในด้านการทางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและรู ้คุณค่า
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนหน่วยนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
2.1 บอกโครงสร้าง สัญลักษณ์ของ Triac และ Diac ได้
2.2 บอกคุณลักษณะและการใช้งาน Triac และ Diac ได้
2.3 บอกวิธีการตรวจสอบ Triac และ Diac ได้
2.4 บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรหรี่ ไฟและวงจรเครื่ องทาน้ าอุ่นไฟฟ้ าได้
2.5 บอกวิธีปรับปรุ งวงจรหรี่ ไฟเพือ่ ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ ได้
2.6 สามารถต่อวงจรการทดลองหาคุณลักษณะของ Triac และ Diac ได้
คุณธรรมและจริยธรรมที่ม่ งุ เน้ น
1. ความมีวนิ ยั
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีมนุษย์สมั พันธ์
4. ความสนใจใฝ่ รู้
5. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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16.1 บทนา
ไตรแอก (Triac) เป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาจาพวกไทริ สเตอร์ (Thyristor) อีกชนิดหนึ่ง
เช่นเดียวกับ SCRแต่สามารถนากระแสได้สองทิศทาง โดยมีคุณสมบัติเป็ นสวิตช์ทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถควบคุมขนาดของกระแสและแรงดันที่จ่ายให้กบั โหลดได้ อีกทั้งในการควบคุมก็กระทา
ได้ง่าย ไม่เกิดประกายไฟจากหน้าสัมผัส เพราะอาศัยการเคลื่อนที่ของกระแสอิเล็กตรอนผ่าน
รอยต่อสารกึ่งตัวนา ส่วน Diac เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยป้ องกันขาเกตของ Triac ไม่จดั เป็ นอุปกรณ์
ไทริ สเตอร์ แต่กระแสไฟฟ้ าสามารถไหลผ่านตัวมันได้สองทิศทางเช่นเดียวกับ Triac

16.2 โครงสร้ างและสั ญลักษณ์ ของ Triac

ก) โครงสร้าง

ข) สัญลักษณ์

ค) การใช้ SCR 2 ตัวต่อสวนทางกัน
รู ปที่ 16.1 โครงสร้าง สัญลักษณ์ของTriac และการใช้ SCR 2 ตัวต่อสวนทางกันแทน Triac
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พิจารณาโครงสร้างของ Triac ในรู ปที่ 16.1 ก) จะประกอบด้วยรอยต่อของสารกึ่งตัวนา
ซิลิกอน P และ N มีขาต่อออกมาสาหรับใช้งานภายนอก 3 ขา ประกอบด้วย เกต(Gate ; G)แอโนด1
(Anode 1 ; A1) และ แอโนด 2 (Anode 2 ; A2) ในส่วนของ ขา A1 และ A2 อาจเขียนเป็ น MT1 และ
MT2 ก็ได้ โดย MT มาจากคาว่า Main terminal ซึ่งถ้าพิจารณารู ที่ 16.1 ค) จะเห็นได้วา่ Triac จะมี
ลักษณะเหมือนการนา SCR 2 ตัวมาต่อสวนทางกัน โดยใช้ขาเกตต่อร่ วมกัน เพือ่ ควบคุมการไหล
ของกระแส ดังนั้น Triac จึงไม่มีขาแคโถดแต่จะเป็ นแอโนดทั้ง 2 ด้าน ซึ่งเป็ นทางเดินหลักของ
กระแสโหลด โดยกระแสสามารถไหลได้ท้งั จาก A2 มายัง A1 และจาก A1 มายัง A2 ในส่วนของเกต
ก็สามารถทริ กได้ท้งั ไฟบวกและไฟลบ

