หน่ วยที่ 11
วงจรขยายแบบต่ าง ๆ
สาระสาคัญ
การขยายสัญญาณเสียงให้มีกาลังแรงสูงขึ้น หรื อให้ได้สญ
ั ญาณเสียงที่มีความแรงมากขึ้น
ซึ่งจะมีผลทาให้ได้สญ
ั ญาณเสียงที่มีความดังมากขึ้น ต้องคานึงถึงในเรื่ องของวงจรขยายเป็ นส่ วน
สาคัญด้วย หากจัดวงจรขยายไม่เหมาะสมแล้ว จะทาให้สญ
ั ญาณเกิดความผิดเพี้ยน(Distortion) ใน
การขยายสัญญาณเสียงนั้น สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรานซิสเตอร์ ฟิ ลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ มอสเฟต และไอซีแบบต่างๆ มาสร้างเป็ นวงจรขยายได้
เรื่องที่จะศึกษา
11.1 บทนา
11.2 ดีซีโหลดไลน์
11.3 วงจรทรานซิสเตอร์และเส้นดีซีโหลดไลน์
11.4 การแบ่งคลาสของการขยายสัญญาณเสียง
11.5 การคัปปลิ้ง
11.6 วงจรขยายแบบคาสเคด
11.7 วงจรขยายแบบดาริ งตัน
11.8 วงจรคอมพลีเมนทารี่
11.9 การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรขยายสัญญาณ
จุดประสงค์การสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพือ่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรขยายแบบต่าง ๆ
1.2 เพือ่ ให้เข้าใจการทางานของวงจรขยายแบบต่าง ๆ
1.3 เพือ่ ให้เข้าใจการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรขยายสัญญาณ
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2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนหน่ วยนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
2.1 อธิบายการทางานของวงจรขยายแต่ละแบบได้
2.2 บอกความแตกต่างของวงจรขยายแต่ละแบบได้
2.3 บอกลักษณะของสัญญาณในวงจรขยายแต่ละแบบได้
2.4 สร้างวงจรขยายเสี ยงให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
คุณธรรมและจริยธรรมที่ม่ งุ เน้ น
1. ความมีวนิ ยั
3. ความมีมนุษยสัมพันธ์
5. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง

2. ความรับผิดชอบ
4. ความสนใจใผ่รู้
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11.1 บทนา
การขยายสัญญาณเสียงให้มีกาลังแรงสูงขึ้น หรื อให้ได้สญ
ั ญาณเสียงที่มีความแรงมากขึ้น ซึ่ง
จะมีผลทาให้ได้สญ
ั ญาณเสียงที่มีความดังมากขึ้น แต่ตอ้ งคานึงถึงในเรื่ องของวงจรขยายเป็ นส่ วน
สาคัญด้วย หากจัดวงจรขยายไม่เหมาะสมแล้ว จะทาให้สญ
ั ญาณเกิดความผิดเพี้ยน(Distortion)
เป็ นผลทาให้เสี ยงที่ออกมามีความผิดเพี้ยน
ทั้งนี้เนื่องจากทรานซิสเตอร์ที่นามาใช้ในการขยาย
สัญญาณเสียง มีจุดทางาน(Operating Point)เฉพาะ ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญมากที่ตอ้ งพิจารณา

11.2 ดีซีโหลดไลน์ (DC Load Line)
ดีซีโหลดไลน์(DC Load Line) คือกราฟที่แสดงจุดทางานของทรานซิสเตอร์ โดยมีลกั ษณะ
ดังแสดงตามรู ปที่ 11.1

รู ปที่ 11.1 ดีซีโหลดไลน์
จากรู ปที่ 11.1 แสดงเส้นดี ซีโหลดไลน์ที่แสดงจุดการทางานของทรานซิ สเตอร์ จุดที่
สาคัญคือจุดอิ่มตัวของทรานซิสเตอร์(Saturation Point) และจุดคัตออฟ(Cutoff) ดังได้กล่าวมาแล้ว
ในบทที่ 6 แต่ในส่วนที่ตอ้ งพิจารณาในรู ปที่ 11.1 คือส่วนของเส้นดีซีโหลดไลน์ ซึ่ งจะแสดงจุด
ทางานของทรานซิสเตอร์บนเส้นดีซีโหลดไลน์น้ ี และเรี ยกจุดทางาน(Operating Point) นี้ ว่าจุด Q
(Quiesent Point) โดยที่จุด Q จะถูกวางที่ตาแหน่ งใดก็ได้บนเส้นดีซีโหลดไลน์ แต่จะให้ผลการ
ทางานของทรานซิ สเตอร์ ที่แ ตกต่ างกันไป และจะส่ ง ผลถึ งการขยายสัญญาณ ที่ มี ล ัก ษณะ
แตกต่างกันไป
ดังนั้นเส้นดีซีโหลดไลน์ จึงเป็ นเส้นที่แสดงจุดการทางานของทรานซิ สเตอร์
โดย
กาหนดจากค่ าแรงดัน และกระแส ที่จ่า ยให้กับทรานซิ สเตอร์ ซึ่ ง หมายถึ ง การไบแอสให้กับ
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ทรานซิสเตอร์อย่างเหมาะสม จึงจะสามารถนาไปใช้ในวงจรขยายสัญญาณเพื่อให้ได้สัญญาณที่มี
ความแรงสูงขึ้น และสัญญาณไม่เกิดความผิดเพี้ยน

11.3 วงจรทรานซิสเตอร์ และเส้ นดีซีโหลดไลน์
จากรู ป ที่ 11.1 ในวงจรทรานซิ ส เตอร์ ที่ ใ ช้ข ยายสัญ ญาณแบบ คอมมอนอี มิ ต เตอร์
สามารถหาความสัมพันธ์กบั กราฟแสดงคุณสมบัติการทางานของทรานซิ สเตอร์และเส้นดีซีโหลด
ไลน์ได้ดงั นี้
VCC  VCE  I C R L
V
I C  CC
RL

