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วตัถุประสงค์ 

 1.  เพือเป็นแหล่งเผยแพร่งานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพฒันาทอ้งถิน

  และการบริหารอุตสาหกรรมในรูปแบบบทความวจิยัและพฒันาบทความทางวชิาการ 

 2. เพือเป็นแหล่งสร้างภาพพจน์ทีดีทางวชิาการและประชาสัมพนัธ์ผลงานของคณะเทคโนโลยี

  อุตสาหกรรมและคณะอืนๆ ในมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรีและในวงวชิาชีพอืนๆ ทราบ 

 3.  เพือสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการบริการวชิาการแก่สังคม 

กาํหนดการออกวารสาร  

  ปีละ 2 ฉบบั คือ ฉบบัที 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบบัที 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 

ลกัษณะบทความ 

 1.  ตอ้งไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอืนใดมาก่อนหรือตอ้งไม่อยู่ในขนัตอนการพิจารณาเพือเผยแพร่

  ในวารสารอืน 

 2.  ตอ้งเป็นผลงานวจิยัทีมีผลกระทบในวงกวา้งทีไม่ใช่งานวจิยัในระดบัสถาบนั 

 บทความทีลงพิมพ์เป็นข้อคดิเห็นของผู้เขียนเท่านัน 

ผู้เขียนจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใดๆ  ทีอาจจะเกิดขึนจากบทความนัน 
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การออกแบบวงจรอนิทเิกรเตอร์ในโหมดกระแส ด้วย OTA 

 (A Design Current-mode Integrator Circuit Used OTA) 
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บทคดัย่อ  

 บทความนีไดน้าํเสนอการออกแบบวงจรอินทิเกรเตอร์ในโหมดกระแส ดว้ย OTA ทีใช้

ไอซีทีมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด คือ AD844 ทีมีคุณลกัษณะของวงจรคือสามารถความคุมสภาวะ

การอินทิเกรทได้ดว้ยการเปลียนแปลงค่าตัวเก็บประจุ วงจรทีออกแบบเรียบง่ายใช ้AD844 

จาํนวน 1 ตวั ร่วมกบัตวัตา้นทานและตวัเก็บประจุอยา่งละ 1 ตวัต่อลงกราวนด ์ใหผ้ลการจาํลอง

การทาํงานด้วย PSpice ตอบรับกับทางทฤษฎีเป็นอย่างดี มีอตัราการสินเปลืองกาํลงัไฟฟ้า  

0.672 mW  ทีแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5V  
 

คาํสําคญั 

 วงจรอินทิเกรเตอร์, โหมดกระแส, OTA, CFA, AD844 
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1.  บทนํา 

 วงจรพืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ จะประกอบดว้ย วงจรขยาย วงจรอินทิเกรเตอร์ วงจรดิฟ

เฟอรเรนซิเอเตอร์ จากนนัก็จะนาํไปประยกุตใ์ชง้านเป็นวงจรอืน ๆ ในชือใหม่เช่น ในงานกรอง

ความถี เป็นวงจรกรองความถีตาํผ่าน ความถีสูงผ่าน วงจรกรองความถีเอนกประสงค์ [1] วงจร

กรองความถีแบบหลายหน้าที [2] และเมือนาํวงจรพืนฐานทงั 3 วงจรไปประยุกต์ใช้ในงาน

ควบคุมก็จะเป็นวงจรควบคุมได ้3 แบบดว้ยกนั คือ วงจรตวัควบคุมแบบสัดส่วนร่วมกบัปริพนัธ ์

(PI Controller) วงจรตวัควบคุมแบบสัดส่วนร่วมกบัอนุพนัธ์ (PD Controller) และนาํทงั 3 ส่วน

มาทาํงานร่วมกนัก็เป็นวงจรตวัควบคุมแบบสดัส่วนร่วมกบัปริพนัธ์ และอนุพนัธ์ หรือทีรู้จกักนั

อยา่งแพร่หลายในวงการควบคุมในงานอุตสาหกรรม (PID Controller: Proportional Integral and 

Derivative Controller) [3] และวงจรวงจรพืนฐานทงั 3 ก็สามารถไปประยุกต์ใชง้านอืนๆ ไดอี้ก

มากมาย 

 วงจรอินทิเกรเตอร์เป็นวงจรพืนฐานทีมีการประยุกต์ใชง้านอย่างมากมาย เช่น วงจรกรอง

ความถี วงจรกาํเนิดสญัญาณ  ทางดา้นการสือสาร ทางดา้นเครืองวดั และการควบคุมอตัโนมติัต่าง 

ๆ [4] จึงนับว่าสําคญัมาก ดังนันบทความนีจึงกล่าวถึงการออกแบบวงจรอินทิเกรเตอร์ด้วย

วงจรขยายความนํา (OTA: Operational Transconductance Amplifier) ซึงเป็นอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์แบบแอกทีฟ ประเภทแหล่งกระแสควบคุมดว้ยแรงดนั (VCCS: Voltage Control 

Current Source) ทีสามารถทาํงานไดท้งัให้โหมดแรงดนั และโหมดกระแส โดยเฉพาะอย่างยิง

เหมาะกบังานประมวลผลสญัญาณแอนะลอ็ก [5] มีความยดืหยุน่สูงในการออกแบบเป็นวงจรต่าง 

ๆ ไดส้ะดวก โครงสร้างภายในของ OTA ทีเป็นในระดบัทรานซิสเตอร์จะใชน้้อยกว่าอุปกรณ์อืน 

ๆ อีกทงัเป็นอุปกรณ์ทีมีจาํหน่ายเป็นในรูปแบบไอซี และมีคุณลกัษณะพิเศษของอุปกรณ์คือ มี

อตัราสรูลสู์ง ความเร็วสูง แบนดว์ิดทก์วา้ง และประยกุตเ์ป็นวงจรต่างๆ ไดง่้าย [6] สญัลกัษณ์ของ 

OTA แสดงไดด้งัรูปที 1 เมือ OTA ถกูสมมติเป็นแหล่งจ่ายกระแสทีควบคุมดว้ยแรงดนัทีเป็นอุดม

คติ จะสามารถเขียนสมการความสมัพนัธร์ะหว่างกระแสและแรงดนัได ้คือ 
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(ก)  สญัลกัษณ์                     (ข) วงจรสมมลูยภ์ายใน 

รูปที 1  OTA (Operational Transconductance Amplifiers 
 

จากสมการที (2) mg  คือค่าความนาํกระแส (Transconductance) ทีสามารถปรับค่าไดด้ว้ย

กระแสไบแอสจากภายนอก และค่าสัมประสิทธิของอุณหภูมิในระหว่างการทดลอง ( TV : 

Thermal Voltage) ทีอุณหภูมิปกติมีค่าเท่ากบั 26mV ส่วน ( )V   และ ( )V   คืออินพุตแบบไม่กลบั

ขวัสญัญาณ และกลบัขวัสญัญาณตามลาํดบั และ OI  คือกระแสเอาตพุ์ต เครืองหมาย ± ในสมการ

ที (1) แสดงไดว้่าวงจร OTA มีเอาตพุ์ตกระแสแบบบวก และ แบบลบในวงจรเดียว ขอ้ดีของการ

ใชว้งจรแอกทีฟแบบหลายเอาตพุ์ตมาสร้างเป็นวงจรประมวลผลสญัญาณคือทาํใหว้งจรทีสร้างขึน

สามารถลดจาํนวนอุปกรณ์ทงัแบบพาสซีฟและแอกทีฟลงได ้

ไอซี AD844 ของบริษทั Analog Devices เป็นออปแอมป์ความเร็วสูง ทีมีโครงสร้างภายใน

ทรานซิสเตอร์ชนิดไบโพลา มีคุณลกัษณะเฉพาะคือ มีแบนดว์ิดทก์วา้ง สามารถตอบสนองความถี

ไดก้วา้งกว่า สามารถประยกุตใ์ชใ้นงานเปลียนกระแสเป็นแรงดนั หรือเปลียนแรงดนัเป็นกระแส

ได ้[7] อีกทงัมีสถาปัตยกรรมภายในเป็นวงจรขยายป้อนกลบักระแส หรือทีรู้จกัในอุปกรณ์แอก

ทีฟชือ Current Feedback Amplifier (CFA) ทีมีคุณลกัษณะเด่นดีกว่าออปแอมป์ปกติ คือ มีความ

เป็นเชิงเส้นสูง และเป็นทียอมรับในการการตอบสนองของความถี [8] จากลกัษณะเด่นของ

อุปกรณ์ จึงนาํมาใชเ้ป็นอุปกรณ์หลกัของบทความเนืองจากตรงกบัลกัษณะเด่นของการออกแบบ

วงจรในโหมดกระแส คือ  มีช่วงพิสยัพลวติักวา้ง มีแบนดว์ิดทก์วา้ง มีความเป็นเชิงเสน้สูง ง่ายใน

การออกแบบวงจร และมีอตัราการสินเปลืองกาํลงัไฟฟ้าตาํ [9-10] 

 วงจรขยายป้อนกลบักระแสเป็นอุปกรณ์ทีมี 4 ขาประกอบดว้ยขาอินพุต 2 ขาคือ ขา y และขา 

x ทาํหนา้ทีเป็นรับแรงดนัและกระแสอินพุตตามลาํดบั ส่วนขาเอาตพุ์ตมี 2 ขาคือขา z และขา w ที

ให้เอาต์พุตเป็นกระแสและแรงดนัตามลาํดับ  ซึงสัญลกัษณ์และวงจรสมมูลย ์ของวงจรขยาย

ป้อนกลบักระแสแสดงได ้ดงัรูปที 2  
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(ก) สญัลกัษณ์                                            (ข) วงจรสมมลูย ์

รูปที 2  วงจรขยายป้อนกลบักระแส 
 

 จากวงจรสมมลูย ์ในรูปที 2 (ข) พบว่าทีขา y  มีวงจรกนัชนแรงดนั (Voltage Buffer) อยู ่ 

ดงันนัทีขา y  จะมีความตา้นทานสูงมาก กระแสจึงไม่สามารถไหลเขา้ทีขา y  ได ้( yI = 0) หรือ

พดูไดว้่าทีขา y เหมาะทีจะป้อนอินพุตเป็นแรงดนั ส่วนทีขา x  จะมีความตา้นทานตาํมาก โดยที

ขา x  เหมาะทีจะป้อนอินพุตเป็นกระแส ในขณะทีกระแสเอาต์พุตทีขา z  จะมีขนาดกระแส

เท่ากับ กระแสทีไหลเข้าทีขา x ( xI = zI ) ซึงมีข้อควรทาํความเข้าใจว่า xI  และ zI  มีจะทิศ

เหมือนกัน นั นคือหาก xI  มีทิศทางไหลเขา้ zI  ก็จะไหลเข้าด้วย ส่วนแรงดนัขา w จะเท่ากับ

แรงดนัทีขา z ซึงในทางอุดมคติความตา้นทานทีขวั w  จะมีค่าตาํโดยวงจรขยายป้อนกลบักระแส

ทีถกูผลิตอยูใ่นรูปแบบของวงจรรวม และได ้รับความนิยมเบอร์ AD-844 โครงสร้างภายในแสดง

