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เพาเวอร์แอมป์สารพัดประโยชน์ กับ Honic LPA-1000

กับ Honic LPA-1000

สุรสิทธิ์  บุญปั้น

เพาเวอร์แอมป์สารพัดประโยชน์

“

เปิดตัวกับเพาเวอร์แอมป์สารพัดประโยชน์
กับ Honic LPA-1000 ด้วยกำาลังวัตต์
ที่ทำาได้ถึง 1000วัตต์ แบบเต็มๆ
ที่โหลด 4 โอห์ม พ่วงมากับระบบ
เล่นเพลงแบบ MP3 ที่รองรับ USB
SD CARD และฟังก์ชั่นขยายเสียง
จากสายโทรศัพท์โดยตรง...

“

 ส�ำหรับเครื่องขยำยเสียงในระบบ PA แล้วไม่ว่ำผู้ใช้อยำกให้เจ้ำ Honic LPA-1000 ท�ำอะไรก็ได้ 

ไม่ว่ำจะในห้องประชุม เสียงตำมสำย เปิดเพลงฟังมันส์ๆ หรือกระจำยเสียงแบบข้ำมจังหวัด ด้วยฟังก์ชั่น 

ขยำยเสียงสำยโทรศัพท์โดยตรง ไม่ว่ำจะต้องกำรท�ำอะไรให้เสียงดังกระหึ่ม ในงบประมำณที่ควบคุมได้ 

Honic LPA-1000 ตัวเดียวรับรอง ”เอาอยู่”

วงจรขยาย
 เรำมำเริม่กบัหวัใจหลกัของ Honic LPA-1000 ทีใ่ห้ก�ำลงัวตัต์ได้สงูถงึ 1000 วตัต์ ทีโ่หลด 4 โอห์ม 

ที่สำมำรถขับล�ำโพงใหญ่ๆ หนำๆ หนกัๆ ได้สบำยๆ แน่นอนว่ำต้องมีทรำนซิสเตอร์ที่ต้องรองรับก�ำลังงำน

สูงๆ ได้เป็นอย่ำงดี โดยวงจรขยำยใช้วงจรแบบ Class-AB ที่ให้เสียงได้ครบเต็มย่ำนควำมถี่เสียง 

มีทรำนซิสเตอร์เบอร์คุ้นหูอย่ำง 2SA1943 ที่น่ำจะจับคู่มำกับ 2SC5200 โดยได้ขนำนมำทั้งหมด 8 คู่ ใน

แต่ละตัวจ่ำยกระแสได้สูงสุด 15 แอมป์ ดังนัน้เมื่อขนำนกัน 8 คู่ จึงสำมำรถขับกระแสได้สูงสุดถึง 120 

แอมป์ ไม่ว่ำโหลดจะเป็นดอกล�ำโพงขนำดใหญ่สกัแค่ไหน กส็ำมำรถขบัให้ได้ก�ำลงัถงึ 1000 วตัต์ ได้สบำยๆ 

รวมทั้งกำรขนำนทรำนซิสเตอร์ก็เป็นกำรเพิ่มพื้นที่ระบำยควำมร้อนให้มีมำกขึ้น กำรถ่ำยเทควำมร้อนไปยัง

แผ่นระบำยควำมร้อนจึงดีขึ้น พร้อมกำรใช้อะลูมิเนียมคลีบขนำดใหญ่ในกำรระบำยควำมร้อน ที่มำพร้อม

พดัลมระบำยอำกำศด้ำนหลงัเครือ่ง ทีด่ดูอำกำศเยน็จำกด้ำนหน้ำผ่ำนครบีของแผ่นระบำยควำมร้อน และ

ผลักลมร้อนออกด้ำนหลัง ควำมร้อนจึงไม่สะสมอยู่ในเครื่อง จึงท�ำให้ภำคเพำเวอร์แอมป์ท�ำงำนได้แบบทนทำน... 

