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บทคัดยอ 

 บทความน้ีนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณควอเดร

เจอรโหมดกระแส โดยใชอุปกรณสงผานกระแสอนุกรม

ความนําถายโอน (Current following cascaded 

transconductance amplifier, CFCTA) วงจรที่นําเสนอ

จะประกอบดวย CFCTA เพียงตัวเดียว ตอรวมกับตัวเก็บ

ประจุจํานวน 3 ตัว และตัวตานทาน 1 ตัว เพื่อใหเกิด

สมการคุณสมบัติอันดับสาม (Characteristic Equation)  

ซ่ึงจะทําใหวงจรปรับความถี่ในการกําเนิดสัญญาณ และ

เงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณไดอยางอิสระจากกัน 

คําสําคัญ: วงจรกําเ นิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร  

อุปกรณสงผานกระแสอนุกรมความนําถายโอน 
 

Abstract 

 This article presents a current-mode 

quadrature oscillator, using the current following 

cascaded transconductance amplifier (CFCTA). 

The proposed circuit consists of a single CFCTA 

connected with, 3 grounded capacitors and 1 

resister. To achieve the third order characteristic 

equation, which makes the oscillation condition 

and oscillation frequency are independently 

controllable. 

Keywords: Quadrature oscillator, Current 

following cascaded transconductance amplifier 

(CFCTA). 
 

1.  บทนํา 

 วงจรกําเนิดสัญญาณถือวาเปนวงจรพื้นฐานที่ มี

ความสําคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยทั่วไปจะ

พบวาวงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร จะถูกนิยมใช

งานอยางแพรหลายเพราะสามารถใหกําเนิดซายนที่ มี

ความตางเฟสกันได 90º ปจจุบันจึงไดมีผูสนใจในการ

พัฒนาวงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอรไปใชใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส รวมไปจนถึงเปนสวนประกอบ

ของวงจรตางๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของวงจรเปน

จํานวนมาก [1-2] 

 จ า ก ที่ ก ล า ว ม า ข า ง ต น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม

อิเล็กทรอนิกสจะตองการใหวงจรมีขนาดเล็ก เพื่อให

สามารถนําเขาไปใสในวงจรรวมความจุสูงมาก (VLSI) ได 

ซ่ึงเปนที่นิยมในการออกแบบวงจรในภาคอุตสาหกรรม

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส จึงมีการออกแบบวงจรกําเนิด

สัญญาณในโหมดกระแส [3-4] ซ่ึงจะสงผลใหวงจรที่ไดรับ

การออกแบบในโหมดกระแสน้ันมีชวงไดนามิกและแบนด

วิธที่กวางขึ้น รวมไปจนถึงสามารถลดสวนประกอบของ

วงจรลงจึงสงผลใหวงจรมีขนาดเล็กลงตามไปดวย 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบวงจรกําเนิดสัญญาณ

แบบ ควอเดรเจอรอันดับสอง โดยใชอุปกรณแอ็กทีฟที่มี

ประสิทธิภาพสูงที่แตกตางกัน เชน วงจรขยายความนํา

ถายโอน (OTA) [5], วงจรสายพานกระแส (CC) [6], วงจร

สงผานกระแส (CFA) [7], วงจรความนําถายเปรียบเทียบ

ผลตางกระแส (CDTA) [8], และ วงจรสายพานกระแส

เปรียบเทียบผลตางแรงดัน (DVCC) [9] เปนตน พบวา

วงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอรอันดับที่สาม โดยใช

1 
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อุปกรณแอ็กทีฟที่แตกตางกันไป เชน วงจรสายพาน

กระแสรุนที่สองที่สามารถควบคุมไดในเชิงอิเล็กทรอนิกส 

(CCCII) [10], OTAs [11-12], และ CDTA [13] จะมี

ความผิดเพี้ยนของสัญญาณเอาตพุตต่ํากวา 

 ดั ง น้ันในบทความ น้ีจะนําเสนอวงจรกําเ นิด

สัญญาณ ควอเดรเจอรโหมดกระแสอันดับสามโดยใช 

อุปกรณสงผานกระแสอนุกรมความนําถายโอน (CFCTA) 

ซ่ึงจากหลักการของ CFCTA จะสงผลดีใหวงจรที่นําเสนอ

สามารถทํางานไดตามสมการคุณลักษณะอันดับสามใน

โหมดกระแส โดยใช CFCTA เพียงตัวเดียว อีกทั้งใช

อุปกรณพาสซีฟตอรวมเพียง 4 ตัว โดยประสิทธิภาพ และ

ผลเอาตพุตของวงจรจะถูกจําลองการทํางานผานโปรแกรม 

PSpice เพื่อพิสูจนความถูกตองของทฤษฎีที่นําเสนอใน

บทความน้ี 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
2.1 Current following cascaded transconductance 

amplifier (CFCTA) 

 CFCTA สามารถเขียนสัญลักษณทางไฟฟาและ

วงจรสมมูลไดจากรูปที่  1 และสามารถเขียนสมการ

คุณลักษณะไดดังน้ี 
 

        
1, 1 1 1

22, 2 2

0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0
0 0 0

f f

z z

x xc m x

mx xc x

V I
I V
I g V

gI V

    
    
        
          

     (1) 

 

1mg  คือ คาความนําถายโอนของ CFCTA สําหรับ 

CFCTA ที่ออกแบบดวย CMOS (Complementary 

Metal-Oxide-Semiconductor) คาความนําถายโอนจะ

แสดงไดดังน้ี 
 

  1 1m n OX Bg C W L I  (2) 
 

และ 2mg  คาความนําถายโอนจะแสดงไดดังน้ี 
 

 
 2 2m n OX Bg C W L I  (3) 

 

 

2.2 หลักการของวงจรกําเนิดสัญญาณ 

 หลักการทํางานของวงจรประกอบไปดวย วงจร

อินทิเกรเตอรที่ไมมีการสูญเสียแบบไมกลับเฟส (Non-

inverting Lossless Integrator) และวงจรกรองความถี่

ต่ําอันดับสองแบบกลับเฟส ซ่ึงแสดงแผนผังการทํางานใน

รู ป ที่  2  โ ด ย มี ส ม ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ  (Characteristic 

Equation) ของวงจรดังน้ีดังน้ี 
 

 
(ก) 

 

fi
fv 2xv

2 1m xg V

1xi
1xv

2xi

fi

zv
zi

1m zg V

 
(ข) 

 

รูปที่ 1 (ก) สัญลักษณ และ (ข) วงจรเทียบเคียงของ CFCTA 
 

2.2 หลักการของวงจรกําเนิดสัญญาณ 

 หลักการทํางานของวงจรประกอบไปดวย วงจร

อินทิเกรเตอรที่ไมมีการสูญเสียแบบไมกลับเฟส (Non-

inverting Lossless Integrator) และวงจรกรองความถี่

ต่ําอันดับสองแบบกลับเฟส ซ่ึงแสดงแผนผังการทํางานใน

รู ป ที่  2  โ ด ย มี ส ม ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ  (Characteristic 

Equation) ของวงจรดังน้ีดังน้ี 
 

2

c
s bs a


 

k
s

  
 

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมในการออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณ 
 

 3 2 0s bs as ck     (4) 
 

จากสมการที่  (4) จะไดเงื่อนไขในการกําเนิด

สัญญาณ (Oscillation Condition: OC) และความถี่ใน

การกําเนิดสัญญาณ (Oscillation Frequency: o ) ดังน้ี 

2 
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                    :OC ab ck  (5) 

และ 

 o a   (6) 
 

จากสมการที่ (5) และ (6) หาก a  เทากับ c  

พบวาสามารถปรับความถี่ในการกําเนิดสัญญาณและ

เงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณไดอยางอิสระจากกันน่ันคือ 

ปรับเงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณที่  b  กับ k  สวน

ความถี่ในการกําเนิดสัญญาณปรับไดที่ a  
 

2.3 การวิเคราะหสมการของวงจรกําเนิดสัญญาณ 

 จากแผนผังการทํ างานในรูปที่  2  สามาร ถ

สังเคราะหวงจรกําเนิดสัญญาณโดยใช CFCTA เปน

อุปกรณแอ็กทีฟ โดยวงจรกรองความถี่ต่ําผานอันดับสอง

แบบกลับเฟสในรูปที่ 3 จะไดฟงกชันถายโอนของวงจร

เทากับ 

f
z 1x

2x
CFCTA

2BI

1OI

2OI1C

2C

1BI

1cx

2cx1cx

3C

1R

 
 

รูปที่ 3 วงจรกําเนิดสัญญาณที่นําเสนอ 
 

 

1

1 2 1

2 1

1 1 2 1

1

m

O

min

n

g
I C C R

gI s s
C R CC R




 
          (7) 

 

สวนวงจรอินทิเกรเตอรที่ไมมีการสูญเสียแบบไม

กลับเฟสในรูปที่ 3 จะไดฟงกชันถายโอนของวงจรเทากับ 
 

 2

3

O m

in

I g
I sC

  (8) 

 

 จากสมการที่ (5) และ (6) จะไดเงื่อนไขในการ

กําเนิดสัญญาณและความถี่ในการกําเนิดสัญญาณดังน้ี 
 

                       2

1 1 3

1 mg
C R C

                         (10) 

 

และ 

                     1

1 2 1

m
o

g
C C R

                        (11) 

3. ผลจําลองการทํางาน 

 การออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณควอเดรเจอรใน

งานบทความน้ีจะใชเทคโนโลยีทรานซิสเตอร CMOS 

ขนาด 0.25µm ของบริษัท TSMC [14] ในการจําลองการ

ทํางานดวยโปรแกรม PSpice โดยคาของ W/l จะแสดงไว

ในตารางที่ 1 โครงสรางภายในของ CFCTA แสดงดังรูปที่ 

4 โดยกําหนดให CFCTA ทํางานที่ VDD = VSS = ±1.25V 

และ VBB = -0.55V  
 

ตารางที่ 1 ขนาดของทรานซิสเตอร (W/L) 

CMOS W (µm) L (µm) 
M1,M2 1 0.25 
M3-M4, M12-M17, M24-M18 5 0.25 
M7-M9, M18-M21 3 0.25 
M10-M11, M22-M23, M29-
M31 

15 0.25 

 

 จากการจําลองการทํางานของวงจรสามารถทําให

เกิดกระแส (Iout1, Iout2) เม่ือ มีการปรับกระแสไบแอส    

IB1 = IB1 = 100µA ตัวเก็บประจุ C1 = C2 = C3 = 100pF 

และ ตัวตานทานมีคาเทากับ 800Ω แสดงในรูปที่ 5 สวน

รูปที่ 6 แสดงสัญญาณรูปคล่ืนซายนมีความตางเฟสกัน 

90º 
 

 