ดงัรูปที 2 (ข) สาํหรับการต่อแหล่งจ่ายไฟเลียงคู่เขา้กบัวงจรขยายป้อนกลบักระแส ใหต่้อ VCC (ขา

ที 7) และ VEE (ขาที 4)  ขาอินพุต y  และขา x  ขาที 2 และ 3 ตามลาํดบักระแสเอาตพุ์ตหรือขา z

อยูที่ขา 5 ส่วนขา 6 แรงดนัเอาตพุ์ตหรือขา w  
 

 
 

รูปที 3  โครงสร้างและตาํแหน่งขาของไอซี AD844  
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2.  ขันตอนการออกแบบวงจรอนิทิเกรเตอร์ด้วย AD844 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4  วงจรอินทิเกรเตอร์ โดยใช ้AD844 
 

 จากวงจรในรูปที 4 เป็นวงจรอินทิเกรเตอร์ทีไดอ้อกแบบเป็นวงจรอินทิเกรเตอร์แบบไม่

สูญเสีย จะเห็นไดว้่าเรียบง่ายประกอบดว้ย AD844 ทาํงานร่วมกบัตวัตา้นทาน และตวัเก็บประจุ

แบบต่อลงกราวนดอ์ยา่งละ 1 ตวั ทีสามารถเขียนสมการแรงดนัทีขวั y ได ้ดงันี 

                

1
y in

y

V I
sC

   (3) 

                 

in
y

y

IV
sC

  

จากคุณสมบติัวงจรป้อนกลบักระแส y xV V , x zI I  จะได ้
 

             

yx
x

x x
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   (4) 

หรือ
                                            

in
x

x y

II
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  (5) 

เมือ x z outI I I 
                                               

                                                          0

1 T

out in
x y

I I dt
R C

              (6) 

 

3. ลําดับขันตอนการจาํลองการทํางานด้วยโปรแกรม PSpice 

เพือเป็นการยนืยนัคุณลกัษณะของวงจรทีไดอ้อกแบบ ดว้ยโปรแกรม PSpice ในการจาํลอง

การทดสอบการทาํงาน และใชไ้อซี AD844 ของบริษทั Analog Devices และใชแ้หล่งจ่ายแรงดนั 

5V  

 

AD-844
y

x
z

Rx

Cy

Iin
Iout
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1.  การจาํลองการทาํงานของวงจรอินทิเกรเตอร์ดว้ย AD844 

 
รูปที 5 วงจรอินเกรเตอร์โดยใช ้AD844 ดว้ย PSpice 

 

2. ต่อวงจรตามรูปที 5 ก ําหนด inI เป็น IAC Sweep เพือหาการตอบสนองทางความถี 

(Frequency Response) ของวงจรก่อนโดยตงัค่าตามรูปที 6  จะไดผ้ลตอบสนองทางความถี

ของวงจร ดงัรูปที 7 

 
 

รูปที 6  การตงัค่า AC Sweepใน PSpice 
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รูปที 7 ผลตอบสนองความถีของวงจร 
 

3. จากรูปที 7 จะเห็นไดว้่าผลตอบสนองความถีทีได ้จะเป็นผลตอบสนองแบบความถีตาํผ่าน 

ทีสามารถนํามาใช้งานได้ คือในช่วง 1–100KHz  ก ําหนดให้อินพุตมีความถี 1KHz, 

Isin=500µA แลว้ตงัค่าการจาํลองใหม่เป็นโหมด Time Domain จะไดผ้ลดงัรูปที 8  

รูปที 8 ผลการจาํลองการทาํงานของวงจรอินทิเกรเตอร์โดยป้อน Input เป็น Isin 
 

4. จากนันเปลียนสัญญาณเขา้เป็น IPulse พร้อมกาํหนดค่าเวลาเท่ากบั 0.4ms เงือนไขการ

จาํลองเป็น  Time Domain ตามเดิมเปลียนเวลาทีแสดงผลเป็น 1.2ms จะไดผ้ลการจาํลอง

การทาํงานดงัรูปที 9  
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 รูปที 9 ผลการจาํลองวงจรอินทิเกรเตอร์โดยกาํหนด Input เป็น IPluse 
 

5. คาํนวณหาค่า outI จากสมการที 6 

 0

1 T

out in
x y

I I dt
R C

   

                 หาค่า 
 

1T
F

  จะได ้
1 0.4

2.5
T mS

KHz
   

 

 จากรูปที 5  0.1 , 1 , 500y x inC uF R K I uA      

 แทนค่าในสมการที 6 

                                           

0.4
6

3 6
0

1 (500 10 )
(1 10 )(0.1 10 )

m

outI dt
 

    

                                           2outI mA  

 ผลการจาํลอง 1.9303outI mA  
 

 จากผลการจาํลองการทาํงานของวงจรอินทิเกรเตอร์ ดว้ย AD844 ในรูปที 9 จะเห็นได้

ว่าเอาตพุ์ตจะเป็นสโลปไต่ขึน เมือสญัญาณอินพุตเป็นรูปสเตปเวฟเขา้มาค่าความถีเขา้จะมีผลกบั

รูปสญัญาณเอาตพุ์ต ดงัรูปที 10 คือ จาก fC (Frequency Cut-off) สามารถสรุปไดด้งันี คือ 

 หากความถีเขา้นอ้ยกว่า10fC รูปเอาตพุ์ตจะเป็น Short Time Constance 

 หากความถีเขา้ใกลเ้คียง fC รูปเอาตพุ์ตจะเป็น Medium Time Constance   

 หากความถีเขา้มากกว่า 10fC รูปเอาตพุ์ตจะเป็น Long Time Constance   
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รูปที 10  สภาวะการอินทิเกรตอร์ 

 

4. สรุปผลการออกแบบวงจรอนิทิเกรเตอร์ 

 บทความนีไดท้าํการออกแบบวงจรอินทิเกรเตอร์ในโหมดกระแสดว้ย OTA ทีใชไ้อซีทีมี

จาํหน่ายคือ AD844 ออกแบบเป็นวงจรอินทิเกรเตอร์แบบไม่มีการสูญเสียทีใชอุ้ปกรณ์แอกทีฟ 

AD844 เพียง 1 ตวั ร่วมกบัตวัตา้นทาน และตวัเก็บประจุ แบบต่อลงกราวนด์อีกอย่างละ 1 ตวั ซึง

วงจรเรียบง่ายไม่ซบัซอ้น พร้อมทงัแสดงใหเ้ห็นถึงการออกแบบ และทดสอบสอบการทาํงานของ

วงจรดว้ยโปรแกรม PSpice ให้เห็นถึงคุณลกัษณะของวงจรอินทิเกรเตอร์ในทุกแง่มุม วงจรมี

อตัราการสินเปลืองกาํลงัไฟฟ้า 0.672mW ทีแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า 5V  และเพือใหเ้ป็นพืนฐาน

ของการศึกษาวงจรอิเลก็ทรอนิกส์พืนฐาน และเพือนาํไปประยกุตใ์ชง้านในวงจรอืน ๆ ต่อไป  
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วงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โหมดกระแสโดยใช้  CCCFTA กับ CCCII  

(Current-Mode Quadrature Oscillator Using CCCFTA and CCCII) 
 

ธาดา  คาํแดง  และผศ.ดร.ศุภวฒัน์  ลาวณัย์วสุิทธ ิ

สาขาวิชาวศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม    มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
 

บทคดัย่อ  

 บทความนีนาํเสนอวงจรกาํเนิดสญัญาณแบบควอเดรเจอร์โหมดกระแส โดยใช ้CCCFTA 

กบั CCCII เป็นอุปกรณ์แอคทีฟ จุดเด่นของวงจรทีนาํเสนอคือ สามารถปรับความถีและเงือนไข

ในการกาํเนิดสัญญาณได้อย่างอิสระจากกันในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างของวงจรไม่

ซบัซอ้น ประกอบไปดว้ย CCCFTA และ CCCII อย่างละ 1 ตวั ร่วมกบัตวัเก็บประจุทีต่อลง

กราวนด์ 2 ตวั ผลการจาํลองด้วยโปรแกรม PSpice พบว่าวงจรทาํงานได้สอดคลอ้งตามที

คาดการณ์ไวใ้นทางทฤษฎี วงจรมีอตัราดึงกาํลงังานเพียง 0.22mW ทีแหล่งจ่ายแรงดนั ±2V 

และสามารถใหก้าํเนิดสญัญาณไดต้งัแต่ระดบั kHz-MHz 
 

คาํสําคญั 

 วงจรกาํเนิดสญัญาณแบบควอดเดรเจอร์, โหมดกระแส, CCCFTA, CCCII 
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1.  บทนํา 

 สัญญาณรูปคลืนซายน์ถูกนําไปใชง้านอย่างกวา้งขวางในงานดา้นวิศกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ ระบบสือสาร ระบบเครืองมือวัด และระบบ

ประมวลผลสัญญาณ เป็นต้น โดยวงจรทีทําหน้าทีผลิตสัญญาณซายน์ได้แก่วงจรกาํเนิด

สัญญาณ (Oscillator) ลกัษณะเด่นของวงจรกาํเนิดสัญญาณนิยมพฒันาให้สามารถกาํเนิด

สญัญาณรูปคลืนซายน์ไดส้องสญัญาณทีมีเฟสต่างกนั 90° หรือทีเรียกว่าสัญญาณควอเดรเจอร์ 

ทงันีเพือนาํไปใชใ้นระบบสือสาร เช่น ในการมอดูเลตสญัญาณ SSB เป็นตน้ [1] 

 เมือเร็วๆ นี ไดมี้คิดค้น และนําเสนออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่อีกหนึงชนิด คือ 

current controlled current follower transconductance amplifier (CCCFTA) โดยลกัษณะเฉพาะ

ของ CCCFTA มีทรานซิสเตอร์ภายในจาํนวนนอ้ย จึงทาํให้มีอตัราดึงกาํลงัไฟฟ้าตาํและขนาด

ของชิปไอซีเล็ก ซึงถือไดว้่า CCCFTA เป็นอุปกรณ์ทีมีประโยชน์หลายอย่างในการออกแบบ

วงจรทีมีการประมวลผลสญัญาณแอนะลอก โดยเฉพาะอยา่งยงิ วงจรกรองความถี หรือในวงจร

กาํเนิดสัญญาณ [2] นอกเหนือจากนีแลว้ ยงัสามารถปรับค่าอตัราขยายกระแสทีเอาต์พุตของ

อุปกรณ์ได ้อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าไดมี้ผูน้าํเสนอวงจรกาํเนิดสญัญาณโหมดกระแส

โดยใชอุ้ปกรณ์แอคทีฟทีแตกต่างกนัไป เช่น วงจรขยายความนาํถ่ายโอน [3,4], วงจรสายพาน

กระแส [5], Four-Terminal Floating Nullors (FTFN) [6-7], วงจรตามกระแส [8-9], current 

controlled current differencing buffered amplifiers (CCCDBAs) [10] และ differencing 

voltage current conveyor (DVCCs) [11] เป็นตน้ แต่วงจรเหล่านนัยงัมีขอ้ดอ้ยดงัต่อไปนี 