16.3 คุณลักษณะของ Triac

รู ปที่ 16.2 กราฟคุณลักษณะของ Triac
จากรู ปที่ 16.2 แสดงกราฟคุณลักษณะของ Triac จะเห็นว่าความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้ าที่
ไหลระหว่าง ขา A2 ไปยัง A1 หรื อจาก A1ไปยัง A2 สามารถเป็ นไปได้ท้งั 2 ทิศทาง A2 และ A1
สามารถต่อแหล่งจ่ายได้ท้งั ที่เป็ นไฟบวกและไฟลบ ดังนั้น Triac จึงนิยมนาไปใช้ควบคุมโหลดที่ใช้
กับไฟฟ้ ากระแสสลับ
คุณลักษณะการนากระแสของ Triac โดยทัว่ ไปจะคล้ายกับ SCR คือเมื่อนากระแสในวงจรที่
มีแหล่งจ่ายเป็ นไฟตรงแล้วจะสามารถนากระแสได้ตลอด เว้นเสียแต่วา่ กระแสที่ไหลผ่าน Triac มีค่า
ต่ากว่าค่ากระยึด (Holding current ; I H ) มันก็จะหยุดนากระแสเช่นเดียวกับ SCR ในส่ วนของการ
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นาไปใช้กบั ไฟฟ้ ากระแสสลับนั้น การหยุดนากระแสจะเกิดขึ้นในช่วงที่สญ
ั ญาณรู ปคลื่นไซน์ของ
กระแสลดต่าลงน้อยกว่าค่ากระแสยึด ดังนั้นจึงต้องมีการป้ อนสัญญาณทริ กที่ขาเกตให้กบั Triacโดย
ปรับเลือกตาแหน่งมุมต่าง ๆ ของรู ปคลื่นไซน์ ก็จะเป็ นการทาให้ Triac ควบคุมปริ มาณของกระแส
และแรงดันที่จะป้ อนให้กบั โหลดด้วยค่าที่ต่างกันตามมุมของการทริ กที่ขาเกตนัน่ เอง
อย่างไรก็ตามถ้าทาการป้ อนแรงดันระหว่างขา A2 – A1 โดยไม่มีการทริ กที่ขาเกต Triac จะ
สามารถนากระแสได้ก็ต่อเมื่อแรงดันตกคร่ อมตัวมันมีค่าถึงช่วง “แรงดันพัง” (Break over voltage)
เช่นเดียวกับ SCR ซึ่งเป็ นการเสี่ยงที่จะทาให้เกิดอันตรายต่อ Triac และโหลด ดังนั้นจึงต้องมี
การทริ กที่ขาเกตเสมอเพือ่ ที่จะได้ไม่ตอ้ งป้ อนแรงดันในวงจรให้มีค่าสูงจนเกินไป
แม้วา่ Triac จะสามารถนาไปใช้ควบคุมกาลังไฟฟ้ าของโหลดไฟฟ้ ากระแสสลับ ไม่วา่ จะเป็ น
การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ควบคุมแสงสว่างของหลอดไฟฟ้ า (Light dimmer) ควบคุมความ
ร้อนของขดลวดความร้อนในเครื่ องทาน้ าอุ่นไฟฟ้ า หรื องานเกี่ยวกับด้านเครื่ องมือแพทย์ แต่มนั ก็มี
จุดอ่อนอยูท่ ี่ตาแหน่งของขาเกต โดยที่ขาเกตไม่สามารถทนต่อแรงดันสูง ๆ ได้ ถ้าแรงดันที่เกตสูง
เกินไป อาจทาให้รอยต่อที่เกตทะลุ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ขาเกตควบคุมการทางานของ Triac ได้
อีกต่อไป ดังนั้นที่เกตของ Triac จึงมักต่ออุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเพิม่ เข้าไปเพือ่ ช่วยในการรับแรงดัน
ส่วนหนึ่งไว้ อีกทั้งยังเป็ นการป้ องกันเกตไม่ให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากแรงดันที่เกตมีค่า
มากเกินไป อุปกรณ์ตวั นั้นเรี ยกว่า “ไดแอก” (Diac)
ไดแอกเป็ นอุปกรณ์ที่ไม่จดั เป็ นไทริ สเตอร์ แต่จะถูกจัดเป็ นอุปกรณ์ช่วยในการทางานของ
อุปกรณ์ไทริ สเตอร์ โดยมันจะทาหน้าที่ป้องกันอันตรายอันเนื่องมาจากแรงดันที่ขาเกตและยังเป็ น
ตัวกาหนดค่าแรงดันที่จะมากระตุน้ (Trig) ที่เกตอีกทางหนึ่ง เราอาจเรี ยก Diac ว่า Diode – AC

