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Simple Full range Class D Amplifier Circuit
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

วงจรขยายเสี ยงคลาสดีน้ ี เป็ นวงจรขยายตลอดย่านความถี่เสี ยง
โดยวงจรประกอบไปด้วย ไอซี อาร์ แอล ซี และทรานซิ สเตอร์ การผสม
สัญญาณเสี ยงกับสัญญาณฟั นเลื่ อยใช้ไอซี ออปแอมป์ การป้ อนกลับจะมี
ทั้งสัญ ญาณอนาล็อกทางเอาต์พุต และสัญ ญาณพัล ซ์ อี ก ทั้งวงจรกรอง
ความถี่ ต่ าผ่ านเป็ นแบบอัน ดับ สอง ผลที่ ไ ด้ ท าให้ สั ญ ญาณเสี ย งทาง
เอาต์พุตมี ความสมบูรณ์ ผลจาลองการทางานด้วยโปรแกรมโปรติอุสที่
แหล่ งจ่ายไฟ ±45โวลท์ เมื่ อไม่มีสัญญาณอินพุตกรณี ต่อโหลด 4โอห์ ม
และ 8โอห์ม แรงดันเอาต์พตุ เท่ากับ -0.16มิลลิโวลท์ และ-0.32มิลลิโวลท์
ตามลาดับ เมื่อป้ อนสัญญาณอินพุตขนาด 2.3โวลท์พีค-ทู-พีค ตลอดย่าน
ความถี่ เสี ยง สัญญาณเอาต์พุตสามารถสวิงสู งสุ ดประมาณ 40โวลท์พีค
ต่อกับโหลด 4โอห์ ม และ 8โอห์ ม ให้กาลังวัตต์ 200วัตต์ และ 100วัตต์
ตามลาดับ

คลาสของเครื่ องขยายเสี ยงที่รู้จกั กัน[1-3] จะแบ่งตามลักษณะ
การทางานของเทคโนโลยีการออกแบบ ชื่ อเรี ยกของคลาสจึ งเป็ นตัวบ่ง
บอกลักษณะการทางานของวงจร โดยมีอยูส่ องกลุ่ม ได้แก่ วงจรขยายที่มี
หลักการทางานแบบอนาล็อก และวงจรขยายที่ มีห ลัก การทางานแบบ
ดิ จิตอล ถ้าหากกล่ าวถึ งวงจรขยายที่ ป ระหยัด พลังงานและมี ขนาดเล็ ก
จะต้องนึ ก ถึ งวงจรขยายคลาสดี (Class D) การท างานเริ่ ม จากการผสม
สัญญาณฟั นเลื่อยกับสัญญาณเสี ยงด้านอินพุต ได้สัญญาณพัลซ์ที่มีความ
กว้างเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณเสี ยง ผ่านภาคขยายแล้วกรองสัญญาณด้วย
วงจรกรองสัญญาณความถี่ ต่ าผ่านเพื่อเอาสัญญาณพัลซ์ออกให้เหลื อแต่
สัญญาณเสี ยง
วงจรขยายคลาสดี มีการออกแบบมาหลากหลายรู ปแบบ ทั้งที่
เป็ นวงจรแบบดิสครี ท[4] และวงจรที่ใช้ไอซี [5] ข้อด้อยในยุคเริ่ มแรกของ
คลาสดี คือ จะตอบสนองความถี่ สูงไม่ดี จึงนิ ยมนามาขับเสี ยงต่าไปจนถึง
เสี ยงกลาง เพราะไม่ตอ้ งการรายละเอียดของเสี ยงมากหนัก ปั จจุบนั ได้มี
การพัฒนาและออกแบบให้สามารถตอบสนองตลอดย่านความถี่ เสี ยงได้ดี
อย่างไรก็ตามนักเล่ นเครื่ องเสี ยงยังวิจารณ์ ว่าคุ ณภาพเสี ยงยังไม่ดีเท่ากับ
คลาสเอบี แต่ข ้อดี ข องวงจรขยายคลาสดี ที่ เด่ นชัด คือ มี ข นาดวงจรเล็ก
ประหยัดพลังงานและเกิ ดความร้อนน้อย เมื่อเทียบกับวงจรขยายคลาสอื่น
ในขนาดวัตต์ที่เท่ากัน
บทความวิจยั นี้ จึงพัฒนาวงจรขยายคลาสดี ที่ตอบสนองตลอด
ย่านความถี่เสี ยงจากวงจรเดิม[6]ที่มีขนาดวงจรที่เล็ก แต่สญ
ั ญาณเสี ยงทาง
เอาต์พุตยังไม่ดี ดังนั้นจึงนาวงจรดังกล่าวมาปรับปรุ งคุณภาพเสี ยงให้ดีข้ ึน
โดยอาศัยหลักการป้ อนกลับ ทั้งสัญญาณอนาล็อกทางด้านเอาต์พุต และ
สัญญาณพัลซ์ ร่ วมกับใช้วงจรกรองความถี่ต่าผ่านอันดับที่สอง[7]