สภาวะ cutoff

IC  0
VCE  VCC
VCE  12V

สภาวะ saturation

VCE  0V
IC 

VCC
RL



12V
1k

 12mA

จากการคานวณในเบื้อ งต้น ท าให้ท ราบว่าการจัดไบแอสทรานซิ สเตอร์ ที่ท าให้ค่ า
แรงดัน VCE มีค่าสูงจะทาให้ทรานซิสเตอร์อยูใ่ นสภาวะ คัตออฟ และการจัดไบแอสทรานซิ สเตอร์
ที่ทาให้ค่ากระแสของ IC มีค่าสู ง ทรานซิ สเตอร์ จะอยูใ่ นสภาวะอิ่มตัว(Saturation) ดังนั้นหาก
ต้อ งการให้ ท รานซิ ส เตอร์ ท าการขยายสัญ ญาณโดยไม่ เ กิ ด ความผิ ด เพี้ย น ต้อ งจัด ไบแอส
ทรานซิ สเตอร์ ให้อ ยูใ่ นช่วงแอคตีฟ(Active) จากกราฟในรู ปที่ 11.1 จะพบว่าจุดที่อยูก่ ่ ึงกลาง
ของเส้นดีซีโหลดไลน์ คือจุดทางานของทรานซิ สเตอร์ (Operating Point) หรื อจุด Q ซึ่ งจะทาให้
ทรานซิสเตอร์สามารถขยายสัญญาณได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีการผิดเพี้ยน
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11.4 การแบ่ งคลาสของการขยายสั ญญาณเสี ยง
วงจรขยายสัญญาณเสี ยง ถูกจัดแบ่งออกเป็ นชนิดต่างๆ ซึ่งเรี ยกว่าคลาส(Class) เหตุที่มีการ
แบ่งออกเป็ นคลาสนั้นเพราะ การจัดวงจรขยายจะถูกจัดไปตามจุดการทางาน (Operating Point)
ของทรานซิสเตอร์ โดยแบ่งออกเป็ นคลาสต่างๆดังนี้
1. วงจรขยายคลาสเอ (Class A Amplifier)
2. วงจรขยายคลาสบี (Class B Amplifier)
3. วงจรขยายคลาสเอบี (Class AB Amplifier)
4. วงจรขยายคลาสซี (Class C Amplifier)
5. วงจรขยายคลาสดี (Class D Amplifier)
11.4.1 วงจรขยายคลาสเอ (Class A Amplifier)
วงจรขยายคลาสเอ ถู ก ออกแบบให้มี จุด ท างาน หรื อ จุ ด Q อยู่ใ นช่ ว งแอคตี ฟ
(Active)โดยเลือกจุด Q อยูท่ ี่ตาแหน่ งกึ่งกลางของเส้นดี ซีโหลดไลน์ ทาให้ทรานซิ สเตอร์ มีการ
ขยายสัญญาณในเฟสบวก และสัญญาณในเฟสลบ มีการขยายเท่ากัน มีผลทาให้สัญญาณไม่เกิด
ความผิดเพี้ยน(Distortion) ดังแสดงตามรู ปที่ 11.2

รู ปที่ 11.2 จุดทางานของคลาสเอ
จากรู ปที่ 11.2 จะพบว่าสัญญาณทางอินพุต และสัญญาณทางเอาต์พตุ มีรูปร่ างที่
เหมือนกัน ซึ่งหมายถึงสัญญาณทางเอาต์พตุ ที่ได้น้ นั ไม่เกิดความผิดเพี้ยน วงจรขยายในคลาสเอ
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มี อ ัตราการขยายค่อ นข้างต่ า มี ประสิ ทธิ ภ าพ(Efficiency)การขยายประมาณ 25-50% จึ งต้อ ง
หลีกเลี่ยงการป้ อนสัญญาณทางอินพุตที่มีความแรงมาก ซึ่ งจะมีผลทาให้สัญญาณทางเอาต์พตุ เกิด
ความผิดเพี้ยนได้
การจัดวงจรขยายในคลาสเอนี้เป็ นช่วงที่ทาให้เกิดกระแสคอลเลคเตอร์ไหลในวงจร
ตลอดเวลา แม้จ ะไม่ มี สัญ ญาณทางอิ น พุ ต ป้ อนเข้า มาก็ ต าม จึ ง เป็ นข้อ เสี ย อย่า งหนึ่ ง ของ
วงจรขยายในคลาสเอ คือ เกิดความร้อนสู งมาก แต่ในส่ วนข้อ ดี จะให้สัญญาณที่ไม่ เกิ ดความ
ผิดเพี้ยน จึงทาให้ได้คุณภาพเสียงที่ดี ดังแสดงวงจรตัวอย่างในรู ปที่ 11.3

รู ปที่ 11.3 วงจรขยายคลาสเอ
11.4.2 วงจรขยายคลาสบี (Class B Amplifier)
วงจรขยายคลาสบี ถู ก ออกแบบให้จุ ด ท างานหรื อ จุ ด Q อยู่ที่ จุ ด คัต ออฟ
(Cutoff)พอดี ทาให้ทรานซิสเตอร์มีการขยายสัญญาณเพียงเฟสเดียวเท่านั้น มีผลทาให้สัญญาณ
เกิดความผิดเพี้ยน(Distortion)อย่างมาก ดังแสดงตามรู ปที่ 11.4

รู ปที่ 11.4 จุดทางานของคลาสบี
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จากรู ปที่ 11.4 จะพบว่าสัญญาณทางอินพุตที่ป้อนเข้าไปแล้วมีผลทาให้สัญญาณ
เอาต์พุต มี รูปสัญญาณที่ถูกขยายเพียงเฟสเดี ยว ส่ วนสัญญาณอี กเฟสหนึ่ งนั้นจะไม่ ถู กขยาย
ออกมา นัน่ คือความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้น แต่สญ
ั ญาณทางเอาต์พตุ สามารถขยายสัญญาณได้ค่อนข้าง
สู ง ซึ่ งมี ประสิ ท ธิ ภาพ(Efficiency)การขยายประมาณ 75-78.5% ซึ่ ง สามารถนาไปจัดทาเป็ น
วงจรขยายก าลัง(Power Amplifier)ได้ ส่ ว นปั ญหาในการขยายสัญญาณได้เพียงเฟสเดี ยวนั้น
สามารถแก้ไขได้ โดยจัดวงจรขยายเป็ นแบบ พุช-พูล(Push-Pull Amplifier)
วงจรขยายแบบพุช-พูล (Push-Pull Amplifier)
จากปั ญหาของการเกิดความผิดเพี้ยนในการขยายสัญญาณได้เพียงเฟสเดียว
ใน
วงจรขยายคลาสบีสามารถแก้ไขปัญหา โดยใช้วงจรขยายแบบพุช-พูล ดังแสดงบล็อกไดอะแกรม
ตามรู ปที่ 11.5

