
 

  D-TECH คอื เทคโนโลยขีัน้สงูทีเ่หนือกว่า
เพาเวอรแ์อมป์ทัว่ไป ใหป้ระสทิธภิาพการสูญเสยี

พลังงานนอ้ยทีส่ดุเทา่ทีเ่คยมมีาและใหก้ าลังขับ
มากกว่า แต่ใหเ้สยีงทีใ่สสะอาด เหนือกว่าเสยีง
ของเพาเวอรแ์อมป์ทีเ่คยมมีา 

  D-TECH คอื เพาเวอรแ์อมป์ทีอ่อกแบบดว้ย

เทคโนโลยขีัน้สงู ทีม่าพรอ้มก าลังขับทีม่ากเมือ่
เทยีบกบัขนาดของเพาเวอรแ์อมป์ D-TECH สรา้ง

ความรอ้นนอ้ยมากและใหเ้สยีงทีใ่สสะอาด แน่น
กระชบั เรารวมขอ้ดขีองเครือ่งขยายเสยีงแบบ
อนาล็อกและดจิติอลเขา้ไวด้ว้ยกนั จงึเป็นเหตุผล
ว่าท าไมเพาเวอรแ์อมป์ D-TECH ของ TAFN 

AUDIO SYSTEM จงึเป็นเทคโนโลยเีพาเวอร์
แอมป์ขัน้สงูทีใ่ชง้านไดง่้ายมาก ไม่มปัีญหาในการ
ใชง้าน และน่าใชง้านมากทีส่ดุ 

  เพาเวอรแ์อมป์ดจิติอล D-TECH จะแปลงสญัญาณอนาล็อกทีเ่ขา้มาใหเ้ป็นสญัญาณดจิติอลกอ่นทีส่ญัญาณจะถกูขยาย สญัญาณจะถกู

ขยายในขณะทีม่ันอยูใ่นรูปแบบดจิติอล สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพและก าลังขับทีส่งูมาก สญัญาณทีข่ยายแลว้จะถกูแปลงกลับมาในรูปแบบของ
สญัญาณอนาล็อกเพือ่ทีจ่ะน ามาใชง้าน เพาเวอรแ์อมป์ D-TECH มรีะบบการจัดการทีช่าญฉลาดทีช่ว่ยการแปลงสญัญาณใหม้คีวามรวดเร็วมาก
ขึน้ และในขณะเดยีวกนัเพาเวอรแ์อมป์ยังสง่สญัญาณอนาล็อกเอาตพ์ุตยอ้นกลับมาเปรยีบเทยีบสญัญาณอนาล็อกอนิพุตโดยไม่มกีารหน่วง

เวลาสญัญาณเสยีงทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบ ท าใหค้ลืน่สญัญาณเสยีงเอาตพ์ุตทีอ่อกมามกีารปรับรูปคลืน่สญัญาณใหต้รงตามสญัญาณทีเ่ขา้มา 

 

เพาเวอรซ์พัพลายข ัน้สงู 

 เพาเวอรซ์พัพลายของเพาเวอรแ์อมป์ TAFN AUDIO 

SYSTEMS ถอืไดว้่าทนัสมัยทีส่ดุเทา่ทีเ่คยมมีา ออกแบบ
วงจร full-bridge เป็นพเิศษทีใ่หพ้ลังงานสงูอย่าง
ต่อเนื่องโดยเครือ่งไม่รอ้นเกนิไป ไม่เพยีงระบบ soft-

start เทา่นัน้ แต่ยังมรีะบบ soft turn-on ทีช่ว่ยป้องกนั
ไฟกระชากในขัน้ตอนการป้อนไฟขณะเปิดเพาเวอร์
แอมป์ ซึง่จะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเปิดเครือ่งขยายเสยีงได ้
พรอ้มกนัจ านวนหลายๆเครือ่งทนัท ีโดยไม่ตอ้งเปิด

เพาเวอรแ์อมป์ทลีะตัว และเมือ่เกดิปัญหาไฟตกหรอื
ไฟเลีย้งไม่พอ เพาเวอรซ์พัพลายก็ยังคงสามารถจ่าย
ไฟเลีย้งภาคขยายไดอ้ย่างต่อเนื่องโดยทีก่ าลังวัตตไ์ม่

ตก ระบบเพาเวอรซ์พัพลายของ TAFN จงึชว่ยให ้
เพาเวอรแ์อมป์มคีวามปลอดภัยและยดืหยุ่นในการใชง้าน
มากทีส่ดุ  

