การออกแบบวงจรปรีแอมป์
ด้ วยหลอดเบอร์ TUBE (6DJ8)
พร้ อมการทดสอบวงจรด้ วยโปรแกรม PSpice

ถ้า จะพูด ถึ ง นัก ฟั ง หลายๆ ท่ าน ที่ ช อบเครื่ อ งเสี ย งแบบหลอดนั้น คงจะทราบกัน ดี ว่ า
คุณภาพของเสี ยงที่ได้จากเครื่ องเสี ยงแบบหลอดนั้นให้คุณภาพของเสี ยงที่ดีมาก ดังนั้นในบทความ
นี้ จะขอกล่าวถึงปรี แอมป์ ที่ได้ทาํ มาจากหลอด โดยเป็ นหลอดที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากและ
สามารถที่จะหาซื้อได้ไม่ยากนัก นั้นก็คือหลอดเบอร์ 6DJ8 โดยคุณสมบัติของหลอดนี้ เหมาะที่จะ
นํามาใช้ในการสร้างวงจรปรี แอมป์ เป็ นอย่างมากครับ
โดยในบทความนี้ จะขอกล่าวถึงการออกแบบวงจรปรี แอมป์ เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ี่
สนใจเครื่ องเสี ยงแบบหลอดว่าจําเป็ นที่จะต้องมีการวิเคราะห์อย่างไรบ้างและต้องพิจารณาในเรื่ อง
ใด จึงจะทําให้วงจรปรี แอมป์ ที่จะออกแบบนั้น ให้คุณภาพของเสี ยงออกมาดีที่สุด
มาเริ่ มต้นการออกแบบวงจรกันเลยนะครับ… ในการเลือกใช้หลอดเบอร์ 6DJ8 เพื่อใช้ใน
การออกแบบและนํามาสร้างเป็ นวงจรปรี แอมป์ นั้น ในบทความนี้ ก็จะทําการสร้างเป็ นโมเดลของ
หลอดขึ้นมาด้วยเพื่อใช้งานในการทดสอบวงจรที่ได้ออกแบบ โดยเริ่ มแรกเราก็คงจะต้องมาดู
โครงสร้างของหลอด Triode Vacuum Tube เบอร์ 6DJ8 กันก่อนนะครับว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร…
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โครงสร้ างของหลอดเบอร์ 6DJ8 และความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับหลอดเบอร์ 6DJ8

(ก)

(ข)