รู ปที่ 11.5 บล็อกไดอะแกรมการขยายแบบพุช-พูล
จากรู ปที่ 11.5 สัญญาณทางอินพุตที่ป้อนเข้าสู่วงจรขยาย ถูกแยกเฟสบวกและ
เฟสลบของสัญญาณ ป้ อนเข้าสู่วงจรขยายสัญญาณที่จดั แยกไว้เฉพาะในการขยายสัญญาณของเฟส
บวกและเฟสลบ โดยแต่ละวงจรจะทาการขยายสัญญาณในครึ่ งไซเกิลบวก และครึ่ งไซเกิลลบ
แล้วนาสัญญาณทีถ่ ูกขยายแต่ละครึ่ งไซเกิลมาต่อรวมกันทางเอาต์พทุ
แล้วส่งออกไปยังโหลดที่
ลาโพง
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รู ปที่ 11.6 วงจรขยายแบบพุช-พูล
จากรู ปที่ 11.6 แสดงวงจรขยายแบบคลาสบีพชุ -พูล(Class B Push-Pull Amplifier)
สัญญาณทางอินพุตจะถูกกลับเฟสโดยเฟสสปลิตทรานฟอส์เมอร์(Phase Splitting Transformer)โดย
มีสญ
ั ญาณในเฟสบวกส่งไปทาการขยายโดยทรานซิสเตอร์ Q1 ส่วนสัญญาณในเฟสลบส่งไปทา
การขยายโดยทรานซิสเตอร์ Q2 สัญญาณจาก Q1 และ Q2 ที่ถูกขยายแล้ว จะส่งไปให้กบั
เอาต์พตุ ทรานฟอส์เมอร์(Output Transformer) และได้สญ
ั ญาณทั้งเฟสบวกและเฟสลบมาต่อรวมกัน
ที่เอาต์พตุ ทรานฟอส์เมอร์ครบเฟสของสัญญาณเพือ่ ส่งให้กบั โหลดที่ลาโพง
ผลจากการใช้วงจรขยายเป็ นแบบ พุช-พูล สามารถช่วยให้ขยายสัญญาณได้ครบทั้ง
เฟสบวกและเฟสลบ เป็ นการแก้ปัญหาการเกิดความผิดเพี้ยนของการขยายสัญญาณได้เพียงเฟส
เดียวได้สาเร็ จแต่ยงั พบกับปั ญหาสัญญาณทางเอาต์พตุ ในสัญญาณช่วงรอยต่อระหว่างเฟสบวกกับ
เฟสลบ มีรอยต่อของสัญญาณเกิดความผิดเพี้ยนขึ้นเรี ยกว่า ครอสโอเวอร์ดิสทรอชัน่ (Crossover
Distortion) ดังแสดงตามรู ปที่ 11.7

รู ปที่ 11.7 ครอสโอเวอร์ดิสทรอชัน่
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วงจรขยายคลาสบีแบบ พุช-พูล จะถูกนาไปใช้ในวงจรขยายกาลัง(Power Amplifier)
และมีการจัดวงจรขยายพุช-พูลในแบบต่างๆ เพือ่ แก้ปัญหาครอสโอเวอร์ดิสทรอชัน่
ดังวงจร
ตัวอย่างตามรู ปที่ 11.8

รู ปที่ 11.8 วงจรขยายคลาสบีแบบ พุช-พูล
11.4.3 วงจรขยายคลาสเอบี(Class AB Amplifier)
วงจรขยายคลาสเอบี ถูกออกแบบให้จุดทางาน(Operating Point) หรื อจุด Q
(Q Point)อยูร่ ะหว่างคลาส เอ กับ คลาส บี ซึ่งอยูส่ ูงกว่าจุดคัตออฟเล็กน้อย เป็ นผลทาให้
ทรานซิสเตอร์ขยายสัญญาณในเฟสใดเฟสหนึ่งได้เต็มเฟส ส่วนอีกเฟสหนึ่งจะถูกขยายได้ไม่เต็ม
เฟส มีผลทาให้สญ
ั ญาณเกิดความผิดเพี้ยน(Distortion)เกิดขึ้น ดังแสดงตามรู ปที่ 11.9

รู ปที่ 11.9 จุดทางานของคลาสเอบี
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จากรู ปที่ 11.9 จะพบว่าสัญญาณทางอินพุตที่ป้อนเข้าไปแล้วมีผลทาให้สญ
ั ญาณ
เอาต์พตุ ถูกขยายได้เต็มเพียงเฟสเดียวเท่านั้น ส่วนสัญญาณอีกเฟสหนึ่งนั้น ถูกขยายสัญญาณ
ได้ไม่เต็มเฟส(สัญญาณถูกคลิปไปในบางส่วน) นัน่ คือความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้น แต่สญ
ั ญาณทาง
เอาท์พตุ สามารถขยายสัญญาณได้มีความแรงค่อนข้างสูงเช่นกัน ซึ่ งมีประสิทธิภาพ(Efficiency)การ
ขยายประมาณ 65% ซึ่งสามารถนาไปจัดทาเป็ นวงจรขยายกาลัง(Power Amplifier)ได้ ส่วนปั ญหา
ในการขยายสัญญาณได้ไม่เต็มเฟสของสัญญาณในอีกเฟสหนึ่งนั้น ทาการแก้ไขโดยใช้วงจรขยาย
สัญญาณแบบ พุช-พูล(Push-Pull Amplifier) เช่นเดียวกับคลาสบี ดังแสดงวงจรตัวอย่างตามรู ปที่
11.10

รู ปที่ 11.10 วงจรขยายคลาสเอบีแบบ พุช-พูล
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11.4.4 วงจรขยายคลาส ซี(Class C Amplifier)
วงจรขยายคลาสซี ถูกออกแบบให้มีจุดทางาน(Operating Point)หรื อจุด Q(Q Point)
อยูใ่ นตาแหน่งต่ากว่าจุดคัตออฟ ทาให้ทรานซิสเตอร์มีการขยายสัญญาณได้เพียงเฟสเดียวแต่ไม่
เต็มเฟส มีผลทาให้สญ
ั ญาณเกิดความผิดเพี้ยนอย่างมาก ดังแสดงตามรู ปที่ 11.11
IC