รูปที่ 4 โครงสรางภายในของ CFCTA 
 

 

รูปที่ 5 สัญญาณกระแสเอาตพุตในสภาวะเริ่มตน 
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รูปที่ 6 สัญญาณควอเดรเจอรกระแสเอาตพุตสภาวะอยูตัว 
 

 

รูปที่ 7 สเปกตรัมของสัญญาณที่ความถี่ 2.02 MHz 
 

รูปที่  9 แสดงสเปกตรัมของสัญญาณที่ความถี่ 

2.02MHz มีคาผิดเพี้ยนทางฮารโมนิกสรวม 3.58% และ

ในรูปที่ 10 เปนผลจากการเปล่ียนแปลงกระแส IB1 ซ่ึง

แสดงใหเห็นวา ผลจากการทดลองมีความสอดคลองกับ

สมการที่ (11) อีกทั้งวงจรสามารถทํางานไดสูงถึงระดับ 

MHz 
 

4. สรุป 

 บทความน้ีไดนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณควอเดร

เจอร โหมดกระแสอันดับสามโดยใช  CFCTA โดยใช 

CFCTA เพียง 1 ตัวตอรวมกับตัวเก็บประจุ 3 ตัว และตัว

ตานทาน 1 ตัว จุดเดนของวงจรที่นําเสนอ คือ วงจร

สามารถปรับความถี่ในการกําเนิดสัญญาณ และเงื่อนไขใน

การกําเนิดสัญญาณไดอยางอิสระจากกัน ผลการทดลอง

สมรรถนะของวงจรพบวา วงจรมีอัตราการบริ โภค

กําลังไฟฟาเทากับ 8.88mW ที่ความถี่  2.02MHz 

นอกเหนือจากน้ีแลว ดวยโครงสรางที่ประกอบดวย

อุปกรณแอกทีฟเพียง 1 ตัว จึงมีเหมาะสมสําหรับนําเขาไป

ใสในวงจรรวมความจุสูงมาก (VLSI) ได ซ่ึงเปนที่นิยมใน

การ ออกแบ บวงจร ในภ าค อุต สาหก ร ร มชิ้ น ส ว น

อิเล็กทรอนิกส แตเม่ือมาดูผลของวงจรที่นําเสนอน้ันพบ

อัตราการบริโภคกําลังไฟฟาที่คอนขางสูง อันเน่ืองมาจาก

การออกแบบอุปกรณแอกทีฟในบทความน้ียังคงใชเทคนิค

การทํางานของทรานซิสเตอรแบบปกติ ซ่ึงจะทําวงจรไม

สามารถทํางานไดที่ระดับแรงดันต่ํามาก ดังน้ันในงานวิจัย

ครั้งตอไปผู เขียนจะทําการพัฒนาวงจรใหมีอัตราการ

บริโภคกําลังไฟฟาที่ต่ํากวาระดับ 0.7V โดยใชเทคนิคการ

ทําในระดับทรานซิสเตอรแบบพิเศษ และหวังเปนอยางยิ่ง

วาวงจรที่นําเสนอน้ันจะเปนแนวทางในการออกแบบ หรือ

พัฒนาสําหรับผูที่สนใจตอไป 
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รูปที่ 10 ความถีก่ารกําเนิดสัญญาณเม่ือปรับกระแส 1BI  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีไดนําเสนออิทธิพลของอากาศสวนเกินตอ

พฤติกรรมการเผาไหมของแกลบภายในเตาเผาฟลูอิไดซเบด 

โดยจะทําการศึกษาการกระจายตั วของ อุณหภู มิและ

องคประกอบแก็สไอเสียที่เกิดขึ้น ในงานวิจัยน้ีจะทําการติดตั้ง

ครีบรูปตัววีมุม 45º ภายในหองเผาไหม โดยมีระยะหาง

ระหวางครีบเทากับ 15 มิลลิเมตร ปริมาณอากาศที่จายเขาสู

ระบบคิดเปนรอยละอากาศสวนเกินเทากับ 30%, 50%, 

70% และ 90% ตามลําดับ ที่อัตราการปอนเชื้อเพลิงแกลบ

คงที่ คือ 8.7 กิโลกรัมตอชั่วโมง จากการศึกษาพบวาการ

ติดตั้งครีบตัววีมุม 45º ที่ปริมาณรอยละอากาศสวนเกิน 30% 

จะใหคาอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 819 oC ซ่ึงสูงกวากรณีอ่ืนๆ 

คําสําคัญ: เตาเผาฟลูอิไดซเบด  เชื้อเพลิงชีวมวล  การเผา

ไหม  ครีบ 
 

Abstract 

 The research presents an effect of excess air 

on rice husk combustion behaviors in a fluidized 

bed combustor. The temperature distributions 

inside the bed and exhaust gas emissions are 

investigated in the present work. In the present 

work, rib configuration, namely, 45º V-shaped ribs 

are introduced and mounted in the combustion 

chamber. The gap between ribs is about 15 mm. 

Experiments are made by varying the percent 

excess air to be 30%, 50%, 70% and 90% at a 

constant mass flow rate of rice husk fuel of 8.7 

kg/hr. The results show that the fluidized bed 

combustor with 45º V-shaped ribs at 30% percent 

excess air provides the highest mean temperature 

of 819oC 

Keywords:  Fluidized-bed combustor, Biomass fuel, 

Combustion, Ribs 
 

1. บทนํา 

เพราะเน่ืองจากเชื้อเพลิงชีวมวลสวนใหญจะเปนผลที่

ไดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชน ฟางขาว แกลบ กาก

ออยและทะลายปาลม เปนตน ดังน้ันการใชเชื้อเพลิงชีวมวล

นอกจากจะไดพลังงานออกมาแลวยังเปนการกําจัดวัสดุที่

เห ลือทิ้ ง เหลา น้ีดวย จึ งมีงานศึกษาวิ จัย จํานวนมากที่

ทําการศึกษาถึงกระบวนการการเปล่ียนรูปแบบพลังงานที่อยู

ในรูปแบบชีวมวลใหเปนพลังงานในรูปแบบตาง ๆ หน่ึงในวิธี

ที่ไดรับความนิยมและนับวามีความสะดวกในการดําเนินการ 

คือ กระบวนการการเผาไหมโดยตรงภายในเตาเผาชนิดตาง ๆ 

เชน ระบบฟลูอิไดซเบด (Fluidized Bed) ระบบไซโคลน 

(Cyclone), ระบบวอรเทค (Vortexing) หรือเปนการ

ผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีฟลูอิไดซเบดและวอรเทค 

(Vortexing fluidized bed) ซ่ึงแตละเทคโนโลยีก็มีทั้งขอดี

และขอจํากัดแตกตางกัน  

จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวาเทคนิคฟลูอิไดซ

เบดเปนอีกทางเลือกที่ไดรับความนิยม เน่ืองจากมีความ

ยืดหยุนตอการเป ล่ียนแปลงคุณภาพของเชื้อเพลิงและ

สามารถใชไดกับเชื้อเพลิงชีวมวลหลากหลายชนิด นอกจากน้ี

ยังตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงสภาวะการทํางานไดอยาง
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รวดเร็ว สามารถทํางานที่อุณหภูมิการเผาไหมต่ํากวาเม่ือ

เปรียบเทียบกับเตาเผาระบบอ่ืน ๆ ทําใหลดการกอตัวของ

กลุมแก็สออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และการหลอมตัวของ

เถาภายในเตาเผา ลดปญหาของการเกิดตะกรัน แตการใช

เตาเผาชนิดน้ียังพบปญหาบางประการ 

Promvonge and Silipabanleng [1] ได

ทําการศึกษาโดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิงแทนถานหินและ

รายงานวาขี้เถาภายในเตามีผลตอประสิทธิภาพการเผาไหม

เน่ืองจากแกลบมีปริมาณขี้เถาสูง 

Wan และ Chyang [2] กลาววาการใชวิธีการของ

เทคนิคฟลูอิไดซเบดน้ันตองการหองเผาไหม (ฟรีบอรด) ที่สูง

มากเพื่อลดอัตราการหลุดลอยของอนุภาคเชื้อเพลิง โดยอาจ

ตองมีความสูงรวมของฟรีบอรดมากกวา 15 เทาของเสนผาน

ศูนยกลางของเบด แตอยางไรก็ตามไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อ

พัฒนาเตาเผาชนิดน้ีโดยพยายามกําจัดขอดอยน้ีออกไป เชน

การอาศัยหลักการอากาศหมุนวนภายในเตาเผาเขามาชวย

เพื่อลดขนาดความสูงของเตาเผา เน่ืองจากการเคล่ือนที่ของ

อนุภาคเชื้อเพลิงขนาดเล็กในเตาเผาฟลูอิไดซเบดน้ีจะมี

ลักษณะขึ้นลงในแนวดิ่งตามทิศทางลมที่จายเขาสูระบบ แต

หลักการอากาศหมุนวนจะเปล่ียนลักษณะการเคล่ือนที่ของ

อนุภาคใหเกิดการหมุนวนในแนวระดับไปพรอม ๆ กับการ

เคล่ือนที่ในแนวดิ่ง. 