รู ปที่ 1 (ก) รู ปสัญลักษณ์ของหลอด 6DJ8
(ข) รู ปหลอด 6DJ8 ที่ใช้งานจริ ง
จากโครงสร้างที่แสดงในรู ปที่ 1 นั้นก็คงจะทําให้ผทู ้ ี่จะทําการออกแบบสามารถที่เห็ น
ลักษณะของหลอดที่จะนํามาใช้งานได้ แต่เพียงเท่านี้ ก็ยงั ไม่สามารถที่จะนําไปออกแบบได้ ดังนั้น
เราจึงจําเป็ นที่จะต้องทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับหลอดเบอร์ 6DJ8 ในส่ วนที่จะต้องนํามาใช้ในการ
พิจารณาในการออกแบบวงจร เช่ น ตําแหน่ งของขาหลอดที่ใช้งาน ดังแสดงในรู ปที่ 1 และใน
ตารางที่ 1 , ค่าของแรงดันไฟ กระแส ที่จะใช้ในการจุดใส้หลอดมีค่าเท่าไร , ค่าของแรงดันไฟ
สู งสุ ดที่ขาเพลตจะสามารถรองรับได้มีค่าเท่าไร , ค่าของแรงดันไฟสูงสุ ดที่ขากริ ดจะสามารถรองรับ
ได้มีค่าเท่าไร และค่าของกําลังงานสู งสุ ดที่หลอดเบอร์ 6DJ8 สามารถที่จะทนได้น้ นั มีค่าเท่าไร
(โดยทั้งหมดนี้ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2) ที่น้ ี ก็คงจะเริ่ มการออกแบบวงจรปรี แอมป์ กันต่อได้เลยนะ
ครับ…
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ตารางที่ 1 แสดงขาต่างๆของ Triode Vacuum Tube เบอร์ 6DJ8
ขาที่
ชื่อขา
1
Anode Triode (2)
2
Grid Triode (2)
3
Cathode Triode (2)
4
Heater (Triode 2)
5
Heater (Triode 1)
6
Anode Triode (1)
7
Grid Triode (1)
8
Cathode Triode (1)
9
Heater Center tap
ตารางที่ 2 แสดง Specification and max ratings ของ Triode Vacuum Tube เบอร์ 6DJ8
Filament Voltage
6.3V
Filament Current
160-365mA
Plate Voltage (max)
260V
Plate Current (max)
25mA
Plate Dissipation (max)
1.8W
Screen Voltage (max)
-V
Screen Current (max)
-A
Screen Dissipation (max)
-W
มาดูในส่ วนของโครงสร้างของ Triode Vacuum Tube เบอร์ 6DJ8 ดังแสดงในรู ปที่ 1 และ
จากข้อมูลจากตารางที่ 1 และ 2 นั้น เราก็สามารถที่จะนํามาสร้างเป็ นโมเดลเพื่อใช้ในการ
ออกแบบวงจรก่อนที่จะนําไปสร้างเป็ นวงจรจริ งหรื อพัฒนาต่อไป แสดงดังรู ปที่ 2 สาเหตุที่ทาํ ก็
เพื่อที่จะใช้ทดสอบผลของวงจรที่เราได้ออกแบบนั้น ว่ามันจะให้ผลตรงตามที่เราต้องการหรื อ
เปล่านั้นเองครับ
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รูปที่ 2 โครงสร้างโมเดลและลักษณะของ Triode Vacuum Tube เบอร์ 6DJ8 ที่นาํ มาใช้งาน
ถ้าผูอ้ ่านท่านใดสนใจที่จะสร้างโมเดลเพื่อใช้ในการทดสอบวงจรที่ออกแบบก็ทาํ ได้นะ
ครับ โดยโมเดลของ Triode Vacuum Tube เบอร์ 6DJ8 คือ
.SUBCKT 6DJ8-X 1 2 3 ; P G C; NEW MODEL
+ PARAMS: MU=28 EX=1.3 KG1=330 KP=320 KVB=300 RGI=2000
+ CCG=2.3P CGP=2.1P CCP=.7P ; ADD .7PF TO ADJACENT PINS; .5 TO
OTHERS.
E1 7 0 VALUE=
+{V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+V(2,3)/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))}
RE1 7 0 1G
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1}
RCP 1 3 1G ; TO AVOID FLOATING NODES IN MU-FOLLOWER
C1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID; WAS 1.6P
C2 2 1 {CGP} ; GRID-PLATE; WAS 1.5P
C3 1 3 {CCP} ; CATHODE-PLATE; WAS 0.5P
D3 5 3 DX ; FOR GRID CURRENT
R1 2 5 {RGI} ; FOR GRID CURRENT
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
.ENDS
*$
แต่สาํ หรับการนํา Triode Vacuum Tube เบอร์ 6DJ8 มาประยุกต์ใช้งานในการออกแบบ
วงจรปรี แอมป์ นั้น ทางผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างการออกแบบวงจรที่จะมีวิธีการออกแบบวงจร โดย
วงจรปรี แอมป์ ที่จะออกแบบนั้นได้แสดงดังในรู ปที่ 3 แต่ส่วนวีธีการคํานวณเพื่อหาค่าของอุปกรณ์
ต่างๆ นั้นจะขอกล่าวเป็ นขั้นตอนถัดไป มาดูกนั เลยนะครับว่าจะมีวิธีการออกแบบอย่างไร………
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วงจรปรีแอมป์ ทีอ่ อกแบบ
วงจรปรี แอมป์ ที่ออกแบบมีลกั ษณะแสดงดังรู ปที่ 3 โดยในที่น้ ีน้ นั ใช้ Triode Vacuum Tube
เบอร์ 6DJ8 มาสร้างวงจร
+Vcc