0

Q

Input
Signal

VCE

DC Load
Line

รู ปที่ 11.11 จุดทางานของคลาสซี
จากรู ป 11.11 หากพิจารณาตามรู ปสัญญาณจะพบว่าสัญญาณทางอินพุตที่ป้อนเข้า
ไปแล้ว มีผลทาให้สญ
ั ญาณทางเอาต์พตุ มีรูปร่ างสัญญาณที่ถูกขยายได้เพียงเฟสเดียวแต่ไม่เต็มเฟส
เนื่ อ งจากสัญ ญาณบางส่ ว นในเฟสเดี ย วกัน นี้ กับ สัญ ญาณอี กเฟสหนึ่ ง วางอยู่ต่ า กว่า จุ ด คัต ออฟ
ทรานซิ สเตอร์จะไม่ทางานทาให้สัญญาณทางด้านเอาต์พตุ ถูกตัดออกไป มีผลทาให้รูปร่ างของ
สัญญาณมีความผิดเพี้ยนอย่างมาก หากพิจารณาถึงการขยายสัญญาณ วงจรขยายคลาสซี น้ ี มีการ
ขยายสัญญาณได้สูงมาก ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพ(Efficiency)การขยายประมาณ 90 % นั่นคือ ขยาย
สัญญาณได้กาลังสูงที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับคลาสต่าง ๆ ที่ผา่ นมา แต่วงจรขยายในคลาสซี น้ ี จะไม่
นาไปใช้กบั วงจรขยายสัญญาณเสียงเนื่องจากเกิดความผิดเพี้ยนสู งมาก แต่มีความสามารถในการ
ขยายสัญญาณได้สูงมาก จึงนาเอาวงจรขยายคลาสซี ไ ปใช้กับวงจรขยายที่เกี่ยวกับความถี่ วิทยุ
(Radio Frequrncy:RF)หรื อนาไปใช้กบั วงจรเครื่ องส่งวิทยุต่าง ๆ ดังวงจรตามรู ปที่ 11.12
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รู ปที่ 11.12 วงจรขยายคลาสซี
จากรู ปที่ 11.12 เป็ นวงจรขยายแบบคลาสซี หรื อวงจรจูนความถี่วทิ ยุ(Class C
Amplifier With a Tuned Circuit) หรื อวงจรแทงค์(Tunk Circuit) ที่ใช้ในวงจรเครื่ องส่งวิทยุ
11.4.5 วงจรขยายคลาสดี(Class D Amplifier)
วงจรขยายคลาสดี เป็ นวงจรขยายสัญญาณที่มีความแตกต่างไปจากคลาส เอ คลาส
บี คลาส เอบี และคลาส ซี อย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากวงจรขยายในคลาส ดี ไม่ได้นาเอาสัญญาณ
ทางอินพุตมาขยายสัญญาณให้แรงขึ้นแล้วส่งออกทางเอาต์พตุ
เหมือนกับคลาสต่าง ๆ ที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
โดยหลักการทางานจะนาเอาสัญญาณทางอินพุต มาแปลงสัญญาณให้อยูใ่ นรู ป
สี่เหลี่ยม(Square Wave)เสียก่อน
แล้วจึงแปลงสัญญาณกลับออกมาเป็ นสัญญาณเสียงออกทาง
เอาต์พตุ ดังแสดงการทางานตามบล็อกไดอะแกรม ตามรู ปที่ 11.13

รู ปที่ 11.13 บล็อกไดอะแกรมวงจรขยายคลาส ดี
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จากรู ปที่ 11.13 บล็อกไดอะแกรมวงจรขยายคลาส ดี สัญญาณเสี ยงป้ อนเข้าทาง
อินพุตมายังวงจรเปรี ยบเทียบ หรื อ วงจร (Comparator:C) เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับสัญญาณรู ป
สามเหลี่ยม(Triangle Wave)ที่สร้างจากวงจรเจนเนอร์เรเตอร์ ผลจากการเปรี ยบเทียบสัญญาณ จะ
ทาให้เกิดสัญญาณรู ปสี่เหลี่ยม(Square Wave) ออกทางเอาท์พุตของวงจรคอมพาเรเตอร์ สัญญาณ
เอาต์พตุ รู ปสี่เหลี่ยมจะมีค่าความกว้าง(Pulse Width) ของสัญญาณแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับค่าความแรงของสัญญาณเสี ยงกับค่าของสัญญาณรู ปสามเหลี่ยม เมื่อได้สัญญาณเอาต์พตุ รู ป
สี่เหลี่ยมแล้วจึงส่งเข้าสู่ภาคขยายสัญญาณที่เป็ นวงจรแบบสวิตซ์ชิ่ง(Switching Controller)เพื่อปรับ
รู ปร่ างและความแรงของสัญญาณรู ปสี่ เหลี่ยม ให้มีความแรงสู งขึ้น แล้วจึงส่ งเข้าสู่ วงจรกรอง
ความถี่ต่า(Low-pass filter) วงจรกรองความถี่ต่าจะทาหน้าที่ในการแยกสัญญาณความถี่ต่าออกมา
จากสัญญาณรวม จึงได้สัญญาณทางเอาท์พุตออกมาเป็ นสัญญาณความถี่ต่า หรื อสัญญาณเสี ยง
ตามสัญญาณเดิมทางอินพุตแล้วจึงป้ อนเข้าสู่ ลาโพง ดังแสดงตัวอย่างวงจรขยายเสี ยงในคลาส ดี
ตามรู ปที่ 11.14

รู ปที่ 11.14 แสดงวงจรขยายเสียงคลาส ดี
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11.5 การคัปปลิง้ (Coupling)
การคัปปลิ้ง(Coupling) หมายถึงการเชื่อมต่อสัญญาณจากวงจรภาคหนึ่งไปสู่วงจรอีกภาค
หนึ่ง หรื อจากทรานซิสเตอร์ตวั หนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง และรวมทั้งวงจรที่มีทรานซิสเตอร์หลายตัว
วงจรที่มีหลายภาคการทางาน ก็มีความจาเป็ นที่ตอ้ งอาศัยการคัปปลิ้ง ทั้งนี้ในการคัปปลิ้งต้อง
คานึงถึงในเรื่ องของ การตอบสนองความถี่(Frequency Respone) และการแมทชิ่งอิมพีแดนซ์
(Matching Impedance)ที่ดีดว้ ย การคัปปลิ้ง สามารถจัดวงจรในแบบต่างได้ดงั นี้
1. อาร์ซี คัปปลิ้ง(RC Coupling)
2. ทรานสฟอร์เมอร์ คัปปลิ้ง (Transformer Coupling)
3. อิมพีแดนซ์ คัปปลิ้ง (Impedance Coupling)
4. ไดเร็ค คัปปลิ้ง(Direct Coupling)
11.5.1 อาร์ ซี คัปปลิง้ (RC Coupling)
การคัปปลิ้งโดยใช้ตวั ต้านทาน และคาปาซิเตอร์ หรื ออาร์ซี ในการเชื่อมต่อวงจร
ซึ่งจะพบมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทวั่ ๆไป ดังแสดงวงจรตามรู ปที่ 11.15