 ใชอุ้ปกรณ์แอคทีฟและพาสซีฟจาํนวนมากโดยเฉพาะตวัตา้นทาน [4-5, 6-7, 8, 10-11] 

 ไม่สามารถควบคุมไดด้ว้ยวิธีทางอิเลก็ทรอนิกส์ [6-7, 5, 11] 

 ใชต้วัเก็บประจุแบบลอยซึงไม่เหมาะสมทีจะสร้างเป็นวงจรรวม [11] 

 ไม่สามารถควบคุมเงือนไขและความถีในการกาํเนิดสญัญาณไดอ้ย่างอิสระจากกนั [3, 

8-9, 11] 

 จากปัญหาทีไดก้ล่าวมาขา้งต้น บทความวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือ นําเสนอวงจรกาํเนิด

สัญญาณซายน์แบบควอเดรเจอร์โหมดกระแสทีใช ้CCCFTA และ CCCII โดยเงือนไขและ

ความถีในการกาํเนิดสญัญาณสามารถควบคุมไดอ้ยา่งอิสระจากกนั วงจรประกอบไปดว้ยเพียง 

CCCFTA และ CCCII อย่าง 1 ตวัและตวัเก็บประจุทีต่อลงกราวด์อีก 2 ตวั นอกจากนีวงจรที
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นาํเสนอมีเอาตพุ์ตอินพีแดนซสู์งจึงง่ายต่อการต่อคาสเคด ผลการจาํลองดว้ยโปรแกรม PSpice 

สอดคลอ้งกบัทีไดค้าดการณ์ไวใ้นทางทฤษฏี 
 

2.  หลกัการทํางานของวงจร 
     2.1 CCCFTA 
 เนืองจากวงจรทีนาํเสนอประกอบไปดว้ยอุปกรณ์หลกัคือ CCCFTA หัวขอ้นีจึงขอกล่าวถึง 

CCCFTA พอสงัเขป ซึงความสมัพนัธข์องกระแสและแรงดนัของ CCCFTA แสดงดว้ยสมการใน

เชิงเมตริกซไ์ดด้งันี [2] 
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 โดยที CCCFTA มีค่าความตา้นทานแฝงทางดา้นอินพุตของขา f  คือ xR ในกรณีทีสร้างจาก

ทรานซิสเตอร์ CMOS มีค่า 
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ส่วนค่าขยายความนาํถ่ายโอน mg  แสดงไดเ้ป็น (3) 

  2m n Bg I  (3) 

เมือ  /n n oxC W L   คือค่าพารามิเตอร์ทางกายภาพของ CMOS ส่วนสัญลกัษณ์และวงจร

สมมลูของ CCCFTA แสดงดงัรูปที 1 (ก) และ (ข) ตามลาํดบั 
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(ก)                                                  (ข) 

รูปที 1  CCCFTA (ก) สญัลกัษณ์ (ข) วงจรเทียบเท่า 
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  2.2  วงจรสายพานกระแสยุคทีสองทีควบคุมด้วยกระแส (CCCII) 

 วงจรสายพานกระแสยุคทีสองทีควบคุมด้วยกระแส เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โหมด

กระแสทีมี 4 ขวั โดย CCCII ไดถ้กูนาํเสนอครังแรกโดย Fabre และคณะ ในปี ค.ศ. 1995 [12] ซึง

ไดพ้ฒันามาจากวงจรสายพานกระแสยคุทีสอง (CCII) แต่ CCCII จะมีคุณสมบติัพิเศษกว่า CCII 

ทีสามารถควบคุมความต้านทานแฝงทีขวัอินพุตได้ดว้ยกระแสไบแอสจากภายนอกซึงจะได้

อธิบายรายละเอียดในลาํดบัต่อไป ในจาํนวน 4 ขวัของ CCCII สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสามกลุ่ม

คือ ขวัสญัญาณอินพุต 2 ขวั (x และ y) ขวักระแสเอาต์พุต 1 ขวั (z) และขวักระแสควบคุม 1 ขวั 

(IB) โดยสัญลกัษณ์และวงจรสมมูลของ CCCII แสดงได้ดังรูปที 2 (ก) และ (ข) ตามลาํดับ 

ความสมัพนัธข์องแรงดนัและกระแสทีขา x, y และ z ของ CCCII ในอุดมคติ สามารถอธิบายได้

ดว้ยสมการเมตริกซ ์ดงัต่อไปนี 
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เมือ CCCII ทีมีโครงสร้างเป็นทรานซิสเตอร์ CMOS ความตา้นทานทีขวั x สามารถแสดงไดเ้ป็น 
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(ก)    (ข) 

รูปที 2 CCCII (ก) สญัลกัษณ์ (ข) วงจรเทียบเท่า 

 

  2.3  วงจรกาํเนดิสัญญาณทีนาํเสนอ 

 โครงสร้างของวงจรกาํเนิดสัญญาณทีนาํเสนอแสดงไดด้งัรูปที 3 โดยที IB1 และ IB2 เป็นค่า

กระแสไบแอสของ CCCFTA ส่วน IB3 เป็นค่ากระแสไบแอสของ CCCII เมือพิจารณาวงจรในรูป
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ที 3 และใชคุ้ณสมบติัของ CCCFTA และ CCCII ในหวัขอ้ที 2.1 และ 2.2 จะไดส้มการคุณสมบติั

ของวงจร (Characteristic Equation) เป็น 
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รูปที 3 โครงสร้างของวงจรทีนาํเสนอ 
 

จากสมการที (6) พบว่าวงจรจะสามารถใหก้าํเนิดสญัญาณไดเ้มือ 

   OC : 2: m
f

oc g
R

   (7) 

สมการที (7) เรียกว่าเงือนไขการกาํเนิดสัญญาณ (Oscillation condition) ซึงสามารถทาํไดโ้ดย

ปรับกระแสไบแอส IB2= 32IB1 และสามารถหาความถีทีกาํเนิด (Oscillation frequency) ไดด้งันี 

   OF : 
1 2

m
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x

g
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   (8) 

เมือแทนค่าความตา้นทานและความนาํถ่ายโอนดงัทีไดแ้สดงไวใ้นสมการที (2) และ (3) จาก

สมการที (6) สามารถเขียนไดใ้หม่เป็น 
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   (9) 

 

จากสมการที (7) - (8) พบว่าสามารถปรับเงือนไขและความถีในการกาํเนิดสญัญาณไดอ้ยา่งอิสระ

จากกนั นนัคือ สามารถปรับเงือนไขในการกาํเนิดสัญญาณไดที้ IB1 และ IB2 ส่วนความถีในการ

กาํเนิดสญัญาณสามารถควบคุมไดที้ IB3 เมือพิจารณาวงจรในรูปที 3 อีกครังจะไดฟั้งกช์นัโอนยา้ย

ของ 1OI  และ 2OI เป็น 
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เมือพิจารณาในช่วงอยูต่วั (Steady state) ของสญัญาณไซน์จากสมการที (10) สามารถเขียนได้

ใหม่เป็น 
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    (11) 

 

จากสมการที (11) พบว่า 2OI  และ 1OI จะมีเฟสต่างกนั 
 

 90     (12) 
 

3. ผลการจาํลองการทํางาน 

 เพือเป็นการยืนยนัสมรรถนะของวงจรทีนาํเสนอ จึงได้จาํลองการทาํงานของวงจรด้วย

โปรแกรม PSpice สาํหรับทรานซิสเตอร์ PMOS และ NMOS ทีใชใ้นการจาํลองการทาํงานของ

วงจรไดใ้ช้พารามิเตอร์ของ 0.18µm TSMC CMOS เทคโนโลยี [13] โครงสร้างภายในของ 

CCCFTA และ CCCII แสดงดงัรูปที 5 และ 6 ตามลาํดบั วงจรทาํงานทีแหล่งจ่าย ±2V ลาํดบัแรก

ปรับกระแสไบแอส IB1=10A, IB2=150A, IB3= 30A ตวัเก็บประจุ C1= C2=0.1nF ตามลาํดบั  
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รูปที 4 โครงสร้างภายในของ CCCFTA  
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รูปที 5 โครงสร้างภายในของ CCCII 
 

 ผลการจาํลองการทาํงานลาํดบัแรกแสดงในรูปที 6 เป็นสัญญาณเอาต์พุตในสภาวะเริมตน้ 

ส่วนรูปที 7 เป็นกระแสเอาต์พุต 1OI  และ 2OI  จะพบว่าสัญญาณทงัสองมีเฟสต่างกนั 90° ตามที

ไดว้ิเคราะห์ไวใ้นสมการที (12) ส่วนในรูปที 8 แสดงสเปกตรัมของสัญญาณทีความถี 1.88MHz 

มีค่าผดิเพียนทางฮาร์มอนิกส์ (THD) เท่ากบั 1.91% ค่าความถีในการกาํเนิดสญัญาณเมือเปลียนค่า

กระแสไบแอส 3BI และตวัเก็บประจุ C1 และ C2 แสดงไวด้งัรูปที 9 โดย C1= C2= C 
 

 
รูปที 6 สญัญาณเอาตพุ์ตในสภาวะเริมตน้ 
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รูปที 7 สญัญาณเอาตพุ์ตในสภาวะอยูต่วั  
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รูปที 8 สเปกตรัมของสญัญาณทีความถี 1.88MHz 
 

 

รูปที 9 ความถีของสญัญาณเอาตพุ์ตเมือปรับกระแสไบอสั และตวัเก็บประจุ  
 

บรรณานุกรม 

[1] Khan I.A. and Khawaja S., “An integrable gm-C quadrature oscillator”. Int. J. 

 Electronics, 87:1353-1357, 2000. 

[2]  N.Herencsar, j. Koton, K.Vrba, Lahiri, O. Cicekoglu, “Current controlled CFTA-based 

 current-mode SITO universal filter and quadrature oscillatro,” 2010 International 

 Conferent on Applied Electronics (AE), pp.1-4, 2010 

[3] Minaei S., and Cicekoglu O., “New current-mode integrator, all-pass section and 

 quadrature oscillator using only active elements”. 1st IEEE Int. Conf. Circuits and 

 Systems for Communications, 28:70–73, 2002. 

[4] Kumwachara K., and Surakampontorn W., “An integrable temperature-insensitive gm–

 RC quadrature oscillator”. Int. J. Electronics, 90:599-605, 2003. 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH  ปที ่8 ฉบับที่ 8 มกราคม-มิถุนายน 2556 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  หนา  19 

[5] Abuelma’atti M. T., and Al-Ghumaiz A. A., “Novel CCI-based single-element-

 controlled oscillators employing grounded resistors and capacitors”. IEEE Trans. on 

 Circuits and Systems-I: Fundamental Theory and Applications, 43:153-155, 1996. 

[6] Abuelma’atti M. T., and Al-Zaher H. A., “Current-mode sinusoidal oscillators using 

 single FTFN”. IEEE Trans. Circuits and Systems-II: Analog and Digital Signal Proc., 

 46:69-74, 1999. 

[7] Cam U., Toker A., Cicekoglu O., and Kuntman H., “Current-mode high output 

 impedance sinusoidal oscillator configuration employing single FTFN”.Analog 

 Integrated Circuits and Signal Proc., 24:231-238, 2000. 