ภัทรพันธุ และคณะ [3] ไดทําการทดลองพฤติกรรม

การเผาไหมเชื้อเพลิงแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซเบดที่มีการติด

ครีบรูปตัววีแบบแยกตัว ซ่ึงผลการทดลองพบวาการติดตั้ง

ครีบตัววีควํ่า-หงายแบบแยกตัวทํามุม 45o ใหการเผาไหมที่

ดีกวากรณีที่ไมมีการติดตั้งครีบและกรณีที่ติดตั้งครีบตัววีแบบ

แยกตัวน้ันยังชวยใหประสิทธิภาพในการเผาไหมสูงกวากรณี

อ่ืนๆ 

ภัทรพันธุ และคณะ [4] ไดทําการศึกษาอิทธิพลของ

การจัดวางครีบในเตาเผาแกลบฟลูอิไดซเบดตอพฤติกรรมการ

เผาไหม โดยการติดตั้งครีบลักษณะตางๆ จํานวน 3 รูปแบบ 

ไดแก ครีบตัววีควํ่า ครีบตัววีหงายและวางเอียงซ่ึง 3 รูปแบบ

น้ีจะทํามุม 30o โดยพบวาลักษณะการกระจายตัวของ

อุณหภูมิที่ไดจากกระบวนการมีคาใกลเคียงกันในสวนหองเผา

ไหมแตในสวนของฟรีบอรด จะพบวาที่มีการติดตั้งครีบตัววี

ควํ่าน้ันจะใหคาสูงกวากรณีอ่ืนๆและการเผาไหมอยูในระดับที่

สูงอีกทั้งแกสไอเสียก็อยูในชวงปริมาณที่ต่ําเชนกัน 
 

2. วัตถุประสงค 

ทําการศึ กษาเปรียบเที ยบอากาศสวนเ กินและ

พฤติกรรมการเผาไหมของเชื้อเพลิงชีวมวลแกลบภายใน

เตาเผาฟลูอิไดซเบดเพื่อเปนแนวทางในการหาอัตราการเผา

ไหมเตาเผาฟลูอิไดซเบดที่สมบูรณและนําทรัพยากรเหลือใช

มาเปนอุปกรณกําเนิดพลังงานความรอน 
 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมการเผาไหมของเชื้อเพลิงชีวมวล

ในเตาเผาฟลูอิไดซเบดที่ภายในหองเผาไหมทําการติดตั้งครีบ

รูปตัววีหงายทํามุม 45º และจัดวางครีบลักษณะวางแนว

ระนาบบริเวณครึ่งบนของหองเผาไหม  

2. อัตราการปอนเชื้อเพลิงแกลบคงที่  คือ 8.7 

กิโลกรัมตอชั่วโมง  

3. ปริมาณอากาศที่จายเขาสูระบบที่ 64-93 กิโลกรัม

ตอชั่วโมง คิดเปนรอยละอากาศสวนเกินเทากับ 30%, 50%, 

70% และ 90% ตามลําดับ 

4. พฤติกรรมการเผาไหมที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบ 

ไดแก การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในเตาเผาและปริมาณ

องคประกอบของแก็สไอเสีย  
 

4. การติดต้ังอุปกรณ 

การติดตั้งอุปกรณสําหรับศึกษาทดลอง แสดงในรูปที่ 

1 เตาเผาฟลูอิไดซเบดลักษณะรูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส ซ่ึงถูกหุม

ฉนวนภายนอกเพื่อปองกันความรอนสูญเสีย ขนาดหนาตัด

ของหองเผาไหมเทากับ 0.2x0.2 ตารางเมตร และสูงเทากับ 

1.05 เมตร ในขณะที่ขนาดหนาตัดของฟรีบอรดเทากับ 

0.3x0.3 ตารางเมตร และสูง 0.80 เมตร สวนของหองผสม

และสวนเปล่ียนแปลงหนาตัดมีความสูง 0.25 เมตรและ 0.20 

เมตร ตามลําดับ ลักษณะของครีบที่ใชในการทดลองทําจาก

เหล็กฉากเชื่อมติดกันเปนรูปตัววี ตัววีควํ่าและครีบวางเอียง 

ซ่ึงจะถูกติดตั้งเขามุมในแนวทแยงขวางไวภายในหองเผาไหม 

ดั ง รู ปที่  2 อุปกรณ สํ าห รับป อนอากาศ กับร ะบบ น้ัน

ประกอบดวยอุปกรณที่เปนแหลงกําเนิดของลม คือ Blower 

โดยอากาศจะถูกแบงออกเปนสองสวน สวนแรกเปนอากาศที่

ใชสําหรับพยุงแกลบภายในหองเผาไหมมีลักษณะเปนลม

กระจายเน่ืองจากผานแผนกระจายลม และอีกสวนหน่ึงเปน

ลมสําหรับพาแกลบเขาสูหองเผาไหม ปริมาณอากาศทั้งสอง

จะถูกควบคุมดวยวาลวจากการวัดและอานคาความดันตก
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ครอมผานแผน Orifice จาก Manometer ซ่ึงปริมาณอากาศ

แตละสวนน้ันจะทําการวัดโดยอาศัยเครื่องมือวัดความเร็ว

อากาศในแตละทอ (Flow Meter) จากน้ันทําการแปลงคา

เปนปริมาณการไหลของอากาศอากาศ เชื้อเพลิงแกลบจะถูก

ปอนจาก Hopper ไหลลงสูรางของ Screw Feeder เพื่อ

ลําเลียงเชื้อเพลิงแกลบใหตกลงสูทอลมที่สําหรับพาแกลบเขา

สูหองผสมของเตาเผา ปริมาณของเชื้อเพลิงแกลบจะถูก

ควบคุมผานความเร็วรอบของมอเตอรที่ตอเขากับ Screw 

Feeder โดยมี Inverter เปนอุปกรณสําหรับควบคุมความเร็ว

รอบของมอเตอร อนุภาคของเถาที่เกิดขึ้นจะถูกกระแสของ

ไหลภายในเตาเผาลําเลียงออกที่บริเวณสวนบนของฟรีบอรด

เขาสูไซโคลน เถาลอยที่มีนํ้าหนักมากจะถูกดักออกทาง

ดานลางของไซโคลน การวัดระดับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจะใช

เทอรมอคัปเปลชนิด K บันทึกและอานคาผานเครื่องบันทึก

ขอมูล (Data Logger) สวนองคประกอบแก็สไอเสียที่

ทางออกบริเวณสวนบนของฟรีบอรดน้ันจะใชเครื่องวิเคราะห

แก็สไอเสีย TESTO 350M XL ปริมาณรอยละอากาศ

สวนเกิน (EA) สามารถคํานวณไดจากสมการความสัมพันธน้ี 
 

                   
  100%1
A/F
A/FEA

S

A 







      (1) 

 

เม่ือ    EA    คือ ปริมาณรอยละอากาศสวนเกิน  

        A/FA  คือ อัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงทางปฏิบัต ิ  

        A/Fs  คือ อัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงทางทฤษฎี 
  

5. ขั้นตอนการทดลอง 

การศึ กษาทดลอง น้ี มีขั้ นต อนการ ดํ า เ นิ นการ 

ดังตอไปน้ี 

1. จายอากาศเขาสูระบบพรอมกับทําการอุนเตาโดย

ใชเชื้อเพลิงแก็ส LPG จนกระทั่งอุณหภูมิภายในเตาเผา

บริเวณสวนของหองเผาไหมมีคาประมาณ 500– 550 องศา

เซลเซียส  

2. เริ่มทําการปอนเชื้อเพลิงแกลบพรอมกับอากาศ

สําหรับลําเลียงเชื้อเพลิงแกลบเขาสูหองเผาไหม จนกระทั่ง

อุณหภูมิภายในเตาเผามีคาประมาณ 650–700 องศา

เซลเซียส จึงหยุดการอุนเตาและเอาชุดอุนเตาเผาออก 

 

 

 
 

รูปที่ 1 อุปกรณทดลองเตาเผาแกลบฟลูอิไดซเบด 
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รูปที่ 2 การจัดวางครีบภายในหองเผาไหม 

 

3. ปรับอัตราการไหลของอากาศ 64 กิโลกรัมตอ

ชั่วโมง (ปริมาณรอยละอากาศสวนเกินเทากับ 30%) และ

ปรับอัตราการปอนของเชื้อเพลิงแกลบจนกระทั่งมีคา

เทากับ 8.7 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

4. สังเกตการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิภายใน

เตาเผาแตละตําแหนง หากพบวามีความเสถียรอุณหภูมิ 

จึงทําการบันทึกคาอุณหภูมิภายในเตาเผาและวัดปริมาณ

คาองคประกอบของไอเสีย 

5. ทําการปรับตําแหนงเทอรโมคัปเปลเขาไป

ภายในเตาตามตําแหนงในแนวระดับที่ กําหนดไว ใน

ตําแหนงที่ 2 จากน้ันดําเนินการทดลองซํ้าตามวามใหม

ขั้นตอนในขอ 3 

6. ปรับอัตราการไหลของอากาศเปน 71, 80 และ 

93 กิโลกรัมตอชั่วโมง (ปริมาณรอยละอากาศสวนเกินที่ 

50%, 70% และ 90% ตามลําดับ) แลวดําเนินการทดลอง

ซํ้าตามขั้นตอนในขอ 3-4 ตามลําดับ 
 

6. ผลการทดลองและการวิเคราะห 

6.1 ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ 

รูปที่ 3 แสดงลักษณะการกระจายของระดับ

อุณหภูมิเฉ ลี่ยภายในเตาเผาที ่ระดับความสูงตางๆ 

เป ร ีย บ เ ท ีย บ แตละกรณี ที ่ป ร ิม าณร อย ละอากาศ

สวนเกินเทากับ 30%, 50%, 70% และ 90% ตามลําดับ 

พบวา ระดับอุณหภูมิภายในหองเผาไหมจะสูง จากนั้น

ระดับอุณหภูมิจะลดลงอยางมากเมื่อเขาสูสวนขยาย

หนาต ัด ในสวนของฟร ีบอร ด ระด ับ อุณหภ ูม ิม ีกา ร

เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเมื่อ เปรียบเทียบกับระดับ

อุณหภูมิในสวนขยายหนาตัด  

เม่ือเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้ง

เตาเผา กรณีการติดตั้ งครีบพบวาที ่ร อยละอากาศ

สวนเกิน 30% จะใหคาระดับอุณหภูมิสูงที่สุด ในขณะที่

รอยละอากาศสวนเกิน 90% จะใหคาระดับอุณหภูมิต่ํา

ที่สุด เน่ืองจากปริมาณรอยละอากาศสวนเกินที่เพิ่มมาก

ขึ้นมีผลตอความเร็วของอากาศภายในเตาเผาที่มากขึ้น 
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ดังน้ันที่ความเร็วมากเกินความพอดีจะทําใหเกิดการพัดพา

เอาเชื้อเพลิงที่ยังเผาไหมไมเต็มที่หลุดลอยออกไป และยัง

ทําใหอากาศเย็นที่จายเขาสูระบบเขามาแทนที่อากาศรอน

ที่เกิดจากกระบวนการไหมเร็วกวากรณีศึกษาอ่ืน ๆ  ทําให

ระดับอุณหภูมิที่วัดไดจึงมีคาต่ํา กรณีการติดครีบรูปตัววี

หงายที่อากาศสวนเกินตางๆ พบวา ระดับอุณหภูมิเฉลี่ย

ภายในหองเผาไหมม ีคาสูงสุด  965.3oC และระดับ

อุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้งเตามีคาสูงสุด 819.4oC ที่ปริมาณ