รู ปที่ 11.15 อาร์ซี คัปปลิ้ง
จากรู ปที่ 11.15 แสดงวงจรอาร์ซี คัปปลิ้ง ที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2
ต่อเป็ นวงจรขยายสัญญาณแบบสองภาค สัญญาณทางอินพุตป้ อนผ่านคาปาซิเตอร์ C1 เข้าสู่
ทรานซิสเตอร์Q1 และขยายสัญญาณผ่านคาปาซิเตอร์ C3 ซึ่งทาหน้าที่เป็ นคาปาซิเตอร์คปั ปลิ้งในการ
เชื่อมต่อสัญญาณเข้าไปสู่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q2 เมื่อทรานซิสเตอร์ Q2 ขยายสัญญาณแล้ว
จะส่งสัญญาณผ่านคาปาซิเตอร์ C5 เป็ นสัญญาณเอาต์พตุ ออกไป ความสาคัญอีกประการหนึ่งของ
คาปาซิเตอร์ C3 นอกจากจะทาหน้าที่ในการคัปปลิ้งแล้ว ยังทาหน้าที่เป็ นตัวกั้นแรงดันไฟไบแอส
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ของทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 ไม่ให้ไหลไปปะปนกันอีกด้วย ส่วนตัวต้านทาน R3 และ R5 ที่ตอ่
ร่ วมกับคาปาซิเตอร์ C3 จะทาหน้าที่จ่ายไบแอสให้กบั ทรานซิสเตอร์ Q1 กับ Q2 ดังนั้น R3 กับ R5
และ C3 จึงทาหน้าที่เป็ นอาร์ซี คัปปลิ้ง
การเชื่อมต่อวงจรแบบอาร์ซี คัปปลิ้งนี้ตอ้ งเลือกใช้คาปาซิเตอร์คปั ปลิ้งที่มีค่ามาก
พอเพียงที่จะให้สญ
ั ญาณความถี่ต่าผ่านไปได้ มิฉะนั้นวงจรจะให้ผลการตอบสนองความถี่ต่าได้ไม่
ดี จึงเป็ นข้อเสียของวงจรที่ใช้อาร์ซี คัปปลิ้ง
11.5.2 ทรานสฟอร์ เมอร์ คัปปลิง้ (Transformer Coupling)
การคัปปลิ้งโดยใช้ทรานสฟอร์เมอร์ หรื อหม้อแปลงในการเชื่อมต่อวงจร โดยอาศัย
การเหนี่ยวนา(Induce) ของตัวทรานสฟอร์เมอร์ ดังแสดงวงจรตามรู ปที่ 11.16

รู ปที่ 11.16วงจรทรานสฟอร์เมอร์คปั ปลิ้ง
จากรู ปที่ 11.16 แสดงวงจรทรานสฟอร์เมอร์คปั ปลิ้ง ที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์
Q1 และ Q2 ต่อเป็ นวงจรขยายแบบสองภาค สัญญาณทางอินพุตป้ อนผ่านคาปาซิเตอร์ C1 เข้าสู่
ทรานซิสเตอร์ Q1 และขยายสัญญาณผ่านทรานสฟอร์เมอร์ T1ซึ่งทาหน้าที่เป็ นทรานสฟอร์เมอร์
คัปปลิ้ง เชื่อมต่อสัญญาณเข้าไปสู่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q2 และ Q2 จะทาการขยายสัญญาณ
ส่งออกทางคาปาซิเตอร์ C5 เป็ นสัญญาณเอาทต์พตุ
การจัดวงจรทรานสฟอร์เมอร์ T1 นอกจากจะทาหน้าที่เป็ นตัวคัปปลิ้งแล้ว ยังทา
หน้าที่แยกแรงดันไฟไบแอสของทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 ออกจากกันอีกด้วย และใช้ตวั ต้านทาน
R5 กับ R6 เป็ นตัวจัดไบแอสให้กบั ทรานซิสเตอร์ Q2 ด้วย
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11.5.3 อิมพีแดนซ์ คัปปลิง้ (Impedance Coupling)
อิมพีแดนซ์คปั ปลิ้ง(Impedance Coupling) เป็ นการเชื่อมต่อวงจรโดยใช้อุปกรณ์ ที่
เป็ นขดลวดโช้ค(Choke Coil) เข้ามาต่อร่ วมกับคาปาซิเตอร์ ดังแสดงวงจรตามรู ปที่ 11.17

รู ปที่ 11.17 วงจรอิมพีแดนซ์คปั ปลิ้ง
จากรู ปที่11.17แสดงวงจรอิมพีแดนซ์ คัปปลิ้ง (Impedance Coupling) ที่
ประกอบด้วย ทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 ต่อเป็ นวงจรขยายสัญญาณแบบสองภาค สัญญาณทาง
อินพุตป้ อนผ่านคาปาซิเตอร์ CI เข้าสู่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1 และขยายสัญญาณผ่านคาปาซิ
เตอร์ C1 ซึ่งทาหน้าที่เป็ นคาปาซิเตอร์คปั ปลิ้ง ร่ วมกับขดลวดโช้ค L1 และตัวต้านทาน R4 รวมกัน
เป็ นวงจรแบบอิมพีแดนซ์คปั ปลิ้ง สัญญาณผ่านเข้าสู่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q2 แล้วขยาย
สัญญาณผ่านคาปาซิเตอร์ CO เป็ นสัญญาณออกทางเอาต์พตุ
11.5.4 ไดเร็ค คัปปลิง้ (Direct Coupling)
การคัปปลิ้งโดยตรงที่ไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์อื่นใดมาเป็ นตัวเชื่อมต่อสัญญาณ ซึ่งเป็ น
ข้อดีของวงจร
เนื่องจากวงจรจะไม่มีผลเสียต่อการตอบสนองความถี่
และไม่มีผลต่อค่า
อิมพีแดนซ์ในวงจร จึงทาให้การตอบสนองความถี่ในวงจรดี อีกทั้งยังสามารถให้อตั ราการขยาย
แรงดันมากกว่า 20 เท่าโดยไม่ตอ้ งใช้ตวั เก็บประจุคร่ อมตัวต้านทาน RE ที่ทาให้มีผลเสียในเรื่ องของ
อิมพีแดนซ์ของวงจร ดังแสดงวงจรตามรู ปที่ 11.18
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รู ปที่ 11.18 ไดเร็ค คัปปลิ้ง
จากรู ปที่ 11.18 แสดงวงจรไดเร็ค คัปปลิ้ง ที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ Q1 และ
Q2 สัญญาญทางอินพุตผ่านคาปาซิเตอร์ C1 เข้าขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1 และขยายสัญญาณ
ออกทางขาคอลเลคเตอร์ของ Q1 ส่งต่อโดยตรงเข้ากับขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q2 และได้
สัญญาณออกผ่านคาปาซิเตอร์ C5 ซึ่งเป็ นสัญญาณทางเอาต์พตุ