[8] Chen J. J., Chen C. C., Tsao H. W., and Liu S. I., “Current-mode oscillators using single 

 current follower”.  Electronics Letters, 27:2056-2059, 1991. 

[9] Abuelma’atti M. T., “Grounded capacitor current-mode oscillator using single current 

 follower”. IEEE Trans. Circuits and Systems-I: Fundamental Theory and Applications, 

 39:1018-1020, 1992. 

[10] Jaikla W. and Siripruchyanan M., “A Versatile quadrature oscillator and universal 

 biquad filter using CCCDBAs”. Proceedings of ECTI con 2006, Ubon-

 ratchathani, Thailand, May 2006:501-504. 

[11] Horng J. W., “Current-Mode Quadrature Oscillator with Grounded Capacitors and 

 Resistors Using Two DVCCs,” IEICE Trans. Fundamentals of Electronics, 

Communications and Computer Sciences, E86-A:2152-2154, 2003. 

[12] A. Fabre, O. Saaid, F. Wiest, and C. Boucheron, “Current controllable bandpass filter 

 based on translinear conveyors,” Electronics Letters, vol. 31, pp.1727–1728, 1995. 

[13] TheMOSIS Service. 2013. Avialable :  

http://www.mosis.com/pages/Technical/Testdata/tsmc-018-prm. 

 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH  ปที ่8 ฉบับที่ 8 มกราคม-มิถุนายน 2556 

หนา  20  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 

กงัหันนํา  

(Hydro Turbine) 
 

ผศ.สกล   นันทศรีววิฒัน์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยเีครืองกล 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
 

1.  บทนํา 

พลงังานไฟฟ้าเป็นสิงทีแทบจะขาดไม่ได้ในชีวิตประจาํวนัของคนเรา พลงังานไฟฟ้าจึง

ส่งผลใหก้บัมนุษยเ์ราโดยตรง ปัจจุบนัจึงมีการสร้างพลงังานทดแทนขึนมาเพือลดการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าทีเป็นส่วนทาํใหเ้กิดภาวะโลกร้อนอีกสาเหตุหนึงถา้โลกเราไม่มีพลงังานไฟฟ้าจะทาํให้เกิด

ปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย โลกของเราในปัจจุบนัไฟฟ้าเขา้มาเป็นส่วนประกอบในการพฒันา

เทคโนโลยี แต่อีกดา้นหนึงในการพฒันาเทคโนโลยีของมนุษยย์งัมีการผลิตเป็นการทดแทนที

สร้างขึนมาเพือพฒันาผลิตพลงังานทดแทนพลงังานไฟฟ้าหรือเพือลดอตัราการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ใหมี้การนาํมาใชน้้อยลง พลงังานเป็นปัญหาใหญ่ของโลกและนับวนัจะมีผลกระทบรุนแรงต่อ

มวลมนุษยช์าติมากขึนทุกที การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึงหน่วยงานทีให้

ความสาํคญัในการร่วมหาทางแกไ้ขทาํการศึกษา คน้ควา้ สาํรวจ ทดลอง  ติดตามเทคโนโลยอียา่ง

จริงจงัและต่อเนืองมาโดยตลอด เพือเตรียมพร้อมสาํหรับการนาํพลงังานทดแทนและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ด้านพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในประเทศไทยต่อไป โดยคํานึงถึงทรัพยากรและ

สิงแวดลอ้มซึงพอจะจาํแนกประเภทของพลงังานทดแทนได ้พลงังานทดแทนโดยทวัไป หมายถึง  

พลงังานทีมีอยูท่วัไปตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนไดอ้ยา่งไม่จาํกดั (เมือเทียบกบัพลงังาน

หลกัในปัจจุบนั เช่น นํามนัหรือถ่านหินซึงมีเฉพาะทีและรวมถึงตน้ทุนทีสูงขึนเรือยๆ ในการ

สาํรวจและขุดเจาะแหล่งนาํมนัใหม่ๆ) ตวัอยา่ง พลงังานทดแทนทีสาํคญัเช่นแสงอาทิตย ์ลม คลืน

ทะเล กระแสนาํ ความร้อนจากใตผ้วิโลก พลงังานจากกระบวนการชีวภาพ เช่น บ่อก๊าซชีวภาพ 

พลงังานทดแทนอีกประเภทหนึงเป็นแหล่งพลงังานทีใช้แลว้สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก 

เรียกว่า พลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ แสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล นาํ และไฮโดรเจน เป็นตน้ ซึงในทีนีจะ

ขอกล่าวถึงเฉพาะศกัยภาพ และสถานภาพการใชป้ระโยชน์ของพลงังานทดแทน การศึกษาและ

พฒันาพลงังานทดแทนเป็นการศึกษา คน้ควา้ ทดสอบ พฒันาและสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและ
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เผยแพร่พลงังานทดแทน ซึงเป็นพลงังานทีสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม และเป็นแหล่ง

พลงังานทีมีอยู่ในทอ้งถิน เช่น พลงังานลม แสงอาทิตย ์ชีวมวลและอืนๆ เพือให้มีการผลิตและ

การใชป้ระโยชน์อยา่งแพร่หลาย มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมทงัทางดา้นเทคนิค เศรษฐกิจ 

และสงัคม 

 

 
 

รูปที 1 การติดตงักงัหนันาํ 
 

 จากการศึกษา คน้ควา้และพฒันาพลงังานทดแทนดังกล่าว รวมถึงการพฒันาเครืองมือ 

เครืองใชแ้ละอุปกรณ์เพือการใชง้านทีมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ย งานศึกษาและพฒันาพลงังาน

ทดแทนมีโครงการทีเกียวข้องคือ กังหันนํา ซึงเป็นการเชือมโยงกับแผนงานพฒันาชนบท 

การศึกษา และพฒันาพลงังานทดแทนจะเป็นการดาํเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในเชิงกวา้งเพือ

สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีพลงังานทดแทนทังในด้านวิชาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์

เครืองมือทดลอง และทดสอบรวมถึงการรวบรวมเผยแพร่ การติดตามความกา้วหนา้ 

 กงัหนันาํจะประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกั คือ โครงสร้างมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 150 ซม. ท่อ

ยางมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3.50 ซม. กรวยตักนําขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 18.50 ซม. ใบพา

สีเหลียมขนาด 24 x 34 ซม. จาํนวน 16 ใบ ต่อสายยางพลาสติกใส ขนาด 2.5 ซม. ความยาว  49 

ซม. ความสูงจากฐานถึงปลายบนของใบพา 205 ซม. 
 

2. ความเหมาะสมในการนํากงัหันนําไปใช้ 

 คลองส่งนาํ คลองชลประทาน ลาํธารนาํ 
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รูปที 2 พลงังานนาํผลกัดนัใบกงัหนัหมุน 
 

 

3. หลกัการของกงัหันนํา 

 กระแสนําตอ้งไหลมีความเร็ว 8 เมตร : นาทีขึนไป จึงจะทาํให้ใบกงัหันถูกผลกัดันให้

หมุนรอบตวัเอง ขณะทีหมุนกรวยตกันาํจะตกันาํเขา้มาในกรวยและส่งต่อมายงัท่อยางทีขดเป็น

วงกลม เมือกงัหนัหมุนนาํทีอยูใ่นท่อจะถกูแรงเหวียงให้ไหลออกมาทางท่อออกตรงแกนกลางที

เป็นท่อยางขนาด 2.54 ซม. แรงดนัของนาํจากตวักงัหนันาํถึงปลายไมป้ระมาณ 8 เมตร ดงัรูปที 3 
 

4. วตัถุประสงค์ 

 1.  เพือสร้างกงัหนันาํ 

 2.  เพือทดสอบประสิทธิภาพของกงัหนันาํ 
 

 
 

รูปที 3 แรงดนัของนาํ 
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5. ประโยชน์ของเครืองกงัหนันํา 

 สามารถนาํนาํไปใชร้ถนาํพืช ผกั ในสวน และในไร่ ลา้งรถ ไวใ้นแทงคห์รือกกัเก็บไวใ้นบ่อ

เก็บ หรือตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4  ขนัตอนการนาํไปใชง้าน 
 

 

6. สรุปผลการทดลองกงัหันนํา 

 จากการทดลองทีความเร็ว 6 รอบต่อนาที ไดผ้ลการทดลองดงัตารางที 1 
 

ตารางที 1   ตารางบนัทึกการผลทดลอง 

ครังที 
ความเร็วรอบ 

(รอบต่อนาที) 
ปริมาณนาํ (ลิตร) ความสูง (m) ความยาว (m) 

1 6 18 2 6 

2 6 15 4 49 

3 6 13 6 49 

4 6 10 10 49 
 

 ความสูงทีเหมาะสมกบัแรงดนัของนาํในการนาํไปใชง้านทีความสูง 3 - 6 เมตร ปริมาณนาํที

ได ้เฉลีย 15 ลิตรต่อนาที 
 

 

 

 

 

 

 

พลงังานกงัหนันาํ 

การส่งถ่าย 

การนาํใชป้ระโยชน ์
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เทคนิคฟัซซีลอจิกค้นหาความเสียหายด้านงานคอมพวิเตอร์ 

(Fuzzy Logic Techniques with Damage to the computer) 
 

ว่าทีร้อยตรีหญิงณมน วรธนานุวงศ์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

 

บทคดัย่อ  

 งานวิจยันีมีวตัถุประสงคพ์ฒันาระบบแบ่งกลุ่มแบบฟัซซี นาอีฟ เบส์ (Fuzzy Naïve Bayes) 

พฒันาระบบทาํนายความเสียหายจากคอมพิวเตอร์ ซึงการทดสอบจะทาํการประเมินผล

ประสิทธิภาพทงัหมด 3 ดา้น โดยใชบุ้คคล 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูใ้ชง้านทวัไป และกลุ่มผูเ้ชียวชาญ

ดา้นคอมพิวเตอร์ ซึงผลการประเมินพบว่า  (1) ดา้นความเหมาะสมในหน้าทีการทาํงานมี

ค่าเฉลียอยูใ่นระดบั 4.74,4.77  ตามลาํดบั ระบบมีความถูกตอ้ง ตรงความตอ้งการของผูใ้ชง้าน

ในระดบัดีมาก (2) ดา้นความถกูตอ้งในการทาํงานมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั 4.76,4.77  ตามลาํดบั 

ระบบมีความถกูตอ้งในการทาํงาน ในระดบัดีมาก (3) ดา้นความเร็วในการตอบสนอง มีค่าเฉลีย

อยูใ่นระดบั 4.79,4.8 ตามลาํดบั การทาํงานของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของการ

นาํเขา้ขอ้มูลทีเป็น Microsoft Excel ส่วนของปัญหาความเสียหายของคอมพิวเตอร์ ส่วนของ

การทาํนาย โดยขอ้มลูทีทาํการทาํนายความเสียหายดา้นคอมพิวเตอร์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใน

ส่วนแรกจะเป็นการแยกกลุ่มหลัก ๆ ของคอมพิว เตอร์  ซึงแยกออกเป็น ฮา ร์ดแวร์ 

(Hardware),ซอฟต์แวร์(Software),โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application) และ เครือข่าย 