16.4 โครงสร้ างและสั ญลักษณ์ ของ Diac

ก) โครงสร้าง

ข) สัญลักษณ์

รู ปที่ 16.3 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของ Diac
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จากรู ปที่ 16.3 ก) เป็ นลักษณะทางโครงสร้างของ Diac ซึ่งยังคงประกอบด้วยรอยต่อของ
สารกึ่งตัวนาซิลิกอน P และ N มีโลหะสองด้านประกบรอยต่อ P และ N ด้านหัวท้าย พร้อมทั้งต่อขา
ออกมาเพือ่ ใช้งานในแต่ละด้าน ส่วนรู ปที่ 16.3 ข) เป็ นลักษณะของสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการ
นากระแสได้สองทิศทางเสมือนไดโอดต่อสวนทางกัน

16.5 คุณลักษณะของ Diac

รู ปที่ 16.4 กราฟคุณลักษณะของ Diac
จากกราฟคุณลักษณะของ Diac ที่แสดงในรู ปที่ 16.4 จะเห็นได้วา่ การนากระแสของ Diac
สามารถนาได้สองทิศทางเช่นเดียวกับ Triac เพียงแต่มนั ไม่มีขาเกต การที่จะทาให้มนั นากระแสได้
จะต้องทาให้แรงดันตกคร่ อมที่ตวั มัน มีค่าถึง “แรงดันพัง” (Break over voltage) และเมื่อตัวมัน
นากระแส แรงดันที่ตกคร่ อมตัวมันจะลดลงจากค่าแรงดันพังประมาณ 5 โวลต์ ขา A2 และ A1
สามารถต่อได้ท้งั ไฟบวกหรื อไฟลบ สลับกัน อย่างไรก็ตาม Diac ก็มีขอ้ จากัดด้านกระแสและ
แรงดันเช่นเดียวกัน ดังนั้นในการใช้งานจึงควรใช้ Diac ตามพิกดั กระแสและแรงดันที่มนั ทนได้
ลักษณะของ Diac จะคล้ายไดโอด คือจะมีแถบคาดที่ตวั Diac ซึ่งมักอยูต่ รงกึ่งกลาง ส่ วนไดโอด
จะมีแถบคาดค่อนข้างชิดกับขาแคโถด ตัวอย่างของ Diac เบอร์ต่าง ๆ และพิกดั แรงดันพัง ใช้งานที่
พบเห็นใช้กนั บ่อย ได้แก่
เบอร์ GT – 32 มีแถบคาดสีแดงค่าแรงดันพังที่เหมาะสม 32 V (27 V- 37 V)
เบอร์ GT – 35 มีแถบคาดสีสม้ ค่าแรงดันพังที่เหมาะสม 35 V (30 V- 40 V)
เบอร์ GT – 40 มีแถบคาดสีเหลืองค่าแรงดันพังที่เหมาะสม 43 V (38 V- 48 V)
เบอร์ GT – 50 มีแถบคาดสีเขียวค่าแรงดันพังที่เหมาะสม 46 V (56 V- 70 V)
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16.6 การตรวจสอบ Triac และ Diac
วิธีการตรวจสอบ Triac ใช้โอห์มมิเตอร์กระทาได้ดงั นี้
1. ตั้งมัลติมิเตอร์แบบเข็มชี้ ย่าน R x 1
2. ทาการวัดค่าความต้านทาน Triac ทั้ง 3 ขา ทีละคูพ่ ร้อมสลับสายวัดทุกคู่ (วัด 6 ครั้ง)
3. สังเกตค่าความต้านทานที่วดั 6 ครั้ง จะมีขา Triac คู่หนึ่ง ที่วดั ได้ท้งั สองครั้ง โดยการวัด
อย่างปกติทวั่ ไปจะอ่านความต้านทานได้เมื่อสลับปลายสายวัดก็อ่านค่าความต้านทานได้
4. คู่ที่วดั ค่าความต้านทานได้ท้งั 2 ครั้ง เป็ นขา G กับ A1 ขาที่วา่ งเป็ นขา A2
5. สังเกตการวัดจะมีค่าความต้านทานไม่เท่ากัน (ต่างกันน้อยมาก ๆ) ถ้าในการวัดครั้งใด
ได้ค่าความต้านทานมากกว่าเล็กน้อย ขาที่ข้วั บวกแตะอยูเ่ ป็ นขา G ขาที่ข้วั ลบแตะอยูเ่ ป็ นขา A1 ดัง
แสดงในรู ปที่ 16.5