 D-TECH ใขเ้พาเวอรซ์พัพลายเป็นแบบเทคโนโลยสีวทิซโ์หมดชัน้น า ซึง่มั่นใจไดว้่าในกรณีแหล่งจ่ายไฟเกดิความผนัผวนขึน้ ก าลังขับที่
ออกมายังคงเสถยีรเหมอืนปกต ิเพราะว่า D-TECH ใชร้ะบบการฟีดแบล็คเร็ว(fast-feedback system) ในกรณีทีไ่ฟดับหรอืเกดิการกระชาก
ของไฟทีรุ่นแรงจนเครือ่งดับ และระบบ soft-start จะเริม่ท างานทนัทเีมือ่เครือ่งเริม่ท างานใหม่ โดยเสยีงจะค่อยๆดงัขึน้จะไม่เกดิเสยีงดัง
ทนัททีนัใด เป็นระบบการป้องกนัภายในเครือ่งและล าโพงไม่ใหเ้กดิการเสยีหาย 

 

ภาคขยายเสยีงดจิติอลข ัน้สงู 
 

  เนื่องจาก D-TECH มกีารออกแบบวงจรพเิศษ ทีท่ าใหเ้อา้พุ
ทอมิพแีดนซ ์(output impedance) ต ่ามาก สง่ผลให ้damping 

factor จะสงูมาก จงึสามารถบงัคับดอกล าโพงไดด้กีว่า เสยีงเบสที่
ออกมาจงึหนักแน่นเหมอืนจรงิ แมว้่าเพาเวอรแ์อมป์ถงึจุดคลปิ 
(clip) แลว้ แต่ทว่า damping factor ก็ยังคงสงูอยู่ เสยีงทีอ่อกมา
จงึมคีวามชดัเจน ไม่เบลอ 

   ในกรณีทีเ่กดิการโอเวอรโ์หลด(overload) หรอืเกดิ

การช็อต D-TECH จะจ ากดักระแสเอา้ทพ์ุทโดยอตัโนมัต ิท าให ้
เพาเวอรแ์อมป์สามารถป้องกนัระบบภายใน ไม่ใหเ้กดิการเสยีหาย

อย่างสมบรูณ์ โอกาสทีจ่ะเสยีหายมนีอ้ยมาก ระบบ ACC 
(Automatic Current Control) จะท าการวัดกระแสทีอ่อกมา
ตลอดเวลา และถา้กระแสเกนิจุดทีเ่ครือ่งก าหนด ระบบจะท าการลด

สญัญาณเอา้ทพ์ุทโดยอัตโนมัต ิเพือ่กระแสจะไดไ้ม่เกนิจุดที่
ก าหนด แมว้่าจะเกดิการโอเวอรโ์หลด(overload) หรอืช็อต(short 
circuit) แค่ไหนกต็าม 

  เพาเวอรแ์อมป์ D-TECH ใชเ้ทคโนโลยดีจิติอลสวทิซโ์หมดทีส่ญูเสยีพลังงานไปเป็นความรอ้นนอ้ยมาก และสามารถน าพลังงานที่
สง่กลับมาจากล าโพงเอาไปใชใ้หม่ได ้ท าใหไ้ม่ตอ้งใชฮ้ทีซิง้คแ์ละระบบระบายความรอ้นขนาดใหญ ่จงึท าใหเ้ครือ่งขยายเสยีงมขีนาด
กระทดัรัด น ้าหนักเบา ประหยัดพลังงาน และใชง้านไดย้าวนาน 



กราฟ: เปรยีบเทยีบการสญูเสยีความรอ้นในเทคโนโลยีต่า่งๆ 

 
Class-AB  50% Power loss in heat 

 
Class-H  30% Power loss in heat 

 
Class-TD (AB+D) 10-15% Power loss in heat 

 
D-TECH  3- 5% Power loss in heat 

  เพาเวอรแ์อมป์ D-TECH สญูเสยีพลังงานเป็นความรอ้นแค่ 

5% เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Class AB สญูเสยีพลังงานเป็นความรอ้น 
50%, Class-H สญูเสยีพลังงานเป็นความรอ้นประมาณ 30% 
และ Class-TD (AB+D) สญูเสยีพลังงานเป็นความรอ้น 10 - 
15% 

  สญูเสยีความรอ้นนอ้ย เพาเวอรแ์อมป์ดจิติอล D-TECH ใช ้

พลังงานเพยีงครึง่หนึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณพลังงานทีใ่ช ้

กบัเพาเวอรแ์อมป์ Class AB ซึง่จะชว่ยประหยัดค่าใชจ่้ายใน
การตดิตัง้ไฟฟ้าและประหยัดค่าไฟ 

  D-TECH ท าไดอ้ย่างไร? เราออกแบบดจิติอลเพาเวอรแ์อมป์
ชัน้น า และออกแบบภาคจ่ายไฟดจิติอลสวทิซโ์หมดเป็นพเิศษ 
เมือ่รวมการออกแบบทัง้ 2 อย่างนี้เขา้ดว้ยกนั ท าใหเ้ครือ่งขยาย
เสยีงมขีนาดเล็ก น ้าหนักเบา และประสทิธภิาพสงู 