Rp1
Cx1

Output Signal

TU1

Input Signal

Rx1

Rg1

Rk1

รู ปที่ 3 วงจรปรี แอมป์ ที่ใช้ Triode Vacuum Tube เบอร์ 6DJ8 ในการออกแบบ
จากรู ปวงจรดังแสดงในรู ปที่ 3 นั้นจะเห็นว่าเป็ นวงจรปรี แอมป์ ที่ใช้งานกันโดยทัว่ ไป โดย
มีวงจรที่เป็ นแบบเพลตโหลดและลักษณะการทํางานของวงจรจะไม่ค่อยเป็ นเชิ งเส้นเท่าไร แต่ก็
ไม่ใช่ปัญหาครับ เราสามารถแก้ไขได้ ก็คือ จะต้องให้ไฟเลี้ยงวงจรที่มีค่ากระแสที่มีค่าคงที่น้ นั เอง
ครับ แต่ก็ยงั ที่บอกว่าวงจรแบบนี้ เป็ นที่นิยมมากในปั จจุบนั นั้นเองจึงยังมีการสร้างวงจรแบบนี้ อยู่
ครับ จากในรู ปที่ 3 นั้นจะเห็นว่าค่าอุปกรณ์ต่างๆ นั้นไม่ได้แสดงค่าไว้ แต่ไม่ตอ้ งตกใจนะครับ
เพราะว่าเราจะมาทําการออกแบบด้วยกันครับ… มาทําการออกแบบกันต่อนะครับ
จากรู ปที่ 4 เป็ นกราฟแสดงคุณลักษณะของหลอด Triode Vacuum Tube เบอร์ 6DJ8 ที่ใช้
ในการออกแบบวงจรปรี แอมป์ โดยจําเป็ นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนํากราฟนี้ มาใช้ในการออกแบบ
วงจรเพื่อทําให้ผทู ้ ี่ออกแบบสามารถที่จะเห็นจุดการทํางานของวงจรได้ดีที่สุดครับ ลองทําดูนะครับ
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PLATE MILLIAMPERESVOLTS
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6DJ8
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e
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Vcc
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PLATE VOLTS

รูปที่ 4 กราฟคุณลักษณะของหลอด Triode Vacuum Tube เบอร์ 6DJ8
ที่ใช้ในการออกแบบวงจรปรี แอมป์
ขั้นตอนการออกแบบวงจร
จากกราฟที่แสดงในรู ปที่ 4 จะเห็นว่ามีเส้น Loadline ที่เราเป็ นผูก้ าํ หนดขึ้นมา โดยเส้น
Loadline นี้ เราจะทําการรากไปทําการตัดที่แกนตั้งคือที่จุด ( I px = 10mA) และไปตัดที่แกนนอนคือ
ที่จุด (Vcc = 220V ) นั้นก็หมายความว่าเราจะได้ค่าแรงดันที่ใช้เป็ นไฟเลี้ยงเพื่อจ่ายให้กบั วงจร โดย
เราจะใช้ไฟเท่ากับ 220V (+Vcc = 220V )
จากนั้นก็ทาํ การหาค่าความต้านทานของ RP1 ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยสามารถคํานวณหาได้จาก
V
⎛
⎜R =
I
⎝