ก) ขั้ว + ของมิเตอร์อยูข่ าที่ 1 ขั้ว – อยูข่ าที่ 2 ได้ค่าความต้านทานสูง 

ข) ขั้ว + ของมิเตอร์อยูข่ าที่ 2 ขั้ว – อยูข่ าที่ 1 ได้ค่าความต้านทานสูง 
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ค) ขั้ว + ของมิเตอร์อยูข่ าที่ 2 ขั้ว – อยูข่ าที่ 3 ได้ค่าความต้านทานสูง 

ง) ขั้ว + ของมิเตอร์อยูข่ าที่ 3 ขั้ว – อยูข่ าที่ 2 ได้ค่าความต้านทานสูง 

จ) ขั้ว + ของมิเตอร์อยูข่ าที่ 1 ขั้ว – อยูข่ าที่ 3 ได้ค่าความต้านทานค่าหนึ่ง

ฉ) ขั้ว + ของมิเตอร์อยูข่ าที่ 3 ขั้ว – อยูข่ าที่ 1 ได้ค่าความต้านทานสูงกว่า จ) เล็กน้อย
รู ปที่ 16.5 การตรวจสอบ Triac
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ในการวัดตามข้อ 5 นั้น บางครั้งอาจไม่สามารถสังเกตได้ ให้นาสายมิเตอร์ + และ - แตะที่
ขา A2 และ A1 แล้วหาสายไฟหนึ่งเส้นนาปลายสายแตะขา G กับ A2 หรื อ G กับ A1 สังเกตเข็มมิเตอร์
จะกระดิกเมื่อปลดปลายสายที่แตะกับขา G ออกเข็มจะต้องชี้คา้ งอยู่ ดังรู ปที่ 16.6

ก) นาสายไฟแตะขา G กับ A1 หรื อ G กับ A2 เข็มมิเตอร์กระดิกชี้ค่าความต้านทานค่าหนึ่ง