11.6 วงจรขยายแบบคาสเคด(Case Cade Amplifier)
วงจรขยายแบบคาสเคด(Case Cade Amplifier) หมายถึงการนาเอาวงจรขยายมาต่อร่ วมกัน
หลายภาค เพือ่ ให้มีการขยายสัญญาณได้มีความแรงของสัญญาณมากขึ้น
การต่อวงจรขยายแบบคาสเคด สามารถทาได้ 3 แบบคือ
1. วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบ อาร์-ซี คัปปลิ้ง (R-C Coupling)
2. วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบ ทรานสฟอร์เมอร์ คัปปลิ้ง
(Transformer Copling)
3. วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบ ไดเร็ค คัปปลิ้ง(Direc Coupling)
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11.6.1 วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่ อระหว่ างภาคแบบ อาร์ -ซี คัปปลิง้ (R-C
Coupling)
วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบ อาร์-ซี คัปปลิ้ง เป็ นวิธีการ
เชื่อมต่อวงจรจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่งโดยใช้อุปกรณ์ อาร์-ซี(R-C) ดังแสดงวงจรตามรู ปที่
11.19

รู ปที่ 11.19 วงจรขยายแบบคาสเคดแบบ อาร์-ซี คัปปลิ้ง
จากรู ปที่ 11.19 เป็ นวงจรคอมมอนอีมิตเตอร์ทเี่ ชื่อมต่อกัน 2 ภาค(Stage) วงจรขยายภาค
แรกถูกขยายสัญญาณด้วยทรานซิสเตอร์ Q1 และเชื่อมต่อวงจรจากภาคที่1 จาก Q1 ผ่านทางคาปาซิ
เตอร์ C3 เพือ่ ส่งสัญญาณไปยังภาคที่ 2ไปสู่ทรานซิสเตอร์ Q2 โดยที่ Q2 จะทาการขยายสัญญาณแล้ว
ส่งออกผ่านทางคาปาซิเตอร์ C4 เป็ นสัญญาณทางเอาต์พตุ
11.6.2 วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่ อระหว่ างภาคแบบ ทรานสฟอร์ เมอร์ คัปปลิง้
(Transformer Copling)
วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบ ทรานสฟอร์เมอร์ คัปปลิ้ง
(Transformer Copling) เป็ นวิธีการเชื่อมต่อวงจรจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่งโดยใช้อุปกรณ์
หม้อแปลง (Transformer) ดังแสดงวงจรตามรู ปที่ 11.20
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รู ปที่ 11.20 วงจรขยายแบบคาสเคดแบบทรานสฟอร์เมอร์ คัปปลิ้ง
จากรู ปที่ 11.20 เป็ นวงจรคอมมอนอีมิตเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน 2 ภาค (Stage)
วงจรขยายภาคแรกถูกขยายสัญญาณด้วยทรานซิ สเตอร์ Q1 และเชื่อมต่อวงจรจากภาคที่ 1 จาก Q1
ผ่านทางทรานสฟอร์เมอร์ T1 จากขดลวดทางเข้าแล้วเกิดการเหนี่ยวนาข้ามไปยังขดลวดตรงข้าม
เพือ่ ส่งสัญญาณไปยังภาคที่ 2 ไปสู่ทรานซิสเตอร์ Q2 และ Q3 โดยที่ Q2 กับ Q3 จะทาการขยาย
สัญญาณแล้วส่งออกผ่านทางทรานสฟอร์เมอร์T2 เป็ นสัญญาณทางเอาต์พตุ
11.6.3 วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่ อระหว่ างภาคแบบ ไดเร็ค คัปปลิง้ (Direc
Coupling)
วงจรขยายแบบคาสเคด โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคแบบ ไดเร็ค คัปปลิ้ง (Direc
Coupling) เป็ นวิธีการเชื่อมต่อวงจรจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่งโดยตรง ดังแสดงวงจรตามรู ปที่
11.21

รู ปที่ 11.21 วงจรขยายแบบคาสเคดแบบไดเร็คคัปปลิ้ง
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จากรู ปที่ 11.21 เป็ นวงจรคอมมอนอีมิตเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน 2 ภาค (Stage)
วงจรขยายภาคแรกถูกขยายสัญญาณด้วยทรานซิ สเตอร์ Q1 และเชื่อมต่อวงจรจากภาคที่ 1 จาก Q1
ออกทางขาคอลเลคเตอร์เข้าขาเบสของทรานซิ สเตอร์ Q2 โดยตรง โดยที่ Q2 ทาหน้าที่เป็ น
วงจรขยายภาคที่ 2 และจะทาการขยายสัญญาณแล้วส่งออกผ่านทางคาปาซิเตอร์ C6 เป็ นสัญญาณ
ทางเอาต์พตุ

11.7 วงจรขยายแบบดาริงตัน(Darlington Amplifier)
การใช้ทรานซิสเตอร์จานวน 2 ตัวโดยการนาขาคอลเลคเตอร์(C) แต่ละตัวต่อเข้าด้วยกัน
และใช้ขาอีมิตเตอร์ (E) ของทรานซิสเตอร์ตวั แรกต่อไปเข้าที่ขาเบส (B) ของทรานซิสเตอร์ตวั หลัง
ส่งผลให้การทางานทางเอาต์พตุ อยูท่ ที่ รานซิสเตอร์ตวั หลัง ส่วนสัญญาณทางอินพุตจะถูกส่งเข้า
ทางขาเบส (B) ของทรานซิสเตอร์ตวั แรก เรี ยกการต่อทรานซิสเตอร์ในลักษณะนี้วา่ การต่อ
ทรานซิสเตอร์แบบดาริ งตัน(Darlington) ดังแสดงตามรู ปที่ 11.22

รู ปที่ 11.22 ทรานซิสเตอร์แบบดาริ งตัน
จากรู ปที่ 11.22 การทางานของทรานซิสเตอร์แบบดาริ งตัน กระแสของทรานซิสเตอร์Q1
จะส่งเป็ นกระแสเบสของทรานซิสเตอร์ Q2 จึงทาให้มีอตั ราการขยายสูง หรื อเท่ากับอัตราการขยาย
กระแสของ Q1 กับ อัตราการขยายกระแสของ Q2 เข้าด้วยกัน จึงทาให้มีอตั ราการขยายของ
กระแสสูงมาก ส่วนค่าอินพุตอิมพีแดนซ์จะมีค่าสูง และค่าเอาต์พตุ อิมพีแดนซ์จะมีคา่ ต่า
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จากความสามารถในการให้อตั ราขยายของกระแสสูง ของวงจรทรานซิสเตอร์แบบดาริ งตัน
จึงถูกนามาใช้ในการเพิม่ กาลังการขยายของวงจรขยายสัญญาณเสียง ที่ถูกจัดวงจรทรานซิสเตอร์ดา
ริ งตัน แบบคอมพลีเมนทารี่ ดังแสดงวงจรตามรู ปที่ 11.23