Vcc 220V
⎞
=
= 22k Ω
⎟ → R p1 =
I px 10mA
⎠

จากนั้นก็สามารถที่จะทําการหาค่าความต้านทานของ Rk1 ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยในส่ วน
ของความต้านทานของ Rk1 นั้นจะทําการพิจารณาจาก {Vk = −(Vg )} โดยสามารถดูได้จากกราฟใน
รู ปที่ 4 จะเห็นว่าเราเลือกใช้ Vg = −3V (แรงดันไฟลบที่ไบอัสให้หลอดทํางาน) ดังนั้นเมื่อแทนค่า
แล้วจะได้ Vk = 3V และในส่ วนของค่า I p (Q ) (กระแสที่ไหลในวงจรในขณะที่หลอดทํางาน) จะมี
ค่าเท่ากับ 5mA ดังแสดงในกราฟรู ปที่ 4 ซึ่งในส่ วนของ I p (max) และ I p (min) ที่เห็นในกราฟนั้นก็
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จะเป็ นตัวที่ จะบอกว่าค่าของกระแสสู งสุ ดและตํ่าสุ ดจะมีค่าประมาณเท่าไรนั้นเอง ในส่ วนของ
แรงดัน Vp (Q ) นั้น ถ้าเราดูในกราฟจากรู ปที่ 4 ก็จะเป็ นค่าที่บอกถึงแรงดันที่ตกคร่ อมที่ขาเพลต
โดยจะมีค่าประมาณ 110V และในส่ วนของ Vp (max) และ Vp (min) ที่เห็นในกราฟเช่นกันนั้นก็จะ
เป็ นตัวที่ จะบอกถึ งาค่าของแรงดันสู งสุ ดและตํ่าสุ ดที่ตกคร่ อมขาเพลตว่าจะมีค่าประมาณเท่าไร
ซึ่งจากที่ได้ทาํ การออกแบบวงจรมานั้นก็ควรที่จะทําให้ค่าของ Vp (1) และ Vp (2) มีค่าที่ใกล้เคียงกัน
ให้มากที่สุด ที่ตอ้ งให้เป็ นแบบนี้กเ็ พื่อให้ได้สญ
ั ญาณที่ออกมาจากวงจรที่มีแรงดันทางบวกและทาง
ลบเท่ากันนั้นเอง ทีน้ ีกม็ าทําการคํานวณหาค่าของ Rk1 กันต่อเลยนะครับ…
V
⎛
⎜R =
I
⎝

Vk
3V
⎞
=
= 600k Ω
⎟ → Rk1 =
I p (Q ) 5mA
⎠

; {Vk = −(Vg )}

และในส่ วนของค่าความต้านทาน Rg1 นั้นก็สามารถหาค่าได้ (แต่โดยทัว่ ไปแล้วจะมีค่าอยู่
ในระหว่าง 20kΩ ถึง 100kΩ โดยขึ้นอยู่กบั การเลือกใช้งานครับ) แต่ในที่น้ ี จะใช้ค่าเท่ากับ
Rg1 = 100k Ω

ต่อจากนี้ คงเป็ นการคํานวณหาค่าตัวเก็บประจุ Cx และ Rx ซึ่ งเราจะทําการพิจารณาถึ ง
ความถี่ที่เราต้องการจะให้ผ่านออกไปจากวงจรปรี แอมป์ นั้นเอง โดยมีลกั ษณะเป็ นวงจรกรอง
ความถี่สูงนั้นเอง ซึ่ งทัว่ ไปแล้วจะกําหนดอยูท่ ี่ความถี่ 10Hz ในการใช้งานจริ ง โดยถ้ามีความถี่ที่
สู งกว่านี้ ก็จะสามารถผ่านไปได้ แต่ถา้ ตํ่ากว่าก็จะไม่สามารถผ่านวงจรในส่ วนนี้ ไปได้น้ นั เอง ดัง
แสดงในรู ปที่ 5
V

Vmax = 1V
V fc = 0.707V

f ( Hz )

0

f c = 10 Hz

รู ปที่ 5 กราฟแสดงลักษณะการออกแบบวงจรกรองความถี่สูงผ่านที่นาํ มาใช้งาน
โดยกําหนดความถี่ fc = 10 Hz
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ก็มาดูกนั เลยนะครับว่าจะออกแบบในส่ วนนี้ อย่างไร โดยในที่น้ ี ทางผูเ้ ขียนคงจะยกเอา
สู ตรการคํานวณมาใช้งานเลยนะครับ คือ
fc =