รอยละอากาศสวนเกิน 30% 
 

6.2 ปริมาณแก็สไอเสีย 

ปริมาณแก็สคารบอนมอนอกไซดที่ วัดไดตาม

กรณีศึกษาที่คาปริมาณรอยละอากาศสวนเกินตางๆ 

แส ด ง ใน รู ป ที่  4 จ าก รู ป จ ะพ บ ว า  ป ริ ม า ณ แ ก็ ส

คารบอนมอนอกไซดที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการการเผา

ไหมเชื้อเพลิงชีวมวลแกลบมีคาอยูระหวาง 64-145 ppm 

สําหรับกรณีการติดตั้งครีบลักษณะเดียวกัน ที่คาปริมาณ

รอยละอากาศสวนเ กิน 70% จะใหปริมาณแก็ส

คารบอนมอนอกไซดนอยกวาที่ปริมาณรอยละอากาศ

สวนเกินอ่ืน ๆ ในขณะที่คาปริมาณรอยละอากาศสวนเกิน

ที่ 90% จะใหปริมาณแก็สคารบอนมอนอกไซดสูงที่สุด 

เน่ืองมาจากกระแสฟลูอิไดซเซชันมีความเร็วสูงเกินไปจึง

นําเอาอนุภาคเชื้อเพลิงที่ยังเผาไหมไมสมบูรณหลุดลอย

มาดวย สวนปริมาณกลุมแก็สออกไซดของไนโตรเจน

เปรียบเทียบกรณีที่ ลักษณะตาง ๆ ที่รอยละปริมาณ

อากาศสวนเกินใดๆ ดังแสดงในรูปที่ 4 พบวา กรณีที่ติด

ครีบทั้งหมดมีปริมาณกลุมแก็สออกไซดของไนโตรเจนมีคา

อยูระหวาง 64-142 ppm 

 เม่ือเปรียบเทียบปริมาณแก็สไอเสียทั้ง 2 ชนิดกับคา

มาตรฐานควบคุมการปลอยปริมาณแก็สไอเสียจาก

โรงงาน [5] (ปริมาณแก็สคารบอนมอนอกไซดมีคาไมเกิน 

690 ppm และปริมาณกลุมแก็สออกไซดของไนโตรเจนมี

คาไมเกิน 200 ppm) จากผลการทดลองพบวากรณีที่มี

การเผาไหม เชื้อเพลิงชีวมวล น้ัน ผลที่ เ กิดจากการ

ศึกษาวิจัยมีคาต่ํากวาปริมาณที่กําหนด 

 
 

รูปที่ 3 ลักษณะการกระจายตัวอุณหภูมิ 
 

 
 

รูปที่ 4 ปริมาณแก็สคารบอนมอนอกไซดและปริมาณกลุม

แก็สออกไซดของไนโตรเจน 
 

7. สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหมของเชื้อเพลิง

แกลบภายในเตาเผาฟลูอิไดซเบดที่มีการติดตั้งครีบรูปตัววี

หงาย โดยจัดวางในลักษณะบริเวณครึ่งบนของหองเผาไหม 

พบวา ลักษณะการเปล่ียนแปลงการกระจายตัวอุณหภูมิที่

ไดจากกระบวนการการเผาไหมที่ปริมาณรอยละอากาศ

สวนเกินตางกันมีความคลายคลึงกันและมีคาใกลเคียงกัน

ภายในสวนของหองเผาไหม แตเม่ือเขาสูสวนของฟรีบอรด

จะพบวาระดับอุณหภูมิที่เกิดจากการติดตั้งครีบรูปตัววี

หงายที่อากาศสวนเกินเทากับ 30% จะใหคาที่สูงกวากรณี

อ่ืนๆ อยางชัดเจน หากพิจารณาคาระดับอุณหภูมิเฉล่ีย

ตลอดทั้งเตา โดยพบวาการติดตั้งครีบตัววีหงาย ที่ปริมาณ

รอยละอากาศสวนเกิน 30% จะใหคาระดับอุณหภูมิเฉล่ีย
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สูงที่ สุดภายใตขอบเขตการศึกษาวิจัยน้ีที่คาประมาณ 

819.4 องศาเซลเซียส ซ่ึงสูงกวากรณีอ่ืน ๆ เม่ือพิจารณา

ปริมาณแก็สไอเ สียพบวาแตละกรณีศึกษามีปริมาณ

ใกลเคียงกันและมีคาต่ํากวาคาที่มาตรฐานกําหนด ดังน้ัน

จะเห็นไดวาการเตาเผาฟลูอิไดซเบดนาจะเปนอีกหน่ึง

ทางเลือกสําหรับเปนอุปกรณกําเนิดพลังงานความรอนจาก

เชื้อเพลิงชีวมวลแกลบ เน่ืองจากใหระดับอุณหภูมิการเผา

ไหมที่สูงและปลอยแก็สไอเสียในปริมาณที่ต่ํา 
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บทคัดยอ 

 ง าน วิ จั ย น้ี ไ ด ศึ กษาถึ ง ก า ร ผ ลิ ต ไฟฟ า แบบ

ปรากฎการณเทอรโมโฟโตโวลเทซเปนการผลิตไฟฟาโดย

ใชคล่ืนรังสีความรอนจากวัสดุเปลงรังสีที่ไดจากแหลงความ

รอนในวิธีตางๆ และสงถายคล่ืนรังสีความรอนใหกับเซลล

ผลิตกระแสไฟฟาแบบเทอรโมโฟโตโวลเทซ ซ่ึงจะแตกตาง

จากเซลลไฟฟาทั่วไปคือมีชวงรับรังสีที่ ส้ันกวา การเพิ่ม

ประสิทธิภาพของเซลลเทอรโมโฟโตโวลลเทซน้ีมุงเนนที่

ความเขมขนของรัง สีความรอนที่ เซลล ไดรับ ดั ง น้ัน

ระยะหางระหวางวัสดุเปลงรังสีกับเซลลเทอรโมโฟโตโวล

เทซจึงมีความสําคัญมากในการเพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบ ตําแหนงที่เหมาะสมจะตองไมใกลแหลงความรอน

มากเกินไปเพราะทําใหเซลลไดรับอุณหภูมิสูง แตหากใกล

เกินไปความเขมขนของรังสีที่เซลลไดรับก็จะลดลงตามไป

ดวย ผูวิจัยจึงไดโดยทําการจําลองคาการแผรังสีในแตละ

ตําแหนงของระยะหางระหวางวัสดุเปลงรังสีกับเซลลเทอร

โมโฟโตโวลเทซ โดยใชสมการเงื่อนไขของการแผรังสีความ

รอนหาตําแหนงที่ดีที่สุดของเซลลพบวาตําแหนงที่ดีที่สุด

อยูหางจากวัสดุเปลงรังสี 6 เซนติเมตร และสามารถให

ประสิทธิภาพระบบอยูที่ 20% 

คําสําคัญ: เทอรโมโฟโตโวลเทซ  การแผรังสี  วัสดุเปลง

รังสี 
 

Abstract 

  This article presents a Thermophoto- 

voltaic (TPV) generates electricity from heat 

source burn inside the emitter device that 

radiates. TPV cells capture the radiation and 

convert to electricity. TPV are different from 

other PV cells because TPV use the infrared 

wavelength short than other PV cells. To 

improve system efficiency and reduce system 

costs, can be focused on infrared wavelength on 

TPV cells If TPV cells to close with emitter the 

cell can overheat. But if too far concentrated 

cells of radiation received will be reduced 

accordingly. In research simulated the radiation 

at each position of distance between the 

radiation of emitter. Using the equation of 

thermal radiation conditions for optimize of the 

cells position is 6 cm. and can provide efficiency 

is 20 % 

Keywords: Thermophotovoltaic, Radiation, emitter  
 

1. บทนํา 

เซลลเทอรโมโฟโตโวลลเทซ (TPV Cell) เปน

ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลซ่ึงเปนสารก่ึงตัวนํา มีหลักการ

ทํางานเชนเดียวกับเซลลแสงอาทิตย แตสามารถใชความ

รอนจากแหลงอ่ืนๆ นอกเหนือจากแสงอาทิตย ไมวาจะ

เปนพลังงานความรอนที่ไดจากการเผาไหมนํ้ามันเชื้อเพลิง 

กาซธรรมชาติหรือกาซชีวภาพ ความรอนจากปฏิกิริยา

นิวเคลียรฟวชั่น หรือความรอนทิ้งจากแหลงความรอน

อ่ืนๆ ซ่ึงสามารถเปล่ียนรูปเปนรังสีความรอนในชวงคล่ืน

ยาว (Infrared wavelength) แลวสงถายใหกับเซลลผลิต

กระแสไฟฟาได [1, 2] ซ่ึงนอกเหนือจากขอไดเปรียบใน

ดานของแหลงพลังงานที่หลากหลายแลว ยังมีขอดีอ่ืนๆ 

อีก เชน ขนาดของระบบที่ไมจํากัดวาตองเล็กหรือใหญ มี

การทํางานที่เงียบและมีความปลอดภัยสูง ปริมาณการ
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ปลดปลอยมลพิษและการบํารุงรักษาที่ต่ํา [3] และยัง

สามารถใชรวมกับระบบผลิตไฟฟาแบบอ่ืนๆ ได เชน 

ระบบผลิตไฟฟาโดยเซลลแสงอาทิตยเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ

ของระบบและเพื่อการจัดการบริหารโหลดของการผลิต

ไฟฟาโดยอาจจะเดินเครื่องโดยใชแหลงความรอนเสริม

อ่ืนๆ นอกเหนือจากแสงอาทิตย [4, 5] จากการศึกษา

เซลล ผลิต ไฟฟาจากพลังงานความร อนชนิด  Low-

Bandgap compounds (GaSb/Ge) พบวาเซลลสามารถ

ผลิตไฟฟาไดและมีประสิทธิภาพอยูที่ประมาณ 13% 

ภายใตการแผรังสีจากวัตถุดําที่อุณหภูมิอยูในชวง 1,700 – 

2,100 K ในการทดลองเลือกใชเซลลเทอรโฒโฟโตโวลล

เทซชนิด GaSb เพราะเปนวัสดุชนิดที่ตอบสนองในชวง

อุณหภูมิต่ํา และมีราคาถูกทําใหเปนที่นิยมใช [6, 7] จาก

การศึกษาตัวเปลงรังสี (emitter) ชนิดอุณหภูมิต่ําที่

สามารถใหความยาวคล่ืนรังสีไดเหมาะสมกับเซลลผลิต

ไฟฟาจากพลังงานความรอนชนิด InGaSb ซ่ีงตัวเปลงแสง

ทํ า จากทั ง ส เต นหรื อ โม ลิบดิ น่ั ม  (tungsten or 

molybdenum) โดยสามารถใหกําลังการเปลงแสงได

มากกวาตัวเปลงแสงแบบของแข็งทั่วไปถึง 10 เทา [8] 