รู ปที่ 11.23 วงจรขยายสัญญาณเสียงแบบดาริ งตัน
จากรู ปที่ 11.23 แสดงวงจรขยายสัญญาณเสียงแบบดาริ งตัน ที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์
Q2 กับ Q3 ต่อแบบดาริ งตันชนิด NPN และทรานซิสเตอร์ Q4 กับ Q5 ต่อแบบดาริ งตันชนิด PNP
โดยทรานซิสเตอร์ท้งั สองชุด (Q2 , Q3) และ(Q4 , Q5) จัดเป็ นทรานซิสเตอร์เอาต์พตุ คู่แมทช์แพร์
(Match Pair) ที่ประกอบกันเป็ นวงจรขยายสัญญาณเสียงแบบดาริ งตันคอมพลีเมนทารี่ ที่ให้กาลัง
การขยายสูง
ส่วนในวงจรทางด้านอินพุตที่ประกอบด้วยไดโอดจานวน 4 ตัวทาหน้าที่กาหนด
ไบแอสให้กบั ทรานซิสเตอร์คู่แมทช์แพร์ และต่อร่ วมกับตัวต้านทาน R1 เพือ่ ทาหน้าที่กาหนด
ไบแอสและชดเชยอุณหภูมิให้กบั ทรานซิสเตอร์คู่แมทช์แพร์ของวงจรให้มีความเหมาะสม ส่วนตัว
ต้านทาน R2 และ R3 ทาหน้าที่จดั ไบแอสให้กบั ทรานซิสเตอร์ Q1โดยที่ทรานซิสเตอร์ Q1 จะทา
หน้าที่ขยายสัญญาณทางด้านอินพุตที่เข้ามาทางคาปาซิเตอร์ C1
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11.8 วงจรคอมพลีเมนทารี่(Complementary)
วงจรคอมพลีเมนทารี่ เป็ นการจัดวงจรขยายภาคเอาต์พตุ ที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบคู่แมทช์แพร์(Match Pair)ที่ประกอบด้วยทานซิสเตอร์ ชนิด NPN คู่กบั ทรานซิสเตอร์ ชนิด PNP โดยที่
ทรานซิสเตอร์ท้งั สองชนิดนี้ มีความสามารถในการทางานได้เหมือนกันทุกประการ ดังแสดงตาม
รู ปที่ 11.24

รู ปที่ 11.24 วงจรขยายคอมพลีเมนทารี่
จากวงจรรู ปที่ 11.24 เป็ นวงจรขยายสัญญาณแบบคอมพลีเมนทารี่ ที่ใช้ทรานซิสเตอร์
แบบคู่แมทช์แพร์ ที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ Q1 ชนิด NPN และ Q2 ชนิด PNP การทางานเมื่อ
ป้ อนสัญญาณในครึ่ งไซเกิลบวกทางอินพุตผ่านคาปาซิเตอร์ C1 เข้าสู่วงจร
จะมีผลทาให้
ทรานซิสเตอร์ Q1 ซึ่งเป็ นชนิด NPN ได้รับฟอร์เวิร์ดไบแอส ทาให้ Q1 ทางาน ได้สญ
ั ญาณในเฟส
บวกผ่านคาปาซิเตอร์C2 เป็ นสัญญาณเอาต์พตุ ทีล่ าโพง ส่วนทรานซิสเตอร์ Q2 จะได้รับรี เวิร์สไบแอสจึงอยูใ่ นสภาวะคัตออฟทาให้ Q2 ไม่ทางาน และเมื่อสัญญาณอินพุตในครึ่ งไซเกิลลบ ผ่านคาปาซิเตอร์ C1 เข้าสู่วงจร จะมีผลทาให้ทรานซิสเตอร์ Q2 ซึ่งเป็ นชนิด PNP ได้รับฟอร์เวิร์ดไบแอส
ทาให้ Q2 ทางาน ได้สญ
ั ญาณในเฟสลบผ่านคาปาซิ เตอร์ C2 เป็ นสัญญาณเอาต์พตุ ที่ลาโพง
ส่ วนทรานซิ สเตอร์ Q1 จะได้รับรี เวิร์สไบแอสจึงอยูใ่ นสภาวะคัตออฟ ทาให้ Q1 ไม่ทางาน ดัง
แสดงวงจรตัวอย่างตามรู ปที่ 11.25
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รู ปที่ 11.25 วจรขยายแบบคอมพลีเมนทารี่

11.9 การใช้ งานอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ในวงจรขยายสั ญญาณ
ในการขยายสัญญาณนอกจากจะใช้ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์แล้ว
วงจรขยายสัญญาณ
สามารถนาเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น เฟต (FET) มอสเฟท (MOSFET) ลิเนียร์ไอซี (Linear
IC) ไอซีออปแอมป์ (IC op-amp) มาใช้ในการขยายสัญญาณได้เช่นกัน
11.9.1 วงจรขยายสั ญญาณโดยใช้ เฟต(FET)
การนาเอาฟิ ลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์(Field Effect Transistor) หรื อเฟต (FET) มา
ใช้ในวงจรขยายสัญญาณ
โดยคุณสมบัติที่สาคัญคือ เฟตมีอินพุทอิมพีแดนซ์สูงกว่าไบโพลาร์
ทรานซิสเตอร์ การจัดวงจรขยายสัญญาณโดยใช้เฟต ดังแสดงวงจรตามรู ปที่ 11.26