(Network) ลาํดบัขอ้มูลมีผลต่อโครงสร้างของฟัซซี นาอีฟ เบส์ ระบบ ทีพฒันามีระดบัดีมาก

แสดงใหเ้ห็นว่าสามารถนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน  
 

คาํสําคญั 

 ฟัซซี, นาอีฟ เบส์, ขอ้มลูความเสียหายคอมพิวเตอร์ 
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1.  บทนํา 

  ปัจจุบนัการบริหารจดัการขอ้มูลดา้นสารสนเทศมีความจาํเป็นมากขึนพร้อม ๆ กบัการใช้

เทคโนโลยทีีสูงขึน ทาํใหค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมีความจาํเป็นมากขึน ส่งผลถึงความ

เสียหายในการใชง้านทีมากขึน เพือความสะดวกในการแยกกลุ่ม ความเสียหายดา้นคอมพิวเตอร์

และระบบสารสนเทศจึงมีการเก็บขอ้มลูความเสียหายคอมพิวเตอร์ทีมีการคดัแยกเพือเตรียมการ

แก้ปัญหาความเสียหายจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึงในงานวิจัยนีเป็นการนําข้อมูลความ

เสียหายคอมพิวเตอร์ทีไดจ้ัดเก็บเหล่านีมาประยุกต์โดยใชว้ิธีการสร้างเหมืองขอ้มูล ใช้ในการ

คน้หารูปแบบ (Model) ของข้อมูลเพือนํามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดใ้นหลายลกัษณะ การจัด

แบ่งกลุ่มขอ้มลู (Classification) หรือการคน้หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Association Rules) ใน

กรณีนีเป็นการทาํนายผล 
 

2.  ทฤษฏีและงานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 เทคนิคการเรียนรู้การจดักลุ่มเพือทาํนายความเสียหายของคอมพิวเตอร์เป็นการใชเ้ทคนิค

การแบ่งกลุ่มนาอีฟเบส์ ก่อนโดยหาความน่าจะเป็นจากลกัษณะประจาํกลุ่ม เพือเขา้กฎของฟัซซี 

2.1  การแบ่งกลุ่มแบบนาอฟี เบส์  

นาอีฟ เบส์ เป็นการคาํนวณหาความน่าจะเป็นของแต่ละกลุ่มข้อมูล ซึงการคาํนวณหาค่า

ความน่าจะเป็นทีสูงทีสุดของคลาสใดๆ จะเป็นผลของการทาํนาย ซึงมีการทาํงานดงันี 

1. ให	้X เป็นเซตของเหตุการณ์หนึงๆ จะได ้	X	 = 	 {x , x , … , x }  เมือกาํหนดให้	X คือ

ค่าของ	X ในลกัษณะประจาํที A ,A ,… , A  ตามลาํดบั 

2. สมมติให้มีคลาสทีเป็นไปได้จาํนวน m	คลาส คือ C , C 	, … , C  สาํหรับเหตุการณ์   

X	 โดยการทาํนายจะเลือกค่าความน่าจะเป็นของคลาสทีสูงทีสุดทีทาํใหเ้กิดเหตุการณ์ X	มาเป็นผล

ของการทาํนาย 

P(C 	|	X) 	> 	P(C 	|X) 

    สาํหรับ 1 ≤ 	j	 ≤ 	m	, j	 ≠ 	I  

จากทฤษฎี ของเบส์ 
 

 P(C |X) = ( | ) ( )
( )

 

 

3. เมือ P(X) เป็นค่าคงทีสําหรับทุกคลาส ดงันันค่า P(X	|	C )P(C ) ทีสูงทีสุด โดย 

P(C ) 	= 	S S⁄  เมือ S  คือจาํนวนขอ้มลูทีเป็นคลาส C  และ S คือจาํนวนขอ้มลูทงัหมด 

(

(1) 

(2) 
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4. เนืองจากนาอีฟ เบส์ มีเงือนไขว่าลกัษณะประจาํแต่ละตวัเป็นอิสระต่อกนั ดงันนั 
 

P(X	|	C 	) 	= 	 P(X 	|	C ) 

 ค่าความน่าจะเป็น 
P(X 	|	C 	), P(X 	|	C 	),… , P(X 	|	C 	) 

 

ลกัษณะประจาํของขอ้มลูทีนาํมาทาํการเรียนรู้ คือ 

ถา้ A  เป็นขอ้มลูเชิงคุณภาพ P(X 	|	C ) 	= 		 	 เมือ S  คือจาํนวนขอ้มลูทีเป็น

คลาส C   ซึงมีค่า X  สาํหรับลกัษณะประจาํที A  และ S   คือจาํนวนขอ้มลูทีเป็น

คลาส C  

 5.  ในการทาํนายคลาสของเหตุการณ์ X จะทาํการคาํนวณ P(X	|	C )P(C ) สาํหรับคลาส

ทุกคลาสและเหตุการณ์ X จะถกูจดัอยูใ่นคลาสทีมีค่า P(X	|	C )P(C ) สูงสุด 
 

2.2  การแบ่งกลุ่มแบบนาอฟี เบส์ (Naïve Bayes Classifier) 

  ในกระบวนแยกกลุ่มขอ้มลูดว้ยเทคนิคดาตา้ไมนิงนัน ไดมี้การเลือกใชรู้ปแบบการจดักลุ่ม

ขอ้มูลเพือแยกความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์โดยใชเ้ทคนิค ในกรณีทีขอ้มูลมีความเป็น

อิสระต่อกัน สามารถใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบนาอีฟ เบส์ ซึงเป็นเทคนิคทีทาํการแบ่งกลุ่ม

ขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็ว [1] ผลการศึกษาพบว่าเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบนาอีฟ เบส์ มีประสิทธิภาพ

ไม่สูงมากนัก และเจฟเฟอร์สัน [2] ใชน้าอีฟ เบส์ และกฎการเรียนรู้ในการแบ่งกลุ่มจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ พบว่า ทงัสองวิธีมีประสิทธิภาพทีดี แต่กฎทีสร้างขึนโดยนาอีฟ เบส์ มีจาํนวนนอ้ย

กว่า นอกจากนัน การใชน้าอีฟ เบส์ [3] ไดเ้สนอการเรียนรู้สาํหรับแบ่งกลุ่มคาํ แสดงให้เห็นว่า

สามารถเพิมค่าความถูกตอ้งของการแบ่งกลุ่มคาํโดยใชเ้ทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบนาอีฟ เบส์ ได้

ผลการวิจยัพบว่า วิธีทีนาํเสนอเหมาะกบัขอ้มูลทีมีขนาดใหญ่และมีคลาสจาํนวนมาก อีกทงัค่า

ความผิดพลาดลดลง เมือเทียบกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มการตอบปัญหาเกียวกับอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์แบบฟัซซี [4] เป็นการแสดงผลของค่าลกัษณะประจาํทีแน่นอนคือขอ้มูลยิงมากขึน

ความผดิพลาดจะยงิสูงขึน ซึงทาํการวดัผลจากกลุ่มผูใ้ชง้าน ผูเ้ชียวชาญ และผูดู้แลระบบ ทงัสาม

กลุ่มมีค่าเฉลียออกมาไดดี้  
 

3.  วธิีการวจิยั 

 งานวิจยันีขนัตอนการดาํเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงันี 

(3) 

(4) 
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 3.1  ขันตอนของการศึกษาเทคนิคการแบ่งกลุ่ม 

  โดยนาํทงัสองเทคนิคมาใชร่้วมกนั ไดแ้ก่ การจดักลุ่มแบบนาอีฟ เบส์ และการจดักลุ่ม

แบบฟัซซี 

 3.2  ขันตอนของการออกแบบอลักอริธึม 

  เป็นการออกแบบอลักอริธึมสาํหรับทังสองเทคนิคตามกระบวนการทาํงาน สามารถ

แสดงไดด้งันี 

  3.2.1  อลักอริธึมเทคนิคการแบ่งกลุ่มนาอีฟ เบส์ 

   3.2.1.1  การสร้างโมเดล 

     1) อ่านขอ้มลูและล่ะระเบียนขอ้มลูในแต่ละกลุ่มขอ้มลู 

2) ในแต่ละลกัษณะประจาํเป็นค่าเชิงคุณภาพในแต่ละลกัษณะประจาํ

 ทาํการนบัความถี  

     3) ในแต่ละกลุ่มขอ้มลู (C ) คาํนวณความน่าจะเป็น (A |C ) 

   3.2.1.2  การทาํนาย 

     1) อ่านขอ้มลูระเบียนขอ้มลูในแต่ละกลุ่มขอ้มลู 

     2) ในแต่ละลกัษณะประจาํเป็นค่าเชิงคุณภาพคาํนวณความน่าจะเป็น 

     (A |C ) คาํนวณความน่าจะเป็นรวมในลกัษณะประจาํ 

 

Total	Prob = 	 	  
 

                                  คาํนวณความน่าจะเป็นของ  C = Total	Prob	 ×	 (C Total	Class)⁄  

 3) คาํนวณค่าพยากรณ์จาก Max	(Prob	of	C ) 
 

  3.2.2   อลักอริทึมเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบฟัซซี  

  เนืองจากการแบ่งกลุ่มแบบนาอีฟ เบส์ จะใชค่้าเฉลียจากการจดักลุ่มคาํของขอ้มูลเป็น

ตวัแทนของแต่ละลกัษณะประจาํ ซึงทาํใหผ้ลการทาํนายมีความถกูตอ้ง 

  3.2.2.1 การสร้างโมเดล เป็นการนาํขอ้มูลชุดการเรียนรู้มาสร้างเป็นโมเดล โดย

โมเดลจะทาํการเก็บค่าความน่าจะเป็นของทุกลกัษณะประจาํสาํหรับทุกคลาส ซึงการคาํนวณหา

ความน่าจะเป็นของข้อมูลเชิงคุณภาพ การหาค่าความน่าจะเป็นจะใช้ความถีของเหตุการณ์

เช่นเดียวกบัแบบนาอีฟ เบส์ นนัคือ 
 

(5) 
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P(X |C ) =  
 

  กลุ่มหนึงๆ จะประกอบดว้ยจุดอา้งอิง(ค่าเฉลีย) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สาํหรับลกัษณะ

ประจาํแต่ละตวัและค่าของคลาส ซึงมีเงือนไขและขนัตอนในการคาํนวณ  

  ขนัตอนที 1 กาํหนดค่าเริมตน้ใหก้บัระบบ 

1) กาํหนดค่าตงัตน้ของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Initial standard deviation) ให้กบั

แต่ละกลุ่มมีค่าเท่ากบั 0.1 

2) ถา้ส่วนเบียงเบนมาตรฐานตาํกว่า 0.0001 ใหมี้ค่า 0.01  

 3) นาํขอ้มลูระเบียนที 1 เขา้สู่ระบบ จากนนัทาํการสร้างกลุ่มที 1 จากขอ้มลูระเบียน

นีกาํหนดจุดอา้งอิงของกลุ่มที 1 ให้มีค่าเท่ากับแต่ละค่าของลกัษณะประจาํ

กาํหนดคลาสของกลุ่มที 1 ใหมี้ค่าเท่ากบัคลาสของขอ้มูลระเบียนที 1 และส่วน

เบียงเบนมาตรฐานสาํหรับแต่ละลกัษณะประจาํเท่ากบั 0.1  

  ขนัตอนที 2 การนาํเขา้ขอ้มลู 

1) อ่านขอ้มลูระเบียนต่อไปเขา้สู่ระบบ (ประกอบดว้ยค่าของลกัษณะประจาํคลาส

ของขอ้มลู ระเบียนนนั) 