ข) ปลดสายไฟที่แตะขา G กับ A1 หรื อ G กับ A2 ออกเข็มมิเตอร์ยงั ชี้ค่าความต้านทานค่าเดิม
รู ปที่ 16.6 การตรวจสอบ Triac ด้วยการทริ กที่ขา G กับ A1 และ G กับ A2
วิธีการตรวจสอบ Diac ด้วยโอห์มมิเตอร์
1. ตั้งมัลติมิเตอร์ที่ยา่ น R x 10 k
2. วัดขาทั้ง 2 ของ Diac โดยสลับปลายสายวัด 2 ครั้ง เข็มมิเตอร์จะชี้ที่  ตลอด แสดง
ว่า Diac อยูใ่ นสภาพดีแต่จะให้ดีตอ้ งทดสอบด้วยการป้ อนแรงดันเพือ่ หาค่าแรงดันพัง เพราะถ้า
แรงดันตกคร่ อม Diac ถึงค่าแรงดันพัง มันจะนากระแส กรณี ที่เข็มชี้  ตลอด อาจเป็ นไปได้วา่ Diac
ขาด ในส่วนของขาใช้งานจะให้ดา้ นใดเป็ น A2 หรื อ A1 ก็ได้ ดังรู ปที่ 16.7
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ก) ขั้ว + ของมิเตอร์อยูข่ าที่ 1 ขั้ว – อยูข่ าที่ 2 ได้ค่าความต้านทานสูง 

ข) ขั้ว + ของมิเตอร์อยูข่ าที่ 2 ขั้ว – อยูข่ าที่ 1 ได้ค่าความต้านทานสูง 
รู ปที่ 16.7 การตรวจสอบ Diac
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16.7 การใช้ งาน Triac และ Diac
โดยปกติแล้วการใช้งาน Triac และ Diac มักจะใช้งานร่ วมกันโดย Triac จะทาหน้าที่เป็ นตัว
หลักในการจ่ายกาลังงานไฟฟ้ าให้กบั โหลด ส่วน Diac จะทาหน้าที่ป้องกันและควบคุมการทริ กที่
ขาเกตของ Triac และด้วยเหตุที่ Triac สามารถมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ท้งั สองทิศทางในปริ มาณ
ที่มาก ดังนั้น การนาไปใช้ควบคุมการทางานของโหลดส่วนใหญ่จึงมักเป็ นโหลดไฟฟ้ ากระแสสลับ
เช่น การนาไปใช้ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ วงจรเครื่ องทาน้ าอุ่นไฟฟ้ า วงจรการควบคุมความ
สว่างของหลอดไฟหรื อที่เรี ยกว่า วงจรหรี่ ไฟ (Light dimmer)
16.7.1 วงจรหรี่ไฟ
S