รู ปที่ 11.26 วงจรขยายใช้เฟต
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จากรู ปที่ 11.26 เมื่อป้ อนสัญญาณอินพุตในครึ่ งไซเกิลบวกผ่านคาปาซิเตอร์ C1 เข้า
ทางขาเกท (G) ของเฟต จะทาให้ค่าแรงดันไฟ VGS มีค่าสูงขึ้นจึงทาให้เฟตนากระแสมากขึ้น เป็ น
ผลทาให้ค่าแรงดันไฟ VDS ลดต่าลง ได้สญั ญาณออกทางเอาต์พตุ ที่มีเฟสต่างจากสัญญาณทาง
อินพุต 180 องศา เมื่อป้ อนสัญญาณในครึ่ งไซลบผ่านคาปาซิเตอร์ C1 เข้าทางขาเกต (G) ของเฟต
มีผลทาให้ค่าแรงดันไฟ VGS มีค่าลดต่าลง ส่งผลให้เฟตนากระแสน้อยลง และมีค่าแรงดันไฟ VDS
สูงขึ้น ได้สญ
ั ญาณออกทางเอาต์พตุ มีเฟสต่างจากอินพุท 180 องศา
11.9.2 วงจรขยายสั ญญาณโดยใช้ มอสเฟต(MOSFET)
วงจรขยายสัญญาณเสียงอีกแบบหนึ่ง ที่นาเอาอุปกรณ์มอสเฟตมาใช้ในภาคขยาย
ทางเอาต์พตุ ของวงจร โดยทางานร่ วมกับไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ ดังแสดงวงจรตามรู ปที่ 11.27

รู ปที่ 11.27 วงจรขยายมอสเฟต
จากรู ปที่ 11.27 วงจรขยายสัญญาณเสียงที่ใช้มอสเฟตทาหน้าที่ขยายกาลัง ทางาน
ร่ วมกับไบโพลาร์ทรานซิ สเตอร์ การทางานสัญญาณทางอินพุตถูกป้ อนผ่านคาปาซิ เตอร์ C2 โดย
ใช้ ทรานซิ สเตอร์ Q1 กับ Q2 ที่ต่อ กันแบบดาริ งตัน (Darlington) ทาหน้าที่เป็ นปรี แอมป์ ขยาย
สัญญาณเสียงทางอินพุต ส่วนวงจรทางด้านเอาต์พตุ ใช้เพาเวอร์มอสเฟต(Power MOSFET) Q3 กับ
Q4 สัญญาณถูกขยายเป็ นเอาต์พตุ ผ่านทางคาปาซิเตอร์ C4 ออกไปยังลาโพง
11.9.3 วงจรขยายสั ญญาณที่ใช้ ลิเนียร์ ไอซี(Linear IC)
ในวงจรขยายสัญญาณเสี ยงที่ใช้ไอซีสาเร็ จรู ปที่เป็ นประเภทลิเนียร์ไอซี
จะมี
ความสามารถในการขยายสัญญาณเสียงได้ต้งั แต่กาลังวัตต์ต่าไปจนถึงกาลังวัตต์สูง
โดยการนา
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ไอซีสาเร็จรู ปมาต่อร่ วมกับอุปกรณ์ภายนอกเพิม่ เติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
จึงทาให้จดั สร้างวงจร
ได้ง่าย และไม่ยงุ่ ยากในการสร้าง วงจรจึงมีขนาดเล็ก ตลอดจนไอซีขยายสัญญาณเสียงสาเร็จรู ป
นี้มีให้เลือกใช้หลากหลายเบอร์
เป็ นจานวนมาก
การนาลิเนียร์ไอซีไปใช้ในงานขยาย
สัญญาณเสียงจะถูกนาไปใช้กบั
วงจรทัว่ ๆไป เช่น เครื่ องติดต่อภายใน(Intercoms) ภาคขยาย
สัญญาณเสียงของวิทยุเอเอ็ม-เอฟเอ็ม(AM-FM Radio) ภาคขยายเสียงของโทรทัศน์ เป็ นต้น ดัง
แสดงวงจรขยายเสียงตามรู ปที่ 11.28

รู ปที่ 11.28 วงจรขยายเสียงLM380
จากรู ป ที่ 11.28 แสดงวงจรขยายสั ญ ญาณเสี ย งให้ก าลัง ขยายเท่ า กับ 2.5 วัต ต์
(Watt)แบบโอทีแอล (OTL) ที่ใช้ลิเนียร์ไอซี เบอร์LM380 ซึ่งเป็ นไอซีขนาด 14 ขา
ไอซี สาเร็ จรู ปที่ใช้สาหรับในการขยายสัญญาณเสี ยงมี หลากหลายเบอร์ และมี
กาลังขยายตั้งแต่วตั ต์ต่าไปถึงวัตต์ที่สูงมาก ดังตัวอย่างวงจรตามรู ปที่ 11.29

รู ปที่ 11.29 วงจรขยายเสียงไอซี TDA2030
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จากรู ป 16.29 แสดงวงจรขยายสั ญ ญาณเสี ย งที่ ใ ช้ไ อซี เ บอร์ TDA2030 ที่ มี
กาลังขยายสัญญาณ 14 วัตต์
11.9.4 วงจรขยายสั ญญาณเสียงใช้ ไอซีออปแอมป์ (Op-amp)
ไอซีออปแอมป์ (Op-amp)เป็ นไอซีที่สามารถนามาจัดวงจรได้หลากหลายรู ปแบบ
และสามารถจัดเป็ นวงจรขยายสัญญาณเสียงได้ โดยใช้อุปกรณ์ภายนอกต่อร่ วมอีกจานวนไม่มาก
ไอซีออปแอมป์ ทีน่ ามาจัดเป็ นวงจรขยายสัญญาณเสียงมีหลากหลายเบอร์ให้เลือกใช้ เช่นไอซีออปแอมป์ เบอร์ LM741 ซึ่งเป็ นไอซีออปแอมป์ ตัวหนึ่ งที่มีความนิยมนามาใช้ในการขยายสัญญาณเสี ยง
ขนาดเล็ก หรื อปรี แอมป์ ปลิไฟร์ ดังแสดงวงจรตามรู ปที่ 11.30

รู ปที่ 11.30 วงจรขยายสัญญาณเสียงไอซี LM741
จากรู ปที่11.30 แสดงวงจรขยายสัญญาณเสียงโดยใช้ไอซี LM741 ที่ใช้แรงดัน
ไฟเลี้ยงวงจรเท่ากับ 12 โวลต์ป้อนเข้าที่ขา 7 ของไอซี และใช้ขา 4 เป็ นขากราวนด์ สัญญาณอินพุต
ป้ อนผ่านเข้าทางคาปาซิเตอร์ C1ซึ่งทาหน้าที่เป็ น ตัวคัปปลิ้งสัญญาณผ่านตัวต้านทาน R1 เข้าที่ขา 3
ของไอซี LM741 การขยายสัญญาณ จะได้สญ
ั ญาณทางเอาทต์พตุ ออกที่ขา 6 ของไอซี โดยใช้
ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ VR1 เพือ่ ปรับความแรงของสัญญาณทางเอาต์พตุ ผ่านทางคาปาซิเตอร์
C3 ที่ทาหน้าที่เป็ นตัวคัปปลิ้งสัญญาณออกทางเอาต์พตุ