2) ทาํการคาํนวณค่าความเป็นสมาชิกขอ้มลูระเบียนปัจจุบนักบักลุ่มโดยใช ้ฟังกช์นั

เกาส์ เพือหาค่าความเป็นสมาชิกลกัษณะประจาํในกลุ่ม จากนันนาํค่าความเป็นสมาชิกลกัษณะ

ประจาํในกลุ่มนันมาทาํการเปรียบเทียบและกาํหนดให้ค่าความเป็นสมาชิกของกลุ่มเท่ากบัค่า

ความเป็นสมาชิกทีมีค่านอ้ยทีสุดจนครบทุกกลุ่มทีมีอยู ่ 

  ลกัษณะประจาํ คือ Temperature  

  (x ) และ Humidity (x ) มีกลุ่มทงัหมด 3 กลุ่ม  w = W ,W  เป็นจุดอา้งอิง

ของกลุ่มที 1มีค่าเฉลีย W และ W  และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน σ  และ 휎  ในลกัษณะ

ประจาํ X  และX  ตามลาํดบั 

  w = W ,W  เป็นจุดอา้งอิงของกลุ่มที 2 มีค่าเฉลีย W และ W  และมีส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน σ  และ σ  ในลกัษณะประจาํ X  และ X  ตามลาํดบั 

  w = W ,W  เป็นจุดอา้งอิงของกลุ่มที 3 มีค่าเฉลีย W และ W  และมีส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน σ  และ σ  ในลกัษณะประจาํ	X  และ  X  ตามลาํดบั 

 P = [p , p ] เป็นระเบียนทีนาํเขา้สู่ระบบโดยมีค่า p  ในลกัษณะประจาํ X  และ X  ใน

ลกัษณะประจาํ	X ซึงแสดงไดด้งัรูปที 1  

(6) 
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รูปที 1 จุดอา้งอิง W ,W ,W 	และขอ้มลู P ในลกัษณะประจาํที X1 และ X  เดียวกบัระเบียน

ปัจจุบนั 

ใหเ้ลือกกลุ่มทีมีค่าความเป็นสมาชิกสูงสุด  
 

μ(p,w 1) = min μ(p ,W )  
 

μ(p ,w ) = exp  

เมือ 

   i   คือ   ลาํดบัทีของกลุ่ม มีค่า 1,2,3 

   j=1,…,m คือ   ลาํดบัลกัษณะประจาํ 

   m   คือ   จาํนวนลกัษณะประจาํ 

   μ(p,w 1) คือ   ค่าความเป็นสมาชิกของกลุ่มที i 

   μ(p ,W ) คือ   ค่าสมาชิกของลกัษณะประจาํที j กลุ่มที i 

ดงันนัจะไดค่้าความเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ดงันี 

P มีสมาชิกของกลุ่มที 1		μ p,w 1 = min(0.1,0.5) = 0.1 

P มีสมาชิกของกลุ่มที 2		μ p,w = min(0.9,0) = 0 

P มีสมาชิกของกลุ่มที 3		μ p,w = min(0,0) = 0 

ขนัตอนที 3 การเรียนรู้  

1) นําค่าความเป็นสมาชิกของทุกกลุ่มคํานวณได้จากขันตอนที 2 คลาส

 เดียวกับข้อมูลในระเบียนปัจจุบันเปรียบเทียบหากลุ่มทีมีค่าสมาชิก

 สูงสุด  

(7) 

(8) 
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2) ถา้คลาสตรงกนัและมีค่าความเป็นสมาชิก อยูใ่นขอบเขตทียอมรับได ้ใหท้าํ

 การเพิ มสมาชิกกับกลุ่มนัน จากนันทําการคํานวณค่าเฉลียและส่วน

 เบียงเบนมาตรฐาน ของแต่ละลกัษณะประจาํในกลุ่มนนัอีกครัง 

3) ถา้คลาสไม่ตรงกนั หรือคลาสตรงกนัแต่ไม่อยู่ในขอบเขตทียอมรับได ้ให้

 ทาํการสร้างกลุ่มใหม่ จุดอ้างอิงของกลุ่มสําหรับลักษณะประจํา และ

 กาํหนดให้ส่วนเบียงเบนมาตรฐานสําหรับลักษณะประจําเท่ากับ 0.1 

 กาํหนดคลาสของกลุ่มใหมี้ค่าเท่ากบัคลาสของชุดขอ้มลู 

3.2.2.2  การทาํนายขอ้มลู เป็นการนาํขอ้มูลทีตอ้งการสร้างโมเดลขึนของทุกคลาส 

แลว้เลือกคลาสทีมีค่าความน่าจะเป็นสูงสุดให้เป็นคลาสแบบนาอีฟ เบส์ 

เปอร์เซ็นตค์วามถกูตอ้งของการคาํนวณจาก 100%  
 

 3.3  การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ 

 โปรแกรมทาํนายความเสียหายของดา้นคอมพิวเตอร์ ออกแบบอลักอลิธึม ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที 2  อลักอลิธึมโปรแกรมทาํนายความเสียหายของดา้นคอมพิวเตอร์ 
 

เริม

โปรแก
แยกกลุ่มคาํจากขอ้ความ 

หารากศพัทข์องกลุ่มคาํทีแบ่งแลว้ดว้ยวิธี Porter Algorithm 

นาํรากศพัทที์หาไดไ้ปแบ่งกลุ่มดว้ย Naïve Bayes Algorithm 

จะไดค้วามน่าจะเป็นทีจะเกิดคาํๆนนัเป็นค่าออกมา 

นาํค่าความน่าจะเป็นจากการทาํ Naïve Bayes Algorithm  

มาสร้างเป็นกฎทาง Fuzzy (Inference) 

ทาํ Defuzzification เพือหาคาํตอบของกลุ่มว่าอยูก่ลุ่มใด 

แสดงผล 

จบโปรแกรม 
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3.4  การทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ 

 โดยทาํการทดสอบความถูกตอ้งของระบบโดยใชข้อ้มูลทีจดัเตรียมไวที้ไดจ้ากการ

ตรวจสอบความด้านคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเป็นข้อมูลทีเจา้หน้าทีทาํการแยก

วิเคราะห์ความ และแบ่งการทดสอบเป็นหวัขอ้ต่างๆ โปรแกรมสามารถแสดงผลการทดสอบได้

เป็น 3 กลุ่ม 

3.5  การทดสอบและประเมนิผลของระบบ 

 หลงัจากการพฒันาระบบสมบูรณ์ไดท้าํการทดสอบโดยให้ผูฝึ้กอบรมการแกปั้ญหา

บนเครือง PC เบืองตน้ จากสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน จาํนวน 60 ท่าน และผูเ้ชียวชาญดา้น

คอมพิวเตอร์ 5 ท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถาม หลังจากนันได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามโดยใชส้ถิติดงันี 

 3.5.1 หาค่าเฉลีย (Mean) ของเทคนิคการทดสอบ 3 ดา้น 

 

x = ∑
 

 

  เมือ      x แทน ตวักลางเลขคณิตหรือค่าเฉลีย 

        N แทน จาํนวนขอ้มลูทงัหมด 

        x  แทน ค่าของขอ้มลู 

 3.5.2 หาค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือใชแ้ปลความหมายขอ้มูลทงั 3 

ดา้น คือ ดา้นความเหมาะสมในหนา้ทีการทาํงาน ดา้นความถกูตอ้งในการทาํงาน ดา้นความเร็วใน

การตอบสนอง โดยใชสู้ตร ดงันี 

 

SD = ∑ ( )
 

 

  เมือ SD แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

    x แทน ตวักลางเลขคณิตหรือค่าเฉลีย 

    N แทน จาํนวนขอ้มลูทงัหมด 

    x  แทน ค่าของขอ้มลู 

โดยผลการทดสอบระบบแสดงดงัตารางที 1 
 

 

 

(10) 

(9) 
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4. ผลการดําเนินงาน 

 4.1  ผลการพฒันาระบบการทํานายความเสียหายด้านคอมพวิเตอร์ 

 การทาํงานของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของการนําเขา้ข้อมูลทีเป็น 

Microsoft Excel ส่วนของปัญหาความเสียหายของคอมพิวเตอร์ ส่วนของการทาํนาย โดยขอ้มูลที

ทาํการทาํนายความเสียหายดา้นคอมพิวเตอร์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนในส่วนแรกจะเป็นการแยก

กลุ่มหลกั ๆ ของคอมพิวเตอร์ (System) ซึงสามารถแยกออกเป็นฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์,โปรแกรม

คอมพิวเตอร์(Application) และ เครือข่าย (Network) ส่วนที 2 เป็นส่วนประกอบ (Component) 

และ ส่วนที 3 ส่วนประกอบย่อย ๆ (Item) ของอุปกรณ์ทีคาดว่าเสียหาย โดยรูปแบบการใชง้าน

และแสดงผลขอขอ้มลูดงัรูปที 3 และรูปที 4 
 

4.2  ผลการทดสอบและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

 ขอ้มลูอินพุตเป็นลกัษณะความเสียหายต่างๆ ของอุปกรณ์ทีส่งมาทีหน่วยงาน ทาํการ

ทดลอง 2 ส่วนตามลาํดบั  

4.2.1  การทดสอบแบบแบลก็เบอร์ (Blackbox Trsting) เป็นการทดสอบเพือหาความ

ผดิพลาดทีอาจจะเกิดขึนกบัระบบ 

4.2.2 เครืองมือประเมินประสิทธิภาพของระบบผูพ้ฒันาไดอ้อกแบบ แบบสอบถาม 

เพือประเมินประสิทธิภาพโดยประเมิน 3 ดา้นคือ (1) ดา้นความเหมาะสมใน

หนา้ทีการทาํงาน  (2) ดา้นความถกูตอ้งในการทาํงาน (3) ดา้นความเร็วในการ

ตอบสนอง 
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รูปที 3 ส่วนของการเขา้ขอ้มลู 

 

  
รูปที 4 ส่วนของการทาํนายขอ้มลู 

 

 

4.3  การอภิปรายผล 

  จากผลการทดลอง ลาํดับข้อมูลมีผลต่อโครงสร้างของฟัซซี นาอีฟ เบส์ ซึงผลการ

ประเมินพบว่า (1) ดา้นความเหมาะสมในหน้าทีการทาํงานมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั 4.74, 4.77 

ตามลาํดบั ระบบมีความถกูตอ้งตรงความตอ้งการของผูใ้ชง้านในระดบัดีมาก (2) ดา้นความถกูตอ้ง

ในการทาํงานมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั 4.76 4.77  ตามลาํดบั ระบบมีความถูกตอ้งในการทาํงาน ใน