Lamp1,000W

L 1  0.1mH

R 1  4.7k

VR 1  500k
220V

C1  0.1F

50Hz

400V

A2
TRIAC
G

C 2  34nF

A1 Q4010L 4

DIAC
GT  32

100V

รู ปที่ 16.8 วงจรหรี่ ไฟพื้นฐาน
วงจรหรี่ ไฟพื้นฐานตามรู ปที่ 16.8 ใช้สาหรับปรับความสว่างของหลอดไฟชนิดไส้
หรื อที่เรี ยกว่า Incandescent lamp โดยมี L1 และ C1 ทาหน้าที่กรองสัญญาณความถี่เพือ่ ไม่ให้เกิด
สัญญาณรบกวนคลื่นความถี่วทิ ยุ หมายความว่าถ้าไม่มี L1 และ C1 ขณะรับฟังวิทยุจะมีคลื่นสัญญาณ
รบกวนทาให้รับฟังสัญญาณได้ไม่ชดั เจน แต่อย่างไรก็ตาม L1 และ C1 ที่ใส่ไว้ในวงจรก็ไม่สามารถ
ขจัดปั ญหาส่วนนี้ได้ท้งั หมด อาจมีคลื่นรบกวนเล็กน้อยเล็ดลอดออกมาบ้าง โดยเนื้อแท้แล้วหน้าที่
หลักของ L1 ก็คือจะช่วยลดกระแสกระชากขณะเริ่ มใช้งาน หรื อเป็ นตัวช่วยหน่วงการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสไฟฟ้ าตามลักษณะของรู ปคลื่นไฟสลับให้ชา้ ลง ส่วน C1 จะทาหน้าที่ลดั วงจรความถี่
รบกวนสูง ๆ (Harmonic) ไม่ให้ออกไปรบกวนเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอื่นโดยเฉพาะไม่ให้รบกวนคลื่น
ความถี่วทิ ยุ (Radio frequency : RF)
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อย่างไรก็ตาม ความสว่างของหลอดไฟที่ได้ยงั ไม่สมบูรณ์นกั กล่าวคือ ในขณะลด
ความสว่างของหลอดไฟจนกระทัง่ หลอดไฟดับด้วยการปรับ VR1 ถ้าต้องการให้หลอดไฟสว่าง
อีกครั้งจะไม่สามารถสว่างได้ในตาแหน่งเดิม เราต้องทาการปรับ VR1 ไปถึงประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์
ของค่าสูงสุด หลอดไฟจึงจะสว่าง และการสว่างจะไม่อยูใ่ นลักษณะค่อย ๆ สว่าง แต่มนั จะสว่าง
ขึ้นแบบทันทีทนั ใดที่ค่าความสว่างค่าหนึ่ง เหตุที่เป็ นเช่นนี้เป็ นเพราะขณะที่ Diac ทาการทริ กที่ขา
เกตของ Triac ตัวเก็บประจุ C2 จะทาการคายประจุออกมาด้วย ทาให้กระแสไฟที่มาทริ กที่ขาเกตมี
ปริ มาณเป็ นจานวนมากผลเสียลักษณะนี้เราเรี ยกว่าฮีสเตอรี ซิส(Hysteresis)หรื อแบคแลช (Backlash)
ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการนาตัวต้านทานขนาด 15 k ต่ออนุกรมกับ Diac เพือ่ ช่วยลดความเร็ว
ในการคายประจุของตัวเก็บประจุ C2 และเพิม่ C3 ขนาดเดียวกับ C2 เข้าไปอีก 1 ตัว เพือ่ ให้ช่วย
กระตุน้ การทางานของ Diac อีกครั้งหนึ่ง ส่วนตัวเก็บประจุ C1 และ C2 จะถูกลดความเร็วในการ
ประจุดว้ ย R2 ดังรู ปที่ 16.9
S

Lamp1,000W

L 1  0.1mH

R 1  4.7k
R 3  100
VR 1  500k
220V
50Hz

C1  0.1F

DIAC
GT  32

A2
G

400V

A1

R 2  15k
C 2  0.032F

C 3  0.032F

100V

100V

TRIAC
Q4010L 4
C 4  0.1F
400V

รู ปที่ 16.9 วงจรหรี่ ไฟที่ควบคุมความสว่างได้สมบูรณ์
จากรู ปที่ 16.9 สามารถประยุกต์ใช้วงจรไปควบคุมความเร็วของ Universal motor
ซึ่งเป็ นมอเตอร์ไฟฟ้ าเหนี่ยวนาชนิดพิเศษ
ที่สามารถใช้ได้กบั ทั้งไฟฟ้ ากระแสสลับและไฟฟ้ า
กระแสตรง เช่น มอเตอร์จกั รเย็บผ้า (ถ้าใช้กบั ไฟฟ้ ากระแสตรงเรี ยกว่า Series motor) โดยการนาตัว
ต้านทาน R 3 ขนาด 100  อนุกรมกับ C 4 ขนาด 0.1 F 400 V แล้วนาไปต่อคร่ อมขา A 2 และ A1
ของ Triac เพือ่ เป็ นการป้ องกันกระแสกระชากไม่ให้เกิดอันตรายอันตรายต่อ Triac ขณะมอเตอร์เริ่ ม
สตาร์ต
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วงจรหรี่ ไฟอีกแบบหนึ่ง สามารถเปิ ด-ปิ ดไฟได้ โดยอาศัยความเข้มของแสงสว่างมา
ควบคุมให้การเปิ ด-ปิ ดเป็ นไปโดยอัตโนมัติ หลักการก็คล้ายกันกับวงจรหรี่ ไฟ ซึ่งมันจะสามารถ
ทางานได้ท้งั การหรี่ ไฟและควบคุมการเปิ ด-ปิ ดไฟอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการก็คือเพิม่ ตัวต้านทานไวแสง
หรื อLDR มาควบคุมการทริ กที่ขาเกตของ Triac ตามวงจรรู ปที่ 16.10
Fuse