  ขอขอบคุณในการพัฒนาเทคโนโลยขีองเรา D-TECH i 
SERIES คอืเพาเวอรแ์อมป์รุ่นใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ มี

การสญูเสยีพลังงานจากความรอ้นเพยีง 3% อกี 97% เป็น
พลังงานทีเ่ครือ่งใชง้านเต็มประสทิธภิาพ ซึง่เปรยีบเทยีบกบัรุ่น
กอ่นทีม่ปีระสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน 95% 

การควบคมุกรวยล าโพงเต็มประสทิธภิาพ 

 เพาเวอรแ์อมป์มรีะบบการจัดการกรวยล าโพงทีน่่าทึง่ โดยการปล่อยสญัญาณไฟฟ้าควบคุมกรวยล าโพงตลอดลูกคลืน่ ซึง่เป็นการควบคุม

ล าโพงทีด่ทีีส่ดุ เพือ่ใหเ้สยีงทีอ่อกมาสมจรงิทีส่ดุ เพาเวอรแ์อมป์ D-TECH จะบงัคับกรวยล าโพงใหก้ลับสูจุ่ดศูนยก์ลางโดยใชส้ญัญาณไฟฟ้า
เขา้ควบคุมกรวยล าโพงตลอดเวลา เสยีงทีอ่อกมาจงึใสสะอาดชดัเจนถงึแมแ้ผน่สไปเดอร(์speaker spider) เสือ่มสภาพก็ตาม เพาเวอรแ์อมป์ 
D-TECH อาศัยการเคลือ่นทีข่องแผน่สไปเดอรโ์ดยธรรมชาตนิอ้ยมาก เพราะการคนืตัวของแผน่สไปเดอร(์speaker spider) โดยธรรมชาตนัิน้
จะตอบสนองชา้กว่าสญัญาณเสยีง การควบคุมกรวยล าโพงตลอดลูกคลืน่จะใหเ้สยีงแน่นกระชบัใสสะอาด เสยีงเบสและเสยีงกลางแหลมที่

ออกมาเหมอืนจรงิ ซึง่เป็นคุณสมบตัขิองเพาเวอรแ์อมป์ทกุรุ่นของทาฟน์ แต่ทวา่ D-TECH i SERIES มปีระสทิธภิาพในการควบคุมกรวย
ล าโพงทีเ่หนือกว่ารุ่นอืน่ๆ 

 



เปิดเผยความลบัของเสยีงใสสะอาด 

 เหตุผลหนึง่ทีท่ าใหเ้พาเวอรแ์อมป์ D-TECH 
ของ TAFN Audio System ใหเ้สยีงทีใ่สสะอาด 
เพราะสามารถก าจัดสญัญาณรบกวน ทีซ่อ้นเรน้

อยู่ในรูปของ intermodulation ได ้

ฮารโ์มนกิทีน่อกเหนือจากสญัญาณของเสยีง 
สว่นใหญจ่ะเกดิขึน้จากการท างานของเพาเวอร์
แอมป์ทีเ่อาตพ์ุตสเตจและล าโพง ซึง่เป็นสาเหตุ

หลักทีท่ าใหเ้กดิ Intermodulation เขา้มา
รบกวนในย่านเสยีง ท าใหเ้สยีงไม่สะอาดเหมอืน
จรงิ 

intermodulation เกดิขึน้ไดจ้ากการที ่
damping factor ในความถีน่อกย่านเสยีงมคี่า
ต ่า ขณะทีเ่พาเวอรแ์อมป์ท าการขยายสญัญาณ

ทีค่วามถีส่งูๆ ทีม่ากกว่าสญัญาณเสยีงหรอื
มากกว่า 20 KHz ขึน้ไปและintermodulation ที่
เกดิขึน้นี้ก็จะสง่ผลยอ้นกลับมายังล าโพง 

ตอ้งขอบคุณการท างานของ D-TECH ทีม่วีงจร
กรองความถีเ่อาตพ์ตุ(output filter) 
ประสทิธภิาพสงู ทีช่ว่ยตัดสญัญาณฮารโ์ม

นกิ นอกย่านเสยีงไดอ้ย่างเฉียบคม ท าใหไ้ม่เกดิ 
Intermodulation ทีจ่ะยอ้นกลับเขา้มาท าลาย
เสยีงทีใ่สสะอาดของเพาเวอรแ์อมป์ได ้

  เพาเวอรแ์อมป์สว่นใหญไ่ม่สามารถแกปั้ญหา
สญัญาณรบกวนทีเ่กดิจาก intermodulation ได ้
ท าใหเ้กดิค่าความผดิเพีย้นของเสยีงทีเ่กดิจาก 
intermodulation ขึน้ เนื่องจากเพาเวอรแ์อมป์