ระดบัดีมาก (3) ดา้นความเร็วในการตอบสนอง มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั 4.79, 4.8 ตามลาํดบั 
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ตารางที 1 ผลการหาประสิทธิภาพในแต่ละดา้น 

เทคนิคการทดสอบ 

กลุ่มตวัอย่าง 

การแปลงผล

ข้อมูล 
ผูใ้ชง้านทวัไป 

ผูเ้ชียวชาญดา้น

คอมพิวเตอร์ 

x SD x SD 

ด้านความเหมาะสมในหน้าที

การทาํงาน 
4.74 0.07 4.77 0.18 

ดีมาก 

ดา้นความถกูตอ้งในการทาํงาน 4.76 0.02 4.77 0.17 ดีมาก 

ดา้นความเร็วในการตอบสนอง 4.79 0.05 4.8 0.26 ดีมาก 

 

ตารางที 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบฟัซซีสาํหรับตอบปัญหาเกียวกบัอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เนต 

เทคนิคการทดสอบ 

กลุ่มตวัอย่าง 

การแปลงผล

ข้อมูล 

ผูใ้ชง้าน

ทวัไป 

ผูเ้ชียวชาญดา้น

คอมพิวเตอร์ 
ผูดู้แลระบบ 

x SD x SD x SD 

ด้านความเหมาะสมใน

หนา้ทีการทาํงาน 
4.43 0.22 4.48 0.20 4.40 0.22 ดี 

ดา้นความถูกตอ้งในการ

ทาํงาน 
4.47 0.22 4.50 0.21 

4.46 0.22 ดี 

ด้า นค ว าม เ ร็ว ในก า ร

ตอบสนอง 
4.32 0.18 4.37 0.19 

4.47 0.26 ดี 

 

5.  สรุป 

หลกัการของโปรแกรมการทาํนายความเสียหายดา้นคอมพิวเตอร์นันอาศยัหลกัการของนา

อีฟ เบส์ ในการแยกกลุ่มคาํของขอ้มลูก่อน ซึงโดยทวัไปเวลาเจา้หนา้ทีทีทาํการคดัแยกกลุ่มความ

เสียหายดา้นคอมพิวเตอร์จะทาํการบนัทึกขอ้มูลไว ้โดยจะตดัคาํเป็นกลุ่มๆ อาศยัการเวน้วรรค 

หรือจุลภาค ในการตดัคาํ ก่อนทีจะมาเขา้กฎของฟัซซี ทาํให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการใช้

งานเมือจาํนวนขอ้มลูเพิมมากขึนความแม่นยาํยงิสูงขึนตามลาํดบั ในการใชง้านเนืองจากไม่ไดท้าํ
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เป็นระบบหนา้เวบ็จึงไม่มีเรืองระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มลู และอาจไม่สะดวกทีผูใ้ชง้าน

ทุกคนตอ้งมาดูผลจากเครืองทีลงโปรแกรมไวเ้ท่านัน แนวทางในการพฒันาสามารถนาํขึนหน้า

เวบ็หรือทาํระบบเครือข่ายภายในสาํนกังานเพือสะดวกและรวดเร็วการบริการขอ้มลูมากขึน 
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A Current-mode Analog Multiplier and Divider Using CFTA 
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Abstract  

 This paper reviews a circuit which is analog multiplier and divider using single current 

follower transconductance amplifier (CFTA). The proposed circuit can function as multiplier 

and divider without changing a circuit topology. A constant value of multiplication and 

division can be controlled via an input bias current. Without any external passive element 

requirements and using only single CFTA, the proposed circuit is suitable to fabricate in IC. 

The PSpice simulation results are shown. The total power consumption is approximately 

1.66mW at ±1.5V supply voltages. The given results agree well with the theoretical 

anticipation. 
 

Keywords 

Current-mode, CFTA 
 

I. Introduction 

 Analog multipliers and dividers are ubiquitous elements that can be readily found in many 

analog signals processing applications, they can be found in many tasks: for instance, 

modulation, measurement, instrumentation, and control systems [1-3]. Many techniques to 

implement multiplier and divider have been presented as follows. The multiplier and divider 

based on translinear property of a Bipolar Junction Transistor (BJT) [4], based on square-law 

characteristic of a CMOS [5], using switched capacitor (SC) [6]. Unfortunately, they are 

suitable for working only in voltage-mode. They cannot be applied to employ in a current-

mode signal processing circuit, which are continually more popular in present due to several 

features such as larger dynamic range, higher signal band width, greater linearity, simpler 
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circuitry and lower power consumption [7-8].  

 Realizations of the current-mode multipliers and dividers can be separated into 2 main 

techniques, which are continuous-time signal and sampled-time signal based on switched-

capacitor or switched-current technique [9-10]. The later method needs to inevitably employ 

clock signal to activate the circuit. Consequently, the problems are clock feed-through, 

narrow bandwidth of output signal and aliasing. In addition, it requires a precise clock-signal 

generated from a high-performance clock generator, thus it occupies a large area in 

monolithic chip. For continuous-time multipliers and dividers, the most techniques use a 

square law of MOS device [11-12]. They confront several drawbacks, for instance, requiring 

matched elements of MOS devices, performing narrow frequency response, providing low 

dynamic range, depending on ambient temperature and encountering high total harmonic 

distortion. 

 Thus, in this work, the design of continuous-time current-mode multiplier/divider 

employing active building blocks is focused due to both practically implementation and 

further fabricate abilities. From our survey, we found that several implementations of 

multiplier/divider employing different high-performance active building blocks, such as, 

OTAs [13], current conveyors (CCIIs) [14], current differencing buffered amplifiers 

(CDBAs) [15] and current controlled current differencing buffered amplifiers (CCCDBAs) 

[16] have been introduced. Unfortunately, they suffer from one or more several limitations 

   Excessive uses of the building blocks [13-14, 16]. 

   Depending on ambient temperature of output [14-15].  

 Recently, the multiplier/divider based on Current Controlled Current Conveyors 

Transconductance Amplifier (CCCCTA) was proposed [17]. Although, it comprises only 

single active element without an external passive element and can operate along with a 

relatively wide range of band frequencies. In addition, the multiplier/divider using Current 

Controlled Current Differencing Transconductance Amplifier (CCCDTA) was introduced 

[18]. The performance of the mentioned multiplier/divider offers very accurate on 
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temperature variations. However, the main drawback of these circuits is that it operates at a 

limited dynamic range of input signals. 

 The aim of this paper is to propose a simple current-mode analog multiplier/divider 

emphasizing on use of a single CFTA. The proposed circuit can function as multiplier and 

divider without changing a circuit topology. A constant value of multiplication and division 

can be controlled via an input bias current, then the proposed circuit can function as a current 

multiplier as well. Without any external passive element requirements and using only single 

CFTA, the proposed circuit is suitable to fabricate in IC.  
 

II. Principle and Operation 

 Basic Concept of CFTA 

 The CFTA [19,20], whose electrical symbol and equivalent circuit are shown in Fig. 1, 

is a four-terminal network with the terminal ideal characteristics described by the following 

equation  
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(a)     (b) 

Fig 1. CFTA (a) Symbol (b) Equivalent circuit 
 

where gm1 and gm2 are the transconductances of a CFTA. For a bipolar CFTA, the 

transconductance gains can be respectively expressed by  
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TV  is thermal voltage, respectively. 
 

III. The proposed current-mode analog multiplier and divider 

 The proposed current-mode multiplier/divider based on CFTA is shows in Fig. 2. It 

employs only single CFTA. From routine analysis and using CFTA properties, we will 

receive 

f
z 1x

2x
inI

OI

1BI 2BI

CFTA

 
Fig 2. Proposed current-mode multiplier and divider. 

 1in f z xI I I I   ,  (4) 

where 1 1x m ZI g V , the output voltage at z terminal ( ZV ) of DO-CCTA can be found to be  
 

 
1

1 1

x in
Z

m m

I I
V

g g
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Subsequently, the output current at x2 (IO) terminal can be expressed to be 
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Substituting the transconductance as shown in Eqs. (2)-(3) into Eq. (6), it will be changed to 
 

 
2
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O in
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I I

I
 . (7) 

From (7), it is seen that IO is a result of either multiplying of Iin and IB2 or dividing of Iin and 

IB1. Due to being a positive value of IB2 and IB1, the proposed circuit can be a 2 quadrant 

multiplier and divider. 
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IV. Simulation and Experimental Results  

 The PSpice simulation program was used for the examination and proving the 

performances of the proposed current-mode multiplier/divider. The PNP and NPN transistors 

employed in the proposed circuit were simulated by respectively using the parameter of the 

NR200N and PR200N bipolar transistors of ALA400 transistor array from AT&T [21]. Fig. 3 

depicts internal circuit description of the CFTA used in the simulations. The CFTA was 

biased with 1.5V supply voltages. 
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Fig 3. Transistor-level implementation of CFTA 
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(b) 

Fig 4. DC transfer characteristics of  proposed circuit working as (a) Multiplier (b) Divider. 
 

 Figs. 4(a) and (b) show the DC response characteristics of proposed circuit for 

multiplication and division, respectively. Fig. 5(a) displays the transient response of the 

proposed circuit as a multiplier, where Iin  was a sinusoidal signal 20μAp with a 20kHz and 

IB2  was a triangular signal 20μAp with a 1kHz of frequency, respectively. Fig. 5(b) 

demonstrates division signal result of the proposed circuit, where Iin and IB2  were 20μA and 

IB1  was a triangular signal of 40μAp with frequency of 1kHz. 
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Fig 5. Transient responses of the proposed circuit functioning as (a) Multiplier (b) Divider 
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V. Conclusion 

 The analog current-mode multiplier and divider has been proposed. It employs only 

single CFTA as active element without an external passive element requirement. The 

performances of the proposed circuit have been also investigated and discussed through 

PSpice simulation. From simulation results confirm that the proposed circuit performs power 

consumption of 1.66mW at ±1.5V power supplies. The proposed circuit can functions as both 

multiplier and divider without changing a circuit topology. As mentioned features, it is very 

appropriate to realize the proposed circuit in monolithic chip architecture for use in battery-

powered, portable electronic equipments such as wireless communication system devices or 

portable instrument devices. 
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Abstract  

 This paper proposes a 4 quadrant current-mode multiplier. It is implemented by only 

single CC-CCTA (Current controlled current conveyor transconductance amplifier) without 

passive element. The output current is independent from VT (Thermal voltage). Furthermore, 

the amplitude of output current can be electronically adjusted by bias current. The circuit is 

designed and simulated using PSpice simulator by the parameters of the PR200N and 

NR200N bipolar transistors of ALA400 transistor array from AT&T. The maximum power 

consumption is approximately 0.208mW at ±1.5V supply voltages.   
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I.  Introduction 

 Analog multipliers are importance building block of signal processing, 

telecommunication, control, and instrumentation applications [1-2]. Several conventional 

applications require them, such as in modulators, phase locked loop, automatic controlling, 

nonlinear filtering, peak detector, frequency translation, RMS-DC etc [3-5]. From literature 

review, it has been found that several implementations of current-mode multiplier using 

different high-performance active building blocks such as, CDTA [6], CC-CDTA [7-8], 

current controlled current conveyors (CCCII) [9], current controlled current differencing 

buffered amplifiers (CC-CDBAs) [10]. Unfortunately, the circuits in [7-8] and [10] are 2 

quadrant multiplier. Thus, they cannot be work directly in real-time multiplication of two 

bipolar current signals [11].  