คาสาคัญ: คลาสดี, ตลอดย่านความถี่

Abstract
This Class D Amplifier is Full range Amplify. By circuit
component of IC R L C and Transistor. The mixer of audio with sawtooth signal by use Op-amp, Negative Feedback of output analog and
digital signal, The Second order Low-pass filter. The result showed that
the good output signal. Simulation by Proteus set test showed voltage
source ±45V. In case no input signal, with connecting a load at 4Ω and
8Ω, output voltage equal to -0.16mV and -0.32mV respectively. When
the experiment used input signal is 2.3VP-P, the maximum fluctuation of
output signal is about to 40VP at full range. With connecting a load at
4Ω and 8Ω, the output power are of 200W and 100W respectively.

2. ทฤษฎีและหลักการ
2.1 หลักการทางานของคลาสดี[8]

Keywords: Class D, Full range

การทางานเริ่ มจากแปลงสัญญาณอินพุตที่เป็ นอนาล็อกให้เป็ น
สัญญาณดิจิตอล จากนั้นขยายสัญญาณดิจิตอลแล้วนาสัญญาณที่ขยายแล้ว
แปลงกลับ มาเป็ นสัญ ญาณอนาล็อก โดยระหว่างกระบวนจะมี ก ารส่ ง
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สัญญาณอนาล็อกด้านเอาต์พุตย้อนกลับมาเปรี ยบเทียบสัญญาณอนาล็อก
ด้านอินพุต (พร้อมกับ สร้ างสัญญาณฟั น เลื่ อย) ทาให้ คลื่ นสัญญาณเสี ยง
เอาต์พุตที่ออกมามีการปรับรู ปคลื่นสัญญาณให้ตรงตามสัญญาณที่เข้ามา
ยิ่ง ขึ้ น ส่ ว นการป้ อนกลับ แบบดิ จิ ต อลช่ ว ยให้ สั ญ ญาณพัล ซ์ มี ค วาม
สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น จากหลักการดังกล่าวแสดงไว้ในรู ปที่ 1

สุ ดท้ายปรับปรุ งสัญญาณพัลซ์ที่ขา 1 จากการป้ อนกลับสัญญาณดิจิตอล
ผ่านทาง R8 โดยการป้ อนกลับทั้งสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิ จิตอล
จะถูกรวมสัญญาณโดยผ่าน R5 ซึ่งการเปลี่ ยนแปลงค่าความต้านทาน R5
จะมีผลต่ออัตราการขยายของวงจรและสัญญาณป้ อนกลับด้วย ดังนั้นเมื่อ
ได้ค่า R5 ที่ เหมาะสมแล้วจะคงที่ ไว้ หากต้องการปรับเพิ่ม/ลดอัตราการ
ขยายของวงจร ท าได้โดยเพิ่ม /ลดค่าความต้านทาน R4 สาหรับ R1-R3
และ C1-C3 เป็ นวงจรกรองความถี่ให้ยา่ นความถี่เสี ยงผ่าน
ทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 จะรับสัญญาณพัลซ์มาขับสัญญาณ
ให้ กบั ทรานซิ สเตอร์ คู่เอาต์พุตผ่านทาง C5-C6 ไปยังทรานซิ สเตอร์ Q3
และ Q4 ซึ่ งทาหน้าที่ขยายสัญญาณพัลซ์ออกไปเข้าวงจรกรองความถี่ต่า
ผ่านแบบอัน ดับ สอง ส่ วน R14 ต่ อ ไว้เพื่ อป้ องกัน การเสี ยหายจากการ
ไม่ได้ต่อโหลดเพราะขณะที่ไม่ได้ต่อโหลด เมื่อมีสัญญาณอินพุตวงจรจะ
ไม่ สร้ างสัญญาณพัลซ์ และท าให้ Q4 อยู่ส ถานะออนตลอด มี ผลให้ เกิ ด
ความร้อนและเสี ยหายได้ โดยวงจรที่ออกแบบแสดงไว้ในรู ปที่ 3