Tanapong และคณะ ไดทําการทดสอบประสิทธิภาพการ

ผลิตไฟฟาของเซลล TPV โดยใช LPG เปนแหลงความรอน 

จากการทดลองที่ระยะหางระหวางเซลลที่  25 cm, 

20cm, 15 cm, 10cm พบวาที่ระยะ 10 cm มี

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาสูงที่สุด 
 

 
 

รูปที่ 1 หลักการทํางานของระบบเทอรโมโฟโตโวลเทซ 
 

 ในงานวิจัยน้ีไดศึกษาความเปนไปไดที่จะนําเซลล

เทอรโมโฟโตโวลลเทซมาใชรวมกับแหลงความรอนรูปทรง

กลมโดยทําการปรับปรุงลักษณะของการแผรังสีของวัสดุ

เปลงรังสี โดยพัฒนาจากการแผรังสีในลักษณะระนาบ คู

กัน 1 ตอ 1 [5] ดังรูปที่ 2  

 
 

รูปที่ 2  การติดตั้งวัสดุเปลงรังสี และTPV แบบ 1:1 [8] 
 

 ซ่ึงการตอลักษณะน้ีทําใหมีพื้นที่ในการติดตั้งเซลล

จํากัด จึงไดทําการพัฒนาลักษณะของระบบการแผรังสี

โดยออกแบบใหวัสดุเปลงรังสีมีลักษณะรูปรางเปนวงกลม 

ซ่ึงสามมารถติดตั้งเซลลเทอรโมโฟโตโวลลเทซไดมากกวา 

4 เซลลตอการเผาไหม 1 ครั้งซ่ึงทําใหประหยัดพลังงาน

มากกวา 
 

 
 

รูปที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะของระบบ TPV  

ที่สนใจพฒันา 

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

2.1 ทฤษฎีและหลักการ 

2.1.1 แหลงความรอน (Heat sources) แหลง

ความรอนมีหนาที่เปนแหลงใหพลังงานแกระบบ โดยที่

สามารถประยุกตใชไดจากหลายแหลงความรอนดวยกัน 

ไมวาจะเปนพลังงานความรอนจากปฏิกิริยานิวเคลียร 

พลังงานความรอนจากชีวมวลโดยผานกระบวนการเผา

ไหม พลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงกาซหรือเชื้อเพลิง

เหลว และพลังงานความรอนจากรังสีอาทิตยโดยเพิ่มความ

เขมของแสงอาทิตยดวยชุดรวมแสง  เพื่อสรางความรอน 

สําหรับในงานวิจัยน้ีเลือกใชแหลงความรอนจากการเผา

ไหมของชีวมวล โดยออกแบบเตาเผาไหมขนาดเล็กเพื่อให

เหมาะสมกับการประยุกตใชงานจริงในอนาคตเพื่อแกไข

ปญหาดานพลังงาน 
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 2 . 1 . 2  ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส ง ถ า ย รั ง สี ค ว า ม ร อ น 

สวนประกอบหลักของการสงถายพลังงานความรอนจาก

การเผาไหมไปยังเซลลผลิตกระแสไฟฟาประกอบไปดวย

วั ส ดุ เ ป ล ง แ ส ง  (Emitter) ส ว นป ร ะก อ บ เ ห ล า น้ี มี

ความสําคัญอยางยิ่งตอระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานความ

รอน เน่ืองจากเปนชิ้นสวนที่ทําหนาที่ เปล่ียนรูปแบบ

พลังงาน จากเปลวเพลิงเปนความรอนในรูปของการเปลง

รังสีความรอน 
 

- คาพลังงานการเปลงรังสีความรอนของวัสดุเปลงรังสี 

             
4εσAT P

emitter-rad
                   (1) 

เม่ือ  

 emitterradP   คือ  คาพลังงานการแพรรังสีของ 

  วัสดุเปลงรังสี, W 

    คือ  คาการแพรรังสีของโลหะ, 0.4  

   คือ  คาคงที่สตีฟาน-โบลทซมันน,  

  
8 2 4

(5.67 10 W / m K )


   
T   คือ  อุณหภูมิของวัสดุเปลงรังสี, K 

          cellA คือ  พื้นที่ของเซลลเทอรโมโฟโตโวลเทซ  
 

- ประสิทธิภาพของตัวเปลงรังสีความรอน

    
 

           

%100












fuelP
emitterradP

emitter

 
       (2) 

   emitter-rodP คือ  คาพลังงานการเปลงรังสีความรอน, W 

    FuelP  คือ  คาพลังงานของเชื้อเพลิง, W 
 

- ประสิทธิภาพของระบบเทอรโมโฟโตโวลลเทซ  

เม่ือ 

      





















2
1

800
12.0

T
TPV ,T<1600K         (3) 

       

0TPV                    , T>1600 K             
 

- คาการผลิตไฟฟาของเซลลเทอรโมโฟโตโวลลเทซ  

 

            
  cellA/TPVG P

electric
          (4)

 
         emitterradiation

/APG 
      

(5) 

เม่ือ  

 P  =  Electric Power of TPV Cell 

 G  = Irradiation intensity at the plane of 

  the cell  

 A =  Cell Area  
 

2.2 วิธีการทดลอง 

 
 

รูปที่ 3 Geometry and dimensions of the 

modeled TPV system 
 

 การจําลองระบบการทํางานของระบบเซลลเทอร

โมโฟโตโวลลเทซ กําหนดขนาดของเตาชีวมวลและวัสดุ

เปลงรังสี ดังรูปที่ 2 แหลงความรอนไดจากการเผามีแกลบ

เปนเชื้อเพลิง วัสดุเปลงรังสีเปนทอเหล็กกลมบาง สูง20

เซนติเมตร ทําหนาที่แผรังสีใหแกเซลล  โดยทําการจําลอง

การแผรังสีจากแหลงพลังงานความรอนขนาด 25 kW โดย

ทําการศึกษาอุณหภูมิของเซลลเทอรโมโฟโตโวลลเทซ 

(Tcell) ในตําแหนงในตําแหนงที่ต่ํากวา 10 เซนติเมตร โดย

แบงระยะเปน 8, 6 และ 4 เซนติเมตร เพื่อนําผลการ

จําลองมาพิจารณาคาการผลิตไฟฟาที่ดีที่สุดของเซลลเทอร

โมโฟโตโวลลเทซ  
 

3. ผลการทดลอง 

 จากแบบจําลองผลทางคณิตศาสตร ของการแผ

รังสีของวัสดุเปลงรังสีที่แหลงความรอนอุณหภูมิ 2000K 

จากแบบจําลองเรขาคณิตของระบบทํางานของ TPV 

system ดังแสดงในรูปที่ 3 นําไปการจําลองการแผรังสี

ของวัสดุเปลงรังสี ผานสมการการแผรังสี ไดชวงของ

อุณหภูมิการแผรังสีความรอน (Trad) ดังรูปที่ 4 นําอุณหภูมิ

การแผรังสีมาวิเคราะหเพื่อหา 

HEAT 
SOURCE 

Insulation 
Emitter 
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ตําแหนงที่ดีที่สุดของการติดตั้งเซลลเทอรโมโฟโตโวลลเทซ

ใหระบบ 
 

  

รูปที่ 4 การกระจายอุณหภูมิการแผรังสีของ Emitter  

ที่อุณหภูมิผิว 
 

 
 

รูปที่ 5 การกระจายอุณหภูมิการแผรังสีของEmitter ที่

อุณหภูมิผิว 
 

 จากการจําลองอุณหภูมิการแผรังสีของวัสดุเปลง

รังสี เม่ือนํามาวิเคราะหตําแหนงของระยะการติดตั้งของ 

TPV cell โดยแบงการวัดเริ่มจากระยะหางเริ่มจากขอบ

เตาไปจนถึ ง วัสดุ เปล ง รั ง สี  โดย เพิ่มระยะห างที่  1 

เซนติเมตรพบวาที่ระยะ 6 เซนติเมตร จากขอบเตาให

ประสิทธิภาพการแผรังสีดีที่สุด  

 จากการจําลองระบบการทํางานของเซลลเทอร

โมโฟโตโวลเทซ ในสถาวะที่วัสดุเปลงรังสี 973-1400 K 

เม่ือเปรียบเทียบคากระแสไฟฟาที่ผลิตได ปรากฏวา ที่

อุณหภูมิของวัสดุเปลงรังสีที่ 1,173 K จะสามารถผลิต

ไฟฟาไดสูงที่สุด และลดลงตามคาอุณหภูมิที่ลดลง เม่ือ

พิจารณาจากกราฟรูปที่ 6 พบวา กระแสไฟฟาที่ผลิตได

จากชวงอุณหภูมิวัสดุเปลงรังสีที่  1,173 K น้ันจะให

กระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นจากชวง 1,073 K มากขึ้นอยางเห็นได

ชัด ซ่ึงกระแสไฟฟาในชวงอุณหภูมิวัสดุเปลงรังสี 1,073 K 

และ 973 K น้ันมีสัดสวนของคากระแสไฟฟาที่เพิ่มขึ้นไม

แตกตางกันมากนัก ทั้ ง น้ี เพราะหากพิจารณาทฤษฎี

หลักการทํางานของเซลลเทอรโมโฟโตโวลเทซจะพบวาชวง

อุณหภูมิที่เซลลสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดดีอยูที่ชวง

อุณหภูมิตั้งแต 1,173-1,375 K เปนตนไป ซ่ึงอุณหภูมิ

สูงสุดที่เตาเผาสามารถผลิตไดมีคาอยูในชวงที่เซลลเพิ่งเริ่ม

ทํางานได จึงทําใหคาการผลิตกระแสไฟฟาแตกตางจากคา

อุณหภูมิ 1,073 K และ 973K เปนอยางมาก 
 

 
 

รูปที่ 6 สมรรถภาพการผลิตไฟฟาของเซลลเทอรโมโฟโต

โวลเทซและอุณหภูมิของวัสดุเปลงรังสี ในตําแหนง 6 

เซนติเมตร 
  

 
 

รูปที่ 7 ประสิทธิภาพของระบบเทอรโมโฟโตโวลเทซ 
 

 จากรูปที่ 7 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของระบบ

ในภาพรวม หรือประสิทธิภาพการเปล่ียนความรอนเปน
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ไฟฟา (overall energy conversion efficiency) ของ