 In two decade, the researcher of analog system have been much attempted to relieve the 

supply voltage. Since the low-voltage analog circuits are need to use for portable and battery-

powered equipments. Therefore, the current–mode technique is ideally suited for the design 

circuit. Because, the circuits is designed by the current-mode technique, their potential 

advantages such as higher signal bandwidth, larger dynamic range, simpler circuitry, greater 

linearity, and lower power consumption [12-15]. 

 The CC-CCTA is presented in 2008 by M. Siripruchyanun, and W. Jaikla [16], it is 

developed from CCTA (Current conveyor transconductance amplifier) [17]. It can operate 

both voltage and current modes provides flexibility and enables a variety of circuit designs. 

Moreover, the parasitic resistance at x  xR  port can be electronically tuned. In addition, it 

can offer advantageous features such as high-slew rate, higher speed, wide bandwidth and 

simple implementation. 

 The aim of this paper is to introduce a new multiplier in current-mode based on CC-

CCTA. The advantages of the proposed divider are that; the proposed multiplier can multiply 

two bipolar current signals throughout four-quadrant, without changing the circuit topology: 

the circuit is ideally insensitive to temperature variations: the proposed circuit consists of 
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only single CC-CCTA and without any passive element, which is appropriate to fabricate in 

integrated circuit architecture. The PSpice simulation results are also shown, which are in 

correspondence with the theoretical analysis 

 

II.  Circuit Configuration 
     A. Basic Concept of CC-CCTA 
 The operating of CC-CCTA is realized by BJT technology, it is depicted in this section. 

The symbol and equivalent circuit of CC-CCTA is shown in Figs 1(a) and (b). The relationship 

of current and voltage of CC-CCTA can be shown as
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xR  and mg  are the parasitic resistance and transconductances of the CCCCTA at x and 

o terminals, respectively. They can be adjusted via bias currents. TV  is the thermal voltage, its 

values is about 26mV at 27 C . From (1) and Fig. 1, it can be seen that the CC-CCTA is used in 

the proposed multiplier, it is slightly modified from general CC-CCTA. The current output at z 

terminal is copy to zc terminal. 
 

1BI

y

x zc

o
CC CCTA

yi

xi zci

oi
2BI

yV

xV zcV

oV

z

zi
zV

         

1y

x

o

xi
xi

m Zg V

xR
z

zi
zc

 

                                                 (a)                                                        (b) 

Fig. 1. The CC-CCTA (a) symbol (b) equivalent circuit. 
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Fig. 2.  The proposed current-mode multiplier. 
 

   B.  Proposed Current-mode 4 Quadrants Divider 

 The proposed current-mode 4 quadrants multiplier employing CC-CCTA is display in 

Fig. 2 where 1BI  and 2BI  are bias currents of the CC-CCTA. It consists of only single CC-

CCTA. By routine of analysis circuit in Fig. 2 and using the properties of CC-CCTA as 

explained in Section II.A, the output current at x and z terminals  x zI and I  of CCCCTA is 

obtained as 

                                                           0A z xI I I   ,        (3) 

From (1), it can be found that x zI I . Then (3) can be rewritten to be 
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From Fig. 2, it can be seen that z xV V . Thus the voltage at z terminal can be express to be  

                                                        2
A x

x z x x
I R

V V I R              (6) 
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DI  is set to be 14 BI , The outI  can be ultimately found to be 
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From (10), it can be seen that it is independent from VT . Thus it is temperature-insensitive. In 

addition, the output amplitude can be electronically controlled by 1BI . 

   C.  Non-ideal Case 

Taking the tracking errors of the CC-CCTA into account, the relationship of the 

terminal voltages and currents of the CC-CCTA can be rewritten as: 

                                                                  x y y x xV V R I  ,          (10) 

                                                                  z x x zI I   ,       (11) 

                                                                  o z m z oI g V   ,        (12) 

and                                                            zc z z zcI I   .       (13)  

where the parameters z , zc  and o  are DC offset of z, zc, and o terminals, respectively. x  

and z  are current gain, y  and z  are voltage gain, they are deviated from unity. In the case 

of non-ideal and reanalyzing the proposed current-mode multiplier in Fig. 2, it yields the output 

current as 
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From (14), it is found that the current-mode multiplier still functions as a current-mode 

multiplier. These deviated values effect on only output magnitude and DC offset. Practically, 

the x , z , y , z , z , zc  and o   originate from intrinsic resistances and strayed 

capacitances in the CC-CCTA. These errors affect the sensitivity to temperature and high 

frequency response of the proposed circuit. 
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Fig. 3.  Schematic of the BJT CC-CCTA. 

III. Simulation Results 

 The performance of the proposed multiplier was verified using PSpice. Fig. 3 display 

the implementation of the CC-CCTA using BJTs. The PNP and NPN transistors employed in 

the proposed circuit were simulated by respectively using the parameters of the PR200N and 

NR200N bipolar transistors of ALA400 transistor array from AT&T [18] as shown in Table 1 

with 1.5V supply voltages. 

  Table I : Parameter of bipolar junction transistor 
NPN 

.MODEL NR200N NPN(RB=262.5 IRB=0 RBM=12.5 RC=25 RE=0.5 
+IS=242E-18 EG=1.206 XTI=2 XTB=1.538 BF=137.5 

+IKF=13.94E-3 NF=1 VAF=159.4 ISE=72E-16 NE=1.713 
+BR=0.7258 IKR=4.396E-3 NR=1 VAR=10.73 ISC=0 NC=2 

+TF=0.425E-9 TR=0.425E-8 CJE=0.428E-12 VJE=0.5 
+MJE=0.28 CJC=1.97E-13 VJC=0.5 MJC=0.3 XCJC=0.065 

+CJS=1.17E-12 VJS=0.64 MJS=0.4 FC=0.5) 
PNP 

.MODEL PR200N PNP(RB=163.5 IRB=0 RBM=12.27 RC=25 RE=1.5 
+IS=147E-18 EG=1.206 XTI=1.7 XTB=1.866 BF=110 

+IKF=4.718E-3 NF=1 VAF=51.8 ISE=50.2E-16 NE=1.650 
+BR=0.4745 IKR=12.96E-3 NR=1 VAR=9.96 ISC=0 NC=2 

+TF=0.610E-9 TR=0.610E-8 CJE=0.36E-12 VJE=0.5 
+MJE=0.28 CJC=0.328E-12 VJC=0.8 MJC=0.4 XCJC=0.074 

+CJS=1.39E-12 VJS=0.55 MJS=0.35 FC=0.5) 

I ou
t
(µ

A
)

 

Fig. 4.  DC transfer characteristic of the proposed multiplier. 
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Fig. 5.  Transient respond of the proposed multiplier. 
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Fig. 6.  Output current deviations for different temperature values. 
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Fig. 7.  The amplitude deviation of the output current where temperature is varied. 
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Fig. 8.  Frequency response of the proposed multiplier. 

 

Fig. 9.  The THD of the output waveform for different input amplitudes. 

 The DC transfer characteristic of the proposed multiplier is illustrated in Fig. 4. It can be 

found that the proposed circuit still operates as a 4 quadrants multiplier. However, it can be 

seen that the DC offset affect to the output signal, it accordance with theoretical analysis in 

Section II.C. The transient respond of the proposed multiplier is demonstrated in Fig. 5. Fig. 6 

shows the output signal of the proposed circuit relative to temperature variations from 27 C , 

50 C  and 100 C . It is clearly seen that the output current is slightly dependent on the 

temperature variations due to the intrinsic resistances and strayed capacitances in the CC-

CCTA, as depicted in non-ideal case, its rate to change is 0.0087 /A C  . Fig. 7 depicts 

amplitude deviation relative to variations of the temperature from 0 C  to 100 C , it is displayed 

that the maximum error of the output amplitude current is approximately ±2.52%. The 

frequency response of the proposed multiplier is display in Fig.8. It can be found that the -3dB 

bandwidths of the multiplier is 29.309MHz. The last result, it is the THD of the output 

waveform for different input amplitudes. as shown in Fig. 9. The minimum THD is 0.062% and 

0.358% when 5AI A and 10CI A , respectively. 
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IV. Conclusion 

 In this brief, a new 4 quadrant current-mode multiplier based on CC-CCTA has been 

presented. The proposed configuration is very simple, it comprise only on CC-CCTA without 

passive component. The performance of the multiplier has been estimated using PSpice 

simulation.. It can be found that the simulation results are depicted, and agree well with the 

theoretical anticipation. Moreover, its advantages of the proposed analog multiplier circuit 

are high bandwidth, low power consumption and temperature insensitive. Thus, it is suitable 

in fully IC technology 
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คาํแนะนําในการเตรียมต้นฉบับบทความ 

1.  การเรียงลาํดบัเนือหาบทความ 

 1.1  ชือเรือง (Title)  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรสันกะทดัรัดและสือความหมายของเรืองทีทาํอยา่งชดัเจน 
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  ศึกษา ผลการศึกษาและผลสรุป มีความยาวไม่เกิน 250 คาํ 1 ยอ่หนา้ 

 1.4  คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3-5 คาํ ไวท้า้ยบทคดัยอ่ 
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   ถึงการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

  1.5.2  วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย (Materials and Method) กล่าวถึงรายละเอียด การวิเคราะห์และการทดลอง

   ทีกระชบัและชดัเจน 

  1.5.3  ผลการทดลอง (Results) บอกผลทีพบอยา่งชดัเจน สมบูรณ์และมีรายละเอียดครบถว้น 

  1.5.4  อภิปรายและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกบัผลการทดลองได้ เป็นการประเมิน 
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  1.5.6  เอกสารอ้างอิง (References) การอา้งอิงในบทความ ใชก้ารอา้งอิงแบบตวัเลข เอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ

   ทุกฉบบัตอ้งมีการอา้งอิงในบทความ รายละเอียดเอกสารอา้งอิงประกอบด้วย ชือผูเ้ขียน ชือหนังสือหรือ
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   อา้งอิง ทงันีการเขียนใหเ้ป็นไปตามรูปแบบของชนิดเอกสารทีอา้งอิง 

  1.5.7  ตารางและรูป ตอ้งมีความคมชดัและใหแ้ทรกไวใ้นบทความ มีคาํอธิบายสันๆ แต่สือความหมายได้สาระ
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  1.5.8  ภาคผนวก (ถ้ามี)  
 

2.  เกณฑ์การพจิารณาบทความ 

 เกณฑ์การพิจารณาบทความมีดังนี ความคิดริเริม สร้างสรรค์ คุณค่าทางวิชาการ ความสมบูรณ์ของเนือหาและ

โครงสร้าง ภาษาทีใช้ ความชัดเจนของสมมุติฐาน วตัถุประสงค์ ความชัดเจนของการนําเสนอและการจัดระเบียบ

บทความ ความถูกตอ้งทางวิชาการ การอภิปรายผลและการอา้งอิงทีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
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