 ไม่เพียงแต่วงจรขยำยที่ออกแบบมำให้แรง, ทน, อึด แล้ว กำรใช้งำนในโหมดเสียงตำมสำยหรือ Power Line ที่ต้องอำศัยหม้อแปลงในกำรส่งผ่ำน

สัญญำณเสียง ในหลักกำรของแมทชิ่งอิมพีแดนซ์ หม้อแปลงใหญ่ย่อมส่งผ่ำนสัญำณแม่เหล็กไปได้มำก ในส่วนของหม้อแปลงตัวนี้มีขนำดพอๆ กับหม้อแปลง

ในภำคจ่ำยไฟเลยทีเดียว นัน่หมำยควำมว่ำ ก�ำลังงำนสำมำรถส่งผ่ำนออกไปได้อย่ำงเต็มที่เต็มก�ำลัง ไม่ถูกสกัดกั้นจำกกำรอิ่มตัวหม้อแปลงเอำต์พุต ดังนัน้

สัญญำณที่ส่งออกไปยังระบบเสียงตำมสำย Power Line ถึงจะมีควำมยำวของสำยมำกก็ไม่ท�ำให้เสียงลดน้อยถอยลงแต่อย่ำงใด...
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เพาเวอร์แอมป์สารพัดประโยชน์ กับ Honic LPA-1000

USB, SD, MP3 Player
 เพำเวอร์แอมป์ตัวนี้ได้ชื่อว่ำสำรพัด

ประโยชน์ กเ็พรำะกำรออกแบบจดัวำงฟังก์ชัน่

ต่ำงๆ ให้สำมำรถใช้งำนได้แบบครอบจักรวำล

ด้ำนเสียง อีกฟังก์ชั่นที่ผู้เขียนนัน้ชอบมำกๆ 

นัน่ก็คือ กำรจับวงจร USB, SD, MP3 ยัดลง

ไปที่หน้ำปัด ท�ำให้เล่นเพลง MP3 ได้ทันทีเมื่อ

เสียบ USB หรือ SD Card เพียงแค่กดปุ่ม 

PLAY กส็ำมำรเล่นเพลง MP3 ได้ทนัท ีนัน่จะ

ท�ำให้เรำไม่ต้องหอบหิ้วเครื่องเล่น CD อีกต่อไป จึงท�ำให้ผู้ใช้งำนในกำร

ควบคุมกำรเล่นเพลง ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นมืออำชีพก็สำมำรถใช้งำนได้...

ขยายเสียงจากสายโทรศัพท์โดยตรง
 แรกเห็นช่องเสียบสำยโทรศัพท์หน้ำเครื่องถึงกับ “งง” ครับ นี่มัน

เพำเวอร์แอมป์หรอืโมเดม็หรอืเรำต์เตอร์ต่ออนิเตอร์เนต แต่พอได้สมัผสัและ

ได้ทรำบเกี่ยวกับกำรใช้งำนในช่อง Telephone นี้แล้ว ต้องยอมรับวำ่กำร

ออกแบบเพำเวอร์แอมป์ให้ถูกใจลูกค้ำ ต้องนกึถึงกำรใช้งำนที่ลูกค้ำต้องกำร 

กำรจบัโมดลูโทรศพัท์เข้ำกบัเพำเวอร์แอมป์พร้อม Mixer ซึง่จะท�ำให้สำมำรถ

ใช้งำนเพำเวอร์แอมป์กระจำยเสยีงทีโ่ทรศพัท์ทีโ่ทรเข้ำมำ ท�ำกำรขยำยและ

ส่งออกล�ำโพงได้โดยง่ำย พูดง่ำยๆ ว่ำเป็นสปีคเกอร์โฟนขนำด 1000 วัตต์ 

ก็ว่ำได้ ยกตัวอย่ำงกำรใช้งำนเพื่อกำรประชุม โดยประธำนสำมำรถอยู่อีก

จงัหวดัและโทรเข้ำมำทีห่อ้งประชมุ สำมำรถท�ำกำรประชุมไดท้นัท ีเหน็ไหม

ครับว่ำเพียงใช้โมดูลเล็กๆ ก็ตอบโจทย์กำรใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องและตรง

ประเด็น...

ระบบ Mixer
 วงจรที่จะขำดไม่ได้กับระบบเครื่องเสียง PA นัน้ก็คือ ระบบ Mixer 

ใน Honic LPA-1000 ได้ให้ช่องเสียบไมโครโฟน 3 ช่องและ AUX และ 

DVD มำอย่ำงละช่อง อำจจะดูน้อยไปสักนดิ เพรำะช่องหน้ำปัดที่เหลือ 

ใช้ไปเป็น USB, SD, MP3 Player กบั Telephone แต่กไ็ม่ท�ำให้เป็นจดุด้อย 

เพรำะถ้ำใช้ช่อง USB, SD, MP3 Player เป็นตัวเล่นเพลงหลัก จึงไม่ต้อง

ใช้ช่อง AUX และ DVD สำมำรถหำไมค์ลอยมำต่อเข้ำช่องนี ้เพือ่เพิม่จ�ำนวน

ไมโครโฟนก็ได้ ไม่มีปัญหำเรื่องจ�ำนวนช่องของ Mixer แน่นอน...