รู ปที่ 2. รู ปคลื่นไซน์เทียบกับปริ มาณความร้ อนที่เกิดขึ้นของคลาสดี

+45V
AD

D4

o/p

2.2 กาลังสู ญเสียเป็ นความร้ อนในคลาสดี

R6

การพิจารณาการสู ญ เสี ยก าลังเป็ นความร้ อนในรู ป ที่ 2 เป็ น
สัญญาณรู ปคลื่ นไซน์ทางเอาต์พุต และสัญญาณพัลซ์ก่อนเข้าวงจรกรอง
ความถี่ ต่าผ่านเทียบกับปริ มาณความร้ อนที่เกิ ดขึ้นจากความต่างระหว่าง
สัญญาณออกจริ งกับแรงดัน ไฟเลี้ ยง เห็ น ได้ว่าความร้ อนจะเกิ ด ตอนที่
ทรานซิ สเตอร์ อยูส่ ถานะออนเท่านั้นและความร้อนที่เกิ ดขึ้นยังขึ้นอยูก่ บั
ความกว้างของสัญญาณพัลซ์

R7
Vin

10k

22k

C4

1N4753A

33k
+12V

150p

R10 Q4
4.7 IRF9540NPBF

R5

Q1

10k

680

R2

R3

2k

R1
100k

1k

C2
1n

0.47u

8

R4

22u

U2

3
2

C3

TL072

1

BC337

C6

BC327

C5

AD

R9

4

C1

R11
4.7M

R8

L1

0.47u

100
1n

25uH
o/p

Q2

L2

IRF540N
4.7

Q3

R12

-12V

D3

R13
4.7M

1N4753A

3uH

C7
2u

100n

C8
4.7k

R14

-45V

รู ปที่ 3 วงจรขยายเสี ยงคลาสดีทางานตลอดย่านความถี่เสี ยงอย่างง่าย

3.2 ผลการจาลองการทางานด้ วยโปรติอุส 8.3
การทดลองเป็ นการจาลองการทางานด้วยโปรแกรมโปรติอุส
เงื่อนไขการทดลองคือวงจรต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟ ±45โวลท์ และต่อ
โหลดตัวต้านทาน 4โอห์ม เมื่อเริ่ มต้นการทดลองให้ป้อนสัญญาณแรงดัน
อินพุตรู ปคลื่นไซน์เข้าที่อินพุต Vin ขนาด 2.3โวลท์พีค-ทู-พีค ที่ความถี่ 20
เฮิ ร์ ต ผลการทดลองแสดงไว้ดัง รู ป ที่ 4 จากนั้ นทดลองต่ อ ด้ ว ยการ
ปรับเปลี่ยนค่าความถี่ เป็ น 1กิ โลเฮิร์ต และ20กิโลเฮิร์ต ตามลาดับ ผลการ
ทดลองแสดงไว้ดงั รู ปที่ 5 และ 6 ตามลาดับ โดยที่ ความหมายของสี เส้น
สัญญาณคือ สี เหลืองเป็ นสัญญาณอินพุต สี ฟ้าเป็ นสัญญาณเอาต์พตุ และสี
ชมพูเป็ นสัญญาณพัลซ์ที่ถูกขยาย ณ จุด AD

รู ปที่ 2. รู ปคลื่นไซน์เทียบกับปริ มาณความร้ อนที่เกิดขึ้นของคลาสดี

3 การออกแบบ
3.1 วงจรขยายเสี ยงคลาสดีทางานตลอดย่ านความถี่เสี ยงอย่ าง
ง่ าย
การออกแบบใช้ไอซี TL072 ทาหน้าที่ แรก คือสร้ างสัญญาณ
ฟั น เลื่ อยขึ้ น มาจากตัวไอซี เองด้ว ยวิธีน าสัญ ญาณเสี ยง(อนาล็ อก)ด้าน
เอาต์พตุ ป้ อนกลับผ่าน R6 R7 และC4 หน้าที่ที่สอง คือผสมสัญญาณเสี ยง
กับสัญญาณฟั นเลื่ อยให้ เอาต์พุต เป็ นสัญญาณพัลซ์ ออกทางขา 1 หน้าที่
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รู ปที่ 4 สัญญาณไซน์ที่ความถี่ 20เฮิร์ตกับสัญญาณพัลซ์ ณ จุด AD

มี ผิด เพี้ยนตรงจุดสู งสุ ดและต่ าสุ ดของสัญ ญาณบ้างเล็ก น้อยคือปรากฏ
สัญ ญาณพัลซ์ ที่ ผ่านวงจรกรองความถี่ ต่ า จึ งท าให้ สัญ ญาณเอาต์พุตไม่
เรี ยบสนิ ท แต่หากขนาดแรงดันอินพุตลดต่ากว่า 2.3โวลท์พีค-ทู-พีค ดัง
ปรากฏในรู ปที่ 7 ที่ลดขนาดของสัญญาณอินพุตมีค่าเท่ากับ 2.1โวลท์พีคทู -พีค ที่ ค วามถี่ 1กิ โลเฮิ ร์ต ความผิ ดเพี้ยนตรงจุดสู งสุ ดและต่ าสุ ดของ
สัญญาณเอาต์พุตจะไม่ปรากฏให้เห็น ส่ วนสัญญาณพัลซ์แสดงให้เห็ นว่า
ที่ความถี่เสี ยงสูงจานวนพัลซ์ของสัญญาณพัลซ์จะน้อย และที่ความถี่เสี ยง
ต่าจานวนพัลซ์ของสัญญาณพัลซ์จะถี่ มาก เนื่ องจากความถี่ ในการออน/
ออฟของสัญญาณพัลซ์ดงั กล่าวเกิดจากความถี่เดี ยวของสัญญาณฟันเลื่อย
ที่ ม าผสมกับ สั ญ ญาณเสี ย ง ดังนั้น ความร้ อ นที่ เกิ ด จากการสวิ ต ซ์ ข อง
ทรานซิ สเตอร์ จะเกิดในช่วงความถี่เสี ยงต่ามากที่สุด