พวกนัน้ไม่ไดท้ดสอบในระบบทีเ่อือ้ต่อการเกดิ 
Intermodulation ใชเ้พยีงตัวตา้นทานทีไ่ม่
เกดิผลตอบสนองทีเ่หมอืนล าโพงจรงิ ดังนัน้จงึ

ไม่พบปัญหาของ Intermodulation ทีเ่กดิขึน้
จรงิกบัการใชง้านจรงิ 

แต่ถา้น าเพาเวอรแ์อมป์พวกนี้มาทดสอบกบั
ล าโพงทีใ่ชง้านจรงิ จะเห็นถงึความแตกต่าง
อย่างชดัเจน เสยีงจากเพาเวอรแ์อมป์ D-TECH 
ใหเ้สยีงทีด่กีว่าเพาเวอรแ์อมป์ทัว่ไป เพราะ

เทคโนโลยกีารตัดสญัญาณทีส่ามารถตัดทีต่น้
ตอของสาเหตุการเกดิ intermodulation ได ้

คุณสมบตันิี้มอียู่ในเพาเวอรแ์อมป์ทกุรุ่น
ของ TAFN Audio System แต่ทว่า D-TECH i 
SERIES มปีระสทิธภิาพในการกรองสญัญาณ
ฮารโ์มนกิทีเ่หนือกวา่รุ่นอืน่ๆ 

 

ระบบป้องกนัทีท่นัสมยัทีส่ดุ 

  D-TECH มรีะบบ automatic current control (ACC) ทีส่ามารถจ ากดักระแสไดโ้ดยอัตโนมัต ิซึง่จะท าใหคุ้ณมั่นใจไดว้่าเพาเวอรแ์อมป์
ของคุณจะปลอดภัยจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ระบบ ACC จะท าการตรวจสอบกระแสเอาตพ์ุตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ถา้ระบบตรวจพบว่ากระแส

เอาตพ์ุตสงูเกนิกว่าระดับทีก่ าหนดไว ้ระบบ ACC จะท าการจ ากดักระแสใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสมทนัท ีไม่ว่าสาเหตุของกระแสเอาตพ์ุตทีส่งู
เกนินัน้เกดิจากไฟฟ้าลัดวงจรหรอืกระแสเกนิก็ตาม 

  ในกรณีเกดิการช็อตล าโพงขึน้ ระบบ ACC จะจ ากดักระแสในทนัทไีม่มกีารหน่วงเวลาเกดิขึน้ เนือ่งจาก D-TECH มรีะบบการป้องกนั

การช็อตทีล่ าโพง แต่เพาเวอรแ์อมป์ทัว่ไปเมือ่เกดิการช็อตทีล่ าโพงขึน้จะมกีารหน่วงเวลาเป็นเวลาสัน้ๆ แต่ทวา่ในชว่งเวลาหน่วงเวลาสัน้ๆนัน้
คาปาซสิเตอรภ์ายในวงจรจะท าการคลายประจุออกมา ซึง่อาจสง่ผลท าใหท้รานซสิเตอรเ์กดิความเสยีหายได ้แต่ D-TECH จะไม่มกีารหน่วง
เวลาเกดิขึน้ เพราะระบบ ACC จะจ ากดักระแสในทนัท ีทรานซสิเตอรจ์ะปรับการท างานใหเ้หมาะสมเมือ่เกดิการช็อตทีล่ าโพงในทนัท ี



 
Soft turn-on feature and over-voltage detector are available only in i-power series, and d-tech i series. 

  เพาเวอรแ์อมป์ D-TECH มรีะบบป้องกนั high frequency oscillations ทีเ่กดิจากการใชเ้พาเวอรแ์อมป์ผดิวธิหีรอืการตดิตัง้ทีไ่ม่ถกูตอ้ง ซึง่

ระบบ automatic control gain (AGC) จะจ ากดัสญัญาณทีเ่กดิขึน้ใหอ้ยู่ในระดับทีป่ลอดภัยจนกว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้จะไดรั้บการแกไ้ข 

  ระบบการป้องกนัต่างๆทีเ่พิม่ขึน้ จะชว่ยใหเ้พาเวอรแ์อมป์ปลอดภัยจากปัญหาไฟตก ไฟเกนิ ไฟกระชากทีเ่กดิจากแหล่งจ่ายไฟและระบบ 

soft-start จะสง่ก าลังใหเ้ป็นปกต ิโดยการค่อยๆเพิม่ระดับเสยีงขึน้เรือ่ยๆ เป็นการถนอมเพาเวอรแ์อมป์กบัล าโพงไม่ใหบ้อบช ้า 

 
 

http://www.tafnaudio.com/dtech_tech.htm