ระบบป้องกัน
 ระบบทีไ่ม่ควรมองข้ำมในกำรเลอืกใช้เพำเวอร์แอมป์ ไม่ว่ำจะขนำด

เล็กหรือใหญ่ ใช้งำนประเภทไหนไม่ว่ำจะรำคำแพงหรือถูก ต้องมั่นใจว่ำมี

ระบบป้องกันที่ดี เพรำะเหตุผิดพลำดหรืออุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่

ว่ำกำรผดิพลำดจำกตวัเครือ่งเองหรอืจำกผูใ้ช้งำน เพำเวอร์แอมป์ต้องมรีะบบ

ป้องกันที่ครบถ้วน Honic LPA-1000 ระบบป้องกันดังนี้...

  มี LED OverLoad เครื่องจะป้องกันตัวเอง เมื่อใช้งำนกับโหลด

ทีเ่กนิก�ำลงั หรอืเกดิกำรชอร์ตทีเ่อำต์พตุ สำมำรถปิดและเปิดเครือ่งใหม่เพือ่ 

Reset.ให้กลับมำใช้งำนใหม่อีกครั้ง

  มีวงจรป้องกันไฟกระชำกขณะเปิดเครื่อง Soft Start Protect 

ในกำรเปิดเพำเวอร์แอมป์แต่ละครั้งจะมีกำรกระชำกของกระแสเกิดขึ้น

เนื่องจำกตัวเก็บประจุขนำดใหญ่ที่อยู่ในเพำเวอร์แอมป์ ดังนัน้ในกำรเปิด

เครือ่งแต่ละครัง้จงึต้องค่อยๆ ป้อนกระแสเข้ำสูว่งจร เพือ่ไม่ให้อปุกรณ์ต่ำงๆ

ได้รับควำมเสียหำย

  เครือ่งจะหยดุท�ำงำนหำกมอีณุหภมูสิงูเกนิ 90 องศำที ่Heat Sink 

ในประเทศไทยทีอ่ำกำศร้อน กำรออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนกิส์จงึแตกต่ำงไป

จำกประเทศในฝ่ังทีอ่ำกำศหนำว ดงันัน้อณุหภมูใินกำรท�ำงำนของเพำเวอร์-

แอมป์ มีโอกำศที่จะร้อนจนเกินขีดจ�ำกัดได้

  มีวงจรป้องกันกำรจ่ำยกระแสเกินเมื่อต่อ Load ต�่ำเกินไป โหลด

ของเพำเวอร์แอมป์กค็อืล�ำโพง กำรต่อขนำนล�ำโพงเพือ่ให้ได้ก�ำลงัวตัต์ทีเ่พิม่

ขึ้น เสียงดังมำกขึ้น จะท�ำให้กระแสที่เพำเวอร์แอมป์ต้องจ่ำยก็จะเพิ่มขึ้น 

ตำมจ�ำนวนล�ำโพงที่ต่อเข้ำมำ ซึ่งโหลดที่เหมำะสมอยู่ที่ 4-8 โอห์ม เท่ำนัน้ 

กำรต่อขนำนล�ำโพงจนต�่ำกว่ำ 4 โอห์ม ไม่เป็นกำรดีกับเพำเวอร์แอมป์

  ป้องกันกำรลัดวงจร Output (Short Circuit Protect) ในอีก

กรณทีี่เกิดอุบัติเหตุสำยล�ำโพงชอร์ต หรือดอกล�ำโพงช�ำรุดเกิดอำกำรชอร์ต 

เครื่องจะหยุดท�ำงำนทันที และเมื่อตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยสำมำรถ 

เปิดเครื่องและใช้งำนใหม่ได้ทันที

 สรุปสุดท้ำยกับเพำเวอร์แอมป์ Honic LPA-1000 ที่ใส่แนวคิดให้ผู้

ใช้งำนท�ำงำนได้อยำ่งสะดวกที่สุด งำ่ยที่สุด แถมด้วยกำรใส่วงจรเพำเวอร์

แอมป์ที่เหมำะสม ทั้งทนและให้ก�ำลังสูงอย่ำงเพียงพอ ท�ำให้เป็นเพำเวอร์-

แอมป์ที่เหมำะสมกับงำน PA ได้อย่ำงหลำกหลำยแนว...