รู ปที่ 5 สัญญาณไซน์ที่ความถี่ 1กิโลเฮิร์ตกับสัญญาณพัลซ์ ณ จุด AD

รู ปที่ 7 แรงดันอินพุตสัญญาณไซน์ขนาด 2.1โวลท์พีค-ทู-พีค
จากนั้นทดลองโดยป้ อนสัญญาณเสี ยงด้วยไฟล์เสี ยง “ภูมิแพ้
กรุ งเทพ.wav” ที่ขนาดแอมพลิจูด 2.3โวลท์พีค-ทู-พีค ผลที่ได้แสดงไว้ใน
รู ปที่ 8

รู ปที่ 6 สัญญาณไซน์ที่ความถี่ 20กิโลเฮิร์ตกับสัญญาณพัลซ์ ณ จุด AD
จากรู ป 4-6 เป็ นกรณี ป้อนแรงดันอินพุตค่าสู งสุ ด เมื่อพิจารณา
สัญญาณรู ปคลื่ นไซน์ ทางด้านเอาต์พุต จะเห็ นว่าค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ ที่
ความถี่เสี ยง 20เฮิร์ต และ1กิโลเฮิ ร์ต ในรู ปที่ 4 และ 5 สัญญาณเอาต์พตุ จะ

รู ปที่ 8 สัญญาณเสี ยง ภูมิแพ้กรุ งเทพ.wav กับสัญญาณพัลซ์ ณ จุด AD
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand
จากรู ป ที่ 8 แสดงให้ เห็ น ว่าเมื่ อ เริ่ ม มี สัญ ญาณอิ น พุต เข้ามา
วงจรจะใช้เวลาชั่ว ขณะหนึ่ งในการสร้ างสั ญ ญาณพัล ซ์ (รอการสร้ าง
สัญญาณฟั นเลื่ อย) จากนั้นสัญญาณพัลซ์จะปรั บเปลี่ ยนความกว้างหรื อ
แคบของการออนตามความถี่ สัญญาณเสี ยง โดยที่การสวิตซ์ของสัญญาณ
พัลซ์จะออน/ออฟเกือบเต็มช่วงบวกและลบของแหล่งจ่ายไฟ ซึ่ งเป็ นไป
ตามหลักการของคลาสดี ส่วนสัญญาณเสี ยงทางด้านเอาต์พตุ ก็ตอบสนอง
ได้ดีตลอดย่านความถี่เสี ยง

[8] D-TECH. New class d switching technology [Online]. Available:
http://www.tafnaudio.com/dtech.htm
นายสุ เทพ ทัพธวัช
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วุฒิการศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

4. สรุป
จากผลจาลองการทางานของวงจรด้วยโปรแกรมโปรติ อุ ส
สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. กรณี ที่ ยงั ไม่มีสัญญาณเสี ยงทางอินพุต ค่าแรงดัน เอาต์พุต
เข้าใกล้ 0โวลท์ โดยที่เมื่อต่อโหลด 4โอห์ม และ 8โอห์ม แรงดันเอาต์พุต
เท่ากับ -0.16มิลลิโวลท์ และ-0.32มิลลิโวลท์ ตามลาดับ
2. กรณี ป้ อนสั ญ ญาณอิ น พุ ต ขนาด 2.3โวลท์ พี ค -ทู -พี ค
สัญญาณเอาต์พุตสามารถสวิงได้สูงสุด 40โวลท์พีค(สัญญาณไม่ผิดเพี้ยน)
ต่อกับโหลด 4โอห์ม และ 8โอห์ ม ให้กาลังวัตต์ที่ 200วัตต์ และ 100วัตต์
ตามลาดับ
3. ความร้อนของวงจรจะเกิ ดจากทรานซิ สเตอร์ คู่เอาต์พุตและ
ปริ มาณความร้อนสะสมเป็ นผลจากการทางานในย่านความถี่ เสี ยงต่ามาก
ที่สุด
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