L1

R1

VR1
AC

Diac

R2

Triac

R3
C1

C2
LDR

รู ปที่ 16.10 วงจรเปิ ด-ปิ ดและหรี่ ไฟ
จากรู ปที่ 16.10 เมื่อทาการจ่ายไฟให้กบั วงจรหลอดไฟจะไม่สว่างในเวลากลางวัน
เพราะจะมีแรงดันไฟฟ้ าตกคร่ อมที่ R 3 และที่ LDR ค่อนข้างต่า ส่งผลให้แรงดันตกคร่ อมที่ตวั Diac
มีค่าไม่ถึงค่าแรงดันพังทาให้ Diac ไม่สามารถนากระแสได้ ขณะเดียวกันกระแสไฟฟ้ าก็จะไหล
ผ่าน R 3 และ LDR ค่อนข้างมาก แต่เมื่อถึงเวลากลางคืน แสงสว่างมีความเข้มน้อยลง LDR มีค่า
ความต้านสูงขึ้นมากทาให้มีแรงดันตกคร่ อมที่ตวั มันมากขึ้น ในขณะที่กระแสไหลผ่านตัวมันกลับมี
ค่าลดลง แรงดันตกคร่ อม LDR ที่เพิม่ มากขึ้นนี้เป็ นตัวส่งผลให้แรงดันตกคร่ อมที่ตวั Diac มีค่าสูงถึง
ค่าแรงดันพัง Diac จึงยอมให้กระแสไหลผ่านไปทริ กที่ขาเกตของ Triac ทาให้มีกระแสไฟฟ้ าไหล
ผ่านหลอดไฟและ Triac ครบวงจร หลอดไฟจึงสว่าง ซึ่งวงจรในลักษณะนี้มกั พบเห็นใช้ควบคุมการ
เปิ ด-ปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างตามท้องถนน หรื อในเขตเทศบาลต่าง ๆ เพียงแต่ในส่วนของตัวต้านทาน
ปรับค่าได้ VR1 จะใช้ตวั ต้านทานค่าคงที่ติดตั้งไว้เท่านั้นเอง
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16.7.2 วงจรเครื่องทานา้ อุ่นไฟฟ้า
Pr essure
switch
Thermal
cut  out
R1
R2

VR 1
D1

AC

D2

Diac

Triac

C

Lamp

Heater

รู ปที่ 16.11 วงจรเครื่ องทาน้ าอุ่นไฟฟ้ า
การทางานของวงจรเครื่ องทาน้ าอุ่นไฟฟ้ าในรู ปที่ 16.11 จะคล้ายกับวงจรหรี่ ไฟ โดย
ในการปรับระดับความร้อนหรื ออุณหภูมิของน้ า
สามารถปรับได้โดยการปรับสวิตช์ควบคุม
อุณหภูมิ(VR1) ถ้าทาการปรับตามเข็มนาฬิกาค่าความต้านทานของVR1จะลดลง กระแสที่ไหลใน
วงจรผ่านขดลวดความร้อนจะมีคา่ มากขึ้นอุณหภูมิความร้อนของน้ าก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ถ้าเพิม่
ค่า VR1 โดยทาการปรับค่าทวนเข็มนาฬิกา กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านขดลวดจะมีค่าลดลง อุณหภูมิ
ความร้อนของน้ าก็จะลดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้น Triac ที่ต่ออนุกรมอยูก่ บั ขดลวด จึงเป็ นตัวควบคุม
ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าให้คงที่ ตามระดับของการปรับค่า VR1 ในแต่ละระดับ