เซลลเทอรโมโฟโตโวลเทซ โดยพิจารณาที่ระดับอุณหภูมิ

ตางๆ ของตัวเปลงรังสี จากกราฟพบวา ประสิทธิภาพใน

การเปล่ียนความรอนเปนไฟฟาน้ีจะสูงขึ้นตามอุณหภูมิของ

ตัวเปลงรังสีที่สูงขึ้น จนเม่ืออุณหภูมิของวัสดุเปลงรังสีมีคา

มากกวา 1600 K กราฟประสิทธิภาพมีแนวโนมลดลง K 

เพราะวาเปนอุณหภูมิชวงที่เกินการทํางานของเซลลเทอร

โมโฟโตโวลเทซ 
 

4. สรุปผลการทดลอง 

 จากแบบจําลองผลพบวาตําแหนงของการติดตั้ง

เซลลเทอรโมโฟโตโวลลเทซมีผลตอประสิทธิภาพการ

ทํางานของระบบเปนอยางมาก และอุณหภูมิที่เหมาะสม

กับการทํางานอยูในชวง 1100 K เห็นไดจากสมรรถภาพ

การทํางานที่ เพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดดระหวางอุณหภูมิ 

800 K กับ 1100 K ผลที่ไดจากการจําลองผลนําไปใชเปน

ขอมูลในการทดลองจริงและทําการเปรียบเทียบผลการ

ทดลองกับแบบจําลองในอนาคต นอกจากน้ีในการทดลอง

จริง เปนการใชเซลลรวมกับแหลงความรอนชีวมวล เพื่อใช

เปนพลังงานทดแทนได 
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บทคัดยอ 

 เน่ืองจากการลดลงของแหลงจายอยางตอเน่ือง 

วงจรชารตปมจึงมีการใชงานกันอยางแพรหลายในรูปแบบ

วงจรรวมที่จะนําไปประยุกตใชงานตางๆ เชน พลังงาน

ฉลาด หนวยความจําแบบลบได วงจรขับแอลซีดี ฯลฯ แต

ประเด็นหลักที่สนใจในบทความน้ี คือ วงจรดิกชันชารตปม

ที่สามารถทํางานไดในระดับแรงดันอินพุตต่ํามาก ซ่ึงวงจร

จะออกแบบดวยไดนามิกเทรสโฮลดโวลตเตจมอสเฟส

(DTMOS) ผลจากการจําลองการทํางานพบวา วงจร

สามารถเริ่มทํางานไดตั้งแตระดับแรงดันอินพุตเพียง 0.1 

โวลต และมีการขยายแรงดันไดถึง 0.4 โวลต  

คําสําคัญ: วงจรดิกชันชารตปม ไดนามิกเทรสโฮลดโวลต

เตจมอสเฟส 
 

Abstract 

Due to the continuous power supply 

reduction, charge pumps circuits are widely used 

in integrated circuits (ICs) devoted to several kind 

of applications such as smart power, nonvolatile 

memories, LCD drivers, etc. But the main point 

of interest in this article is a Dickson charge 

pump can be operate at ultra-low-input voltage. 

Which the circuit is designed with Dynamic 

Threshold Voltage MOSFET (DTMOS). The result 

of the simulation shows that the circuit can start 

from the input voltage of 0.1 volts and the 

voltage gain of up to 0.4 volts. 

Keywords: Dickson charge pump, DTMOS. 

1. บทนํา 

ปจจุบันมีความตองการอยางสูงที่จะใหแหลง

พลังงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา มีขนาดเล็ก 

และสามารถใชงานไดยาวนานขึ้น แตแรงดันเอาตพุตที่ได

จากแหลงพลังงานเหลาน้ีสวนใหญจะต่ํา และจะตองไดรับ

การแปลงผันใหมีแรงดันที่สูงขึ้น (Boost Converter) 

ชารตปม (Charge Pump) ถือวาเปนวงจรแปลงผันที่

ไดรับการใชงานอยางแพรหลายในปจจุบัน สําหรับการ

แปลงผันแรงดันใหสูงขึ้น เชน ในระบบมือถือสมารทโฟน, 

เทอรโมอิเล็กตริก (Thermoelectric) และสมองกลฝงตัว 

(Embedded) เปนตน [1-5] จากการศึกษาวงจรชารตปม

ที่มีผูนําเสนอวงจรที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย คือ วงจร

ดิกชันชารตปม (Dickson Charge Pump) [6-8] ที่

ออกแบบโดยใชเทคโนโลยี CMOS มาตรฐาน แตอยางไรก็

ตามเม่ือแรงดันไฟเล้ียงของวงจรปรับใหมีคาต่ํากวา 3 

โวลต ประสิทธิภาพในการแปลงผันจะมีคาลดลงเปนอยาง

มาก [8] จึงทําใหไมเหมาะสมที่จะดําเนินการรวมกับ

แบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มีจําหนายในเชิงพานิชย ซ่ึงจะอยู

ในชวง 0.9-1.5 โวลต [9] และแนวโนมความตองการวงจร

ที่มีอัตราการกินกําลังงานต่ํา (Low Power) ปญหาเหลาน้ี

ทําให นักออกแบบวงจรหาวิธีการและเทคนิคตางๆ 

เพื่อที่จะทําใหวงจรสามารถทํางานไดที่ระดับแรงดันไฟ

เล้ียงต่ํา (Low Voltage) และกินกําลังงานต่ํา 

ปจจุบันการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ

พกพาจะนิยมใชเทคโนโลยี CMOS โดยใชเทคนิคการลด

หรือแมกระทั่ งการลบคาแรงดันขีด เริ่ม (Threshold 

Voltage) เทคนิคที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย ไดแก Rail-

to-rail [10], Weak inversion [11], Level shifter [12], 
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Floating-gate [12-13], Quasi-floating-gate [14-15], 

และ Bulk-driven [16-17] ซ่ึงแตละเทคนิคสามารถทําให

วงจรทํางานไดที่ระดับแรงดันไฟเล้ียงต่ํา และกินกําลังงาน

ต่ํา แตถาจะกลาวถึงความเรียบงายในการออกแบบวงจร 

DTMOS (Dynamic Threshold Voltage MOSFET) ที่

ถูกนําเสนอโดย Assaderaghi และคณะ [18] เปนที่

นาสนใจและเปนอีกทางเลือกในการออกแบบวงจร เพราะ

วงจรสวนใหญที่ นําเสนอไปกอนหนาน้ีโดยใชเทคนิค 

DTMOS จะมีความเรียบงาย อีกทั้งมีอัตราการกินกําลัง

งานต่ํามาก (Ultra Low Power) [19] 

ดังน้ันในบทความน้ีจะนําเสนอการออกแบบวงจร

วงจรชารจปม โดยใช  DTMOS เพื่อใหวงจรมีความ

เหมาะสมสําหรับนําไปประยุกตใชงานกับวงจรที่ตองการ

อัตราการกินกําลังต่ํา เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบ

พกพา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย เปนตน 

สมรรถนะของวงจรจะถูกยืนยันโดยผานการจําลองการ

ทํางานดวยโปรแกรม PSpice โดยใชเทคโนโลยีขนาด 

0.18 ไมโครเมตร (µm) 
 

2. หลักการออกแบบวงจรดิกชันชารจปมแรงดัน

อินพุตตํ่ามาก 

2.1 วงจรดิกชันชารตปม 

 วงจรดิ กชันชาร ตป มที่ แ สด ง ในรูปที่  1  จะ

ประกอบดวยมอสเฟสเพื่อทําหนาที่เปนไดโอด ตอรวมอยู

กับตัวเก็บประจุ จากรูปแสดงใหเห็นไดวาวงจรที่แสดงได

ตอรวมกันทั้งหมด 4 ชั้น (n) แตละชั้นจะถูกควบคุมการ

ทํางานดวย 2 สัญญาณนาฬิกา เพื่อใหวงจรเกิดการหนวง

เวลาที่แตกตางกันของแตละชั้น ซ่ึงผลที่ไดจะทําใหวงจร

สามารถเพิ่มขนาดของแรงดันเอาตพุตแสดงไดดังสมการ

ตอไปน้ี [20] 
  

                      
 1 out

out g
nIV n V
fC

                   (1) 

 

 เม่ือ f คือ ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา (CLK), C

คือ คาของตัวเก็บประจุ และ Vg คือ อัตราการขยาย

แรงดันของวงจร ในกรณีที่พิจารณาโหลดเปนศูนย แสดง

ไดดังสมการตอไปน้ี 
 

                         g DD thV V V                         (2) 

 เม่ือ VDD คือ แรงดันอินพุตของวงจรดิกชันชารต

ปม และ Vth คือ แรงดันไบแอสตรงของไดโอดหรือแรงดัน

เทรสโฮลดของมอสเฟสขึ้นอยูกับการเลือกใชอุปกรณใน

การออกแบบวงจร แต ในที่ น้ี เปนการออกแบบดวย

มอสเฟส เพื่อใหวงจรทํางานไดในระดับแรงดันที่ต่ํา เหมาะ

สําหรับใชงานสําหรับอุปกรณแบบพกพา หรือวงจร

อิเล็กทรอนิกสที่ตองการระดับแรงดันไฟเล้ียงต่ํา 

 

 

รูปที่ 1 วงจรดิกชันชารตปม 

  

 จากสมการที่ (1) – (2) แสดงใหเห็นถึงหลักการ

เบื้องตนของวงจรดิกชันชารตปมแตเม่ือทําการพิจารณา

สมการที่  (2) ส่ิงที่นาสนใจ คือ แรงดันเทรสโฮลดของ

มอสเฟสเห็นวาถาสามารถออกแบบใหคาแรงดันเทรส

โฮลดมีคาต่ํามากๆ หรือเปนศูนยได จะทําใหวงจรทํางาน

ไดที่แรงดันต่ํามาก อีกทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ

วงจรใหมีอัตราการขยายที่ สูงขึ้นอีกดวย เทคนิคที่จะ

นําเสนอในบทความน้ีเปนเทคนิคที่คอนขางใหม อีกทั้ง

สามารถตอใชงานไดงายเม่ือเทียบกับเทคนิคการทํางาน

แบบอ่ืนๆ [10-17] ที่ทําใหแรงดันเทรสโฮลดลดลง ซ่ึงจะ

แสดงระเอียดในหัวขอที่ 2.2  
 

2.2 ไดนามิกเทรสโฮลดโวลตเตจมอสเฟส (DTMOS) 

 งานวิจัยจะใช DTMOS มาใชเปนอุปกรณหลักใน

การออกแบบวงจรดิกชันชารตปมดังน้ันในหัวขอน้ีจะขอ

กลาวถึงทฤษฎีและหลักการของ DTMOS พอสังเขปรูปที่ 

2 แสดงถึงโครงสรางของ DTMOS โดยหลักการทํางาน

ของ DTMOS ทําการตอขาเกทเขากับขาบอดีซ่ึงสามารถ

แสดงคาแรงดันเทรสโฮลดของมอสเฟสไดดังน้ี [18] 
 