1
2π Rx Cx

จากสู ตรเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะแทนค่าเพื่อคํานวณหาค่าของอุปกรณ์ต่างๆ ได้เลยครับ
แต่ก็มีวิธีการออกแบบครั บ ถ้าเราดูจากสู ตรนะครั บ จะเห็ นว่าค่าของ fc = 10 Hz นี้ คือสิ่ งที่เรา
ต้องการ แต่กย็ งั เหลือค่าของ Rx กับ Cx นะครับ ว่าเราจะใช้ค่าเท่าไร โดยทัว่ ไปแล้วการออกแบบ
เราจะทําการกําหนดค่าของตัวเก็บประจุ (Cx ) โดยจะดูที่ทอ้ งตลาดมีขายนะครับ ดังนั้นในที่น้ ีจะขอ
กําหนดให้ค่าของ Cx เท่ากับ 0.22μ F ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะคํานวณหาค่าของ Rx ได้ดงั นี้
fc =

⎡
⎤
1
1
1
→ ⎢ Rx =
=
= 72.3k Ω ⎥
2π Rx Cx
2π f c Cx 2π ×10 Hz × 0.22 μ F
⎣
⎦

เพี ย งเท่ า นี้ ก็ไ ด้ค่ า ของอุ ป กรณ์ ที่ เ ราจะใช้ง านแล้ว ครั บ แต่ เ พื่ อ ให้แ น่ ใ จว่า สิ่ ง ที่ เ ราได้
ออกแบบมานั้นเป็ นไปตามที่ตอ้ งการหรื อเปล่า จึงต้องทําการทดสอบการทํางานของวงจร ดังแสดง
ในรู ปที่ 6 รู ปที่ 7 และรู ปที่ 8

(ก)
8

(ข)
รู ปที่ 6 ผลการทดสอบวงจรปรี แอมป์ ที่ออกแบบ
(ก) แสดงค่าของแรงดันและกระแสที่ไหลในวงจรที่ออกแบบ
(ข) แสดงผลการตอบสนองทางความถี่ของวงจรที่ออกแบบ

รูปที่ 7 ผลการจําลองการทํางานแบบ Time Domain (โดเมนทางเวลา)
9

รูปที่ 8 ผลการจําลองการทํางานแบบ Frequency Domain (โดเมนทางความถี่)
จากการทดสอบการทํา งานของวงจรปรี แ อมป์ ที่ อ อกแบบนั้น พบว่า ให้ผ ลตรงตามที่
ต้องการทุกประการ แต่เนื่ องจากในการนําไปสร้างเป็ นวงจรจริ งนั้นบ้างครั้งค่าของอุปกรณ์ที่เรา
คํา นวณได้น้ ัน อาจจะไม่มีขายตามท้องตลาดนะครั บ จึ งอาจจะต้องหาค่าของอุ ปกรณ์ ที่มีค่าที่
ใกล้เคียงกับที่เราคํานวณได้ให้มากที่สุดครับ ดังนั้นผลการทดลองที่ได้จึงอาจจะคลาดเคลื่อนไป
บ้างนะครับ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ เพราะจากที่ได้ทาํ การสร้างวงจรและทดสอบแล้วก็เป็ นไป
ตามที่ออกแบบครับ ที่กล่าวมาคงจะเห็นได้ว่าการออกแบบนั้นไม่ได้มีความยากอะไรเลย แต่ตอ้ ง
อาศัยหลักการในการออกแบบเป็ นสําคัญ ต้องลองทําดูนะครับแล้วจะรู ้ว่ามันได้ความรู ้มากเลยครับ
และยังสามารถที่จะนําวิธีการนี้ไปใช้ในการออกแบบวงจรต่างๆ ได้อีกด้วย
เป็ นอย่างไรกันบ้างครับ พอจะรู ้จกั หลักการการออกแบบวงจรปรี แอมป์ ที่ใช้หลอด Triode
Vacuum Tube เบอร์ 6DJ8 เพื่อที่จะสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการสร้างวงจรที่มีความซับซ้อน
ต่อไปนะครับ
****************************
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