        
( 2 2 )th to f BS fV V V     

         
(3) 
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รูปที่ 2  โครงสราง N-channel DTMOS 

   =  สัมประสิทธ์ิบอดีไ้บแอส (Body effect factor) 

f  = คาแฟรของศักยไฟฟา (Fermi potential) 

toV  = คาศักดาความรอน (Thermal voltage) 

BSV = แรงดันไบแอสที่ขาบอดี ้(Body bias voltage) 
 

 ในสมการที่ (3) แสดงใหเห็นคาแรงดันเทรสโฮลด

ของมอสเฟสโดยการทํางานของมอสเฟสแบบปกติน้ัน

จําเปนจะตองกําหนดให VBS> 0 ซ่ึงจะทําใหคาแรงดันเท

รสโฮลดมีคาเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย แตเม่ือทําการตอขาบอ

ดีเขากับขาเกต แสดงในรูปที่ 3 หรือเปนการกําหนดให 

VBS< 0 จะพบวาจะทําใหคาแรงดันเทรสโฮลดลดลงได รูป

ที่  3 แสดงถึงความสัมพันธของกระแสเดรน (Drain) 

ในขณะที่ทํางานเสมือนเปนไดโอดของ DTMOS เทียบกับ

N-แชนเนล มอสเฟสแบบธรรมดา จากผลการจําลองการ

ทํางานดวยโปรแกรม PSpice โดยใชเทคโนโลยี 0.18 µm 

โดยกําหนดขนาดของความกวางตอความยาวของมอสเฟส 

(W/L) ที่ต่ําสุดซ่ึงมีคาเทากับ 0.27µm/ 0.18µm แสดงให

เห็นวาคาแรงดันเทรสโฮลด (Vth) ของ DTMOS หรือการ

เริ่มนํากระแสอยูที่40mV ซ่ึงเปนคาที่ต่ํามาก และเม่ือ

เปรียบเทียบกับเอ็นแชนเนล มอสเฟสแบบธรรมดาจะอยูที่ 

470mV จากผลการจําลองการทํางานสามารถที่จะยืนยัน

ไดวาเม่ือนํา DTMOS ไปออกแบบเปนวงจรดิกชันชารตปม

สามารถทําใหวงจรทํางานไดที่ระดับแรงดันต่ํามาก อีกทั้ง

ยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรโดยการอางอิงจาก

หลักการทํางานของวงจรในสมการที่ (1) และ (2) 
 

3. ผลจําลองการทํางาน 

 เพื่อเปนการยืนยันความถูกตองของการออกแบบ

วงจรในบทความน้ี ผลการทํางานของวงจรจะถูกจําลอง

การทํางานโดยใชเทคโนโลยีทรานซิสเตอร NMOS Level 

3 ขนาด 0.18µm ของบริษัท TSMC ในการจําลองการ

ทํางานดวยโปรแกรม PSpice โดยคาของ W จะถูก

กําหนดไวดวยอัตราสวนขนาดต่ําสุดที่ 0.27µm และขนาด

ของ L จะกําหนดใหมีคาเทากับ 0.18µm เพื่อตองการให

คาของแรงดันเทรสโฮลด (Vth) มีคาต่ําสุด ซ่ึงโดยการ

ทํางานแบบปกติแลวจะอยูที่ 0.5V และคาตัวเก็บประจุทุก

ตัวกําหนดใหมีคาเทากับ 1pF รูปที่ 4 แสดงวงจรดิกชัน

ชารตปมโดยใช DTMOS  
 

 

รูปที่ 3 กระแสเดรนของ DTMOS เปรียบเทียบกับ 

NMOS 

 

 

รูปที่ 4 วงจรดิกชันชารตปมที่ออกแบบดวย DTMOS 

 

 

รูปที่ 5 สัญญาณนาฬิกาที่ใชควบคุมการทํางานของวงจร 
 

รูปที่  5 เปนสัญญาณนาฬิกา CLK1- CLK2 ที่

ความถี่ 5MHz โดย CLK1 ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของ

ทรานซิสเตอร M1 และ M3, CLK2 ทําหนาที่ควบคุมการ

ทํางานของทรานซิสเตอร M2 และ M4 โดยจะนําเสนอการ

ทํ า ง า นขอ ง ว งจ ร ดิ ก ชั นช า ร ต ป ม โ ด ย ใ ช  DTMOS 

เปรียบเทียบกับวงจรดิกชันชารตปมโดยใช NMOS ผล

จําลองการทํางานแสดงไดในรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 แรงดันเอาตพุตของวงจรที่ VDD = 300 mV 

 

 รูปที่ 6 เม่ือกําหนดให VDD เทากับ 300mV ผล

จากการจําลองการทํางานแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา

วงจรที่ออกแบบดวย DTMOS สามารถเพิ่มขนาดแรงดัน

เอาตพุตไดสูงกวา NMOS ซ่ึง DTMOS ใหแรงดันเอาตพุต

สูงถึง 1.22V สวน NMOS ใหแรงดันเอาตพุตอยูที่ 1.05V  

 

5. สรุป 

 บทความวิจัยน้ีนําเสนอการออกแบบวงจรดิกชัน

ชารตปมโดยใชไดนามิกเทรสโฮลดโวลตเตจมอสเฟส 

(DTMOS) เพราะจะทําใหวงจรที่ออกแบบสามารถทํางาน

ไดที่ แรงดันอินพุตต่ํ ามาก เ ม่ือเปรียบเทียบกับการ

ออกแบบวงจรดวยมอสเฟสแบบปกติ อีกทั้งDTMOS ที่

นํามาออกแบบวงจรน้ันสามารถทําใหวงจรทํางานไดที่

ระดับแรงดันไฟเล้ียงต่ําที่ 300 มิลลิโวลต โดยใชเทคโนโลยี 

NMOS ขนาด 0.18µm การวิเคราะหและออกแบบวงจร

ดิกชันชารตปมในบทความวิจัยน้ีจะแสดงให เห็นขอ

ไดเปรียบของวงจรที่ออกแบบดวย DTMOS ซ่ึงจะทําให

อัตราการขยายแรงดันของวงจร(Vg) มีคาที่สูงขึ้นไดอัน

เน่ืองมาจากคาของแรงดันเทรสโฮลดของมอสเฟส (Vth) ที่

ลดลงน้ันเอง และในงานวิจัยครั้งตอไปผูเขียนจะทําการ

พัฒนาวงจรวงจรดิกชันชารตปมโดยใช DTMOS ให

สามารถนําไปใชงานไดจริงโดยจะออกแบบวงจรดวยไอซี

สําเร็จรูปที่มีจําหนายในเชิงพานิชย 
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A Simple Instrumentation Amplifier Using Only Single CDBA 
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บทคัดยอ 

         บทความน้ีนําเสนอ วงจรขยายสัญญาณเครื่องมือ

วัด (Instrumentation Amplifier: IA) โดยใชวงจร CDBA 

(Current Differencing Buffered Amplifier) เพียงตัว

เดียว ตอรวมกับตัวตานทานแบบพาสซีฟจํานวน 3 ตัว 

ลักษณะเดนของวงจรที่ นําเสนอคือ สามารถควบคุม

อัตราขยายสัญญาณโหมดผลตาง (Ad) ไดดวยการกําหนด

คาที่ตัวตานทาน R3 โครงสรางวงจรที่ไมซับซอน จึงสงผล

ใหวงจรที่นําเสนอมีความเหมาะสมที่จะนําไปผลิตเปน

วงจรรวม ผลการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม PSpice 

พบวา วงจรที่นําเสนอมีผลตอบสนองทางความถี่ของคา 

CMRR เทากับ 72.2dB ที่ความถี่ประมาณ 47.6MHz ซ่ึง

สอดคลองกับที่คาดการณไวตามทฤษฎี  

คําสําคัญ: วงจรขยายสัญญาณเครื่องมือวัด  CDBA 
 

Abstract 

This article presents an instrumentation 

amplifier (IA) using only single Current 

Differencing Buffered Amplifier (CDBA) and 3 

resistors as passive elements. The features of the 

proposed circuit are that; the differential-mode 

voltage gain can be controlled by resistor; the 

circuit description is very simple to further 

develop into an integrated circuits. The PSpice 

simulation results are depicted; the common-

mode rejection ratio (CMRR) of the presented IA 

circuit is 72.2dB at 47.6MHz. The given results 

agree well with the theoretical anticipation. 

Keywords: Instrumentation Amplifier, CDBA 
 

 

1. บทนํา 

ว ง จ ร ข ย า ย สั ญ ญ า ณ เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด 

(Instrumentation Amplifier: IA) จัดเปนวงจรขยาย

สัญญาณประเภทแหลงจายแรงดันควบคุมดวยแรงดัน

ผลตาง (Differential Voltage Controlled Voltage 

Source) ซ่ึงไดรับความนิยมนําไปประยุกตใชงานอยาง

กวางขวาง ทั้งในระบบการวัดและควบคุมกระบวนการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งวงการเครื่องมือแพทยที่ตองการความ

แมนยําสูง ทําใหมีผูใหความสนใจพัฒนาและออกแบบ

วงจร IA ขึ้นมากมาย [1]-[12] อยางไรก็ตาม จากการ

สํารวจพบวาวงจร IA ที่ไดมีการนําเสนอมากอนหนาน้ียังมี

ขอดอยอยูหลายประการ เชน 

    มีการใชอุปกรณแอคทีฟและพาสซีฟจํานวน

 มาก [1]-[5] 

    มีความซับซอนและยุงยากในการสังเคราะห

 วงจรเน่ืองจากมีการใชอุปกรณแอคทีฟตาง

 ชนิดกัน [6]-[7] 

    ยังมีชวงแบนดวิธ (bandwidth) ไมสูงมากนัก 

 [1]-[12] 

ในป ค.ศ.1999 มีผูนําเสนออุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ชนิดหน่ึงที่มีชื่อวา Current Differencing Buffered 

Amplifier หรือวงจร CDBA [13] ที่เหมาะจะนําไป

ออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณแอนะลอก โดย

อุปกรณ CDBA ที่ไดนําเสนอน้ัน ประกอบดวยวงจรภายใน

สําคัญสองสวน คือ  วงจรผลต างแรงดัน  (Current 

Differencing Circuit) และวงจรตามแรงดัน (Voltage 

Follower) โดย CDBA สามารถทํางานไดทั้งในโหมด

แรงดันและโหมดกระแส มีอัตราสลูวและแบนดวิธกวาง 

ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหมีผูวิจัยนําเอาวงจร CDBA ไป

พัฒนาและออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณแอนะลอก
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มากขึ้นเปนลําดับ ดังน้ัน ในบทความวิจัยน้ีมีจุดมุงหมาย

เพื่อนําเสนอ การออกแบบวงจรขยายสัญญาณเครื่องมือ

วัดโดยใชอุปกรณ CDBA เปนอุปกรณแอคทีฟ วงจรที่

นํา เสนอมีขอดี คือ มีคา  CMRR (Common-mode 

Rejection Ratio) สูงและมีชวงแบนดวิธที่กวางกวาเม่ือ

เทียบกับวงจร IA ที่ไดมีการนําเสนอมาแลวในอดีต อีกทั้ง

ยังมีโครงสรางของวงจรไมซับซอนประกอบดวย CDBA 

เพียงตัวเดียว ตอรวมกับตัวตานทานแบบพาสซีฟจํานวน 3 

ตัว วงจรที่นําเสนอจึงเหมาะสําหรับการนําไปพัฒนาเปน

วงจรรวม ผลการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม PSpice 

พบวา วงจรทํางานสอดคลองกับที่คาดการณไวตามทฤษฎ ี

 

2. วงจรและหลักการทํางานของวงจร 

2.1 หลักการทํางานของ CDBA 

เ น่ืองจากวงจรขยายสัญญาณเครื่องมือวัดที่

นําเสนอใชอุปกรณ CDBA เปนอุปกรณหลัก ในสวนน้ีจึง

ขอกลาวถึงอุปกรณ CDBA ซ่ึงมีสัญลักษณและวงจรสมมูล

แสดงดังรูปที่ 1 ดังน้ี 
 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 

รูปที่ 1 CDBA (ก) สัญลักษณ (ข) วงจรสมมูล 
 

ลักษณะสมบัติของวงจร CDBA โดยทั่วไปสามารถ

แสดงดวยสมการเมตริกซไดดังสมการที่ (1) 
 

0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 0
0 0 1 0

p p

n n

z z

w w

V I
V I
I V
V I

    
    

        
       

              (1) 

 

2.2 หลักการทํางานของวงจรที่นําเสนอ 
 

 
 

รูปที่ 2 วงจรขยายสัญญาณเครื่องมือวัดที่นําเสนอ 
 

จากรูปที่ 2 แสดงโครงสรางวงจรขยายสัญญาณ

เครื่องมือวัดที่นําเสนอ เม่ือทําการวิเคราะหวงจร IA โดย

อาศัยลักษณะสมบัติของวงจร CDBA จากสมการที่ (1) น้ัน 

จะได 

0p nV V                              (2)  

และ 

z p nI I I                              (3)  
 

โดยแรงดันเอาตพุตของวงจรจะได 
 

3w z zV V I R                          (4)  
 

 ดังน้ัน เม่ือแทนคากระแส zI  จากสมการที่ (3) 

ลงในสมการที่ (4) จะไดแรงดันที่เอาตพุต ของวงจร CDBA 

ดังสมการที่ (5) 

 3o p nV R I I                      (5)  
 

เม่ือกระแส 1

1
p

VI
R

  และ 2

2
n

VI
R

  แทนลง

ในสมการที่ (5) ดังน้ันแรงดันที่เอาตพุต จะได 
 

1 2
3

1 2
o

V VV R
R R

 
  

 
                 (6) 

 

จ า ก ส ม ก า ร ที่  (6) เ ม่ื อ ทํ า ก า ร กํ า ห น ด ใ ห 

1 2R R R   เพื่ อให ง ายต อการ วิเคราะห  จะ ได

อัตราขยายสัญญาณโหมดผลตาง (Differential-mode 

Voltage Gain: dA ) ของวงจร ดังสมการที่ (7)  
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3

1 2

o
d

V RA
V V R

 


                 (7) 

 

 จากสมการที่ (7) จะพบวาอัตราขยายสัญญาณ

โหมดผลตาง ( dA ) ของวงจรที่นําเสนอ สามารถควบคุมได

จากการกําหนดคาตัวตานทาน 3R  น่ันเอง  

 

3. ผลการจําลองการทํางาน 

เพื่อเปนการยืนยันสมรรถนะของวงจรที่นําเสนอ 

จึงไดจําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม PSpice 

สําหรับโครงสรางภายในของวงจรขยายสัญญาณเครื่องมือ

วัดที่ใช CDBA เปนอุปกรณแอคทีฟ แสดงดังรูปที่ 1 น้ัน  

สังเคราะหขึ้นมาจากวงจร CFA (Current Feedback 

Amplifier) เบอร AD844 จํานวนสองตัว ดังแสดงในรูปที่ 

3 โดยกําหนดใหอุปกรณ CDBA ทํางานที่แรงดัน ±12V 

สามารถแสดงผลการทํางานไดดังน้ี 

 

 
 

รูปที่ 3 การสังเคราะหวงจร CDBA ที่ใชวงจร CFA 

เบอร AD844 จํานวนสองตัว 

 

 
 

รูปที่ 4 ผลตอบสนองทางเวลาของวงจร IA  

เม่ือเปล่ียนแปลงคา R3 ไปสามคา 
 

รูปที่ 4 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของวงจร IA 

เม่ือทําการปอนสัญญาณอินพุตเปนสัญญาณซายนขนาด 

1mV ความถี่ 1kHz โดยกําหนดให R=1kΩ เปนคาคงที่ 

และทําการเปล่ียนแปลงคา R3 เปน 10kΩ, 50kΩ และ 

100kΩ ตามลําดับ พบวา สามารถควบคุมอัตราขยายของ

วงจรไดดวยการปรับคาความตานทาน R3 ดังที่ไดแสดงไว

ในสมการที่ (7)  
 

o100 C

o50 C

o27 C

 

รูปที่ 5 ผลตอบสนองทางเวลาของวงจร IA  

เม่ือเปล่ียนแปลงอุณหภูมิไป 3 คา 
 

รูปที่ 5 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของวงจร IA 

ในรูปที่ 3 ทําการปอนสัญญาณอินพุตเปนสัญญาณซายน

ขนาด 1mV ความถี ่1kHz โดยกําหนดให R3/R=1 และทํา

การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในการทดสอบการทํางานไปสาม

คา คือ 27 50 และ 100 องศาเซลเซียส พบวา 

อัตราขยายสัญญาณของวงจรที่นําเสนอมีการเปล่ียนแปลง

ไปเพียง 0.001%/oC  

รูปที่  6 แสดงผลตอบสนองทางความถี่ของ

อัตราขยายสัญญาณโหมดผลตาง (Ad) ของวงจร IA ที่

นําเสนอ โดยกําหนดใช R=1kΩ เปนคาคงที่ และทําการ

ปรับคา R3 เปน 1kΩ, 10kΩ และ 100kΩ ตามลําดับ 

จากการกําหนดคาอุปกรณดังกลาวทําใหไดอัตราขาย

สัญญาณโหมดผลตาง (Ad) ในทางทฤษฎีมีคาเทากับ 1, 

10 และ 100 ตามลําดับ และจากผลการจําลองการทํางาน

ของวงจรที่ไดในรูปที่ 4 พบวา ที่อัตราขยาย Ad=1 จะมี

คาเทากับ 5.46dB (BW≈50MHz) ที่อัตราขยาย Ad=10 

มีคาเทากับ 25.43dB (BW≈10MHz) และที่อัตราขยาย 

Ad=100 มีคาเทากับ 45.18dB (BW≈2MHz) ตามลําดับ  
 

 

รูปที่ 6 ผลตอบสนองทางความถี่ของอัตราขยาย Ad 
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รูปที่  7 แสดงผลตอบสนองทางความถี่ของ

อัตราขยายสัญญาณโหมดรวม (Acm) ของวงจร IA ที่

นําเสนอ โดยกําหนดใหเลือกใช R=1kΩ เปนคาคงที่ และ

ทําการปรับคา R3 เปน 1kΩ, 10kΩ และ 100kΩ 

ตามลําดับ ซ่ีงเปนเงื่อนไขเดียวกันกับผลตอบสนองทาง

ความถี่ของวงจรในรูปที่ 4 และจากผลการจําลองการ

ทํางานของวงจรที่ไดในรูปที่ 5 พบวา อัตราขยายสัญญาณ

โหมดรวมของวงจรที่ 1, 10 และ100 จะมีคาเทากับ -

27dB, -7dB และ 12.73dB ตามลําดับ  
 

 

รูปที่ 7 ผลตอบสนองทางความถี่ของอัตราขยาย Acm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปที่ 8 ผลตอบสนองทางความถี่ของคา CMRR 
 

o100 C

o50 C

o27 C

 

รูปที่ 9 ผลตอบสนองทางความถี่ของอัตราขยาย Ad  

เม่ือเปล่ียนแปลงอุณหภูมิไป 3 คา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารอางอิง 
จํานวนอปุกรณแอคทีฟและพาสซีฟที่ใช คา CMRR ของวงจร 

(dB) 

Bandwidth 

(Hz) แอคทีฟ พาสซีฟ 

[1] 2, 3, 4 5, 2, 6 
70dB - 90dB 

(Ad = 1000) 
100kHz 

[2] 4 5 
78dB – 95dB 

(Ad = 0-30dB) 
100kHz 

[3] 5 6 60dB 200kHz 

[4] 2 6 76dB 185kHz 

[5] 2 6 120dB 1kHz 

[6] 4 2 55dB 10kHz 

[7] 3 2 120dB 100kHz 

[8] 2 3 40dB 2.3MHz 

[9] 2 2 95dB 2kHz 

[10] 3 2 
70dB 

(Ad = 40) 
100kHz 

[11] 3 2 
100dB 

(Ad = 17.8) 
- 

[12] 3 2 
106dB 

(Ad = 1000) 
500kHz 

วงจรที่นําเสนอ 1 3 
72.2dB 

(Ad = 100) 
47.6MHz 

 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการจําลองของวงจร IA ที่ผานมา กับวงจรที่นําเสนอ 
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รูปที่ 8 แสดงผลการจําลองผลตอบสนองทาง

ความถี่ตอคา CMRR ของวงจรที่นําเสนอ จากภาพ พบวา 

วงจร IA มีคา CMRR เทากับ 72.2dB โดยมีคาแบนดวิธที่ 

-3dB จะไดความถีป่ระมาณ 47.6MHz   

รูปที่  9 แสดงผลตอบสนองทางความถี่ของ

อัตราขยายสัญญาณโหมดผลตาง (Ad) ของวงจร IA ที่

นําเสนอ เม่ือทําการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในการทดสอบ

ไป 3 คา คือ 27, 50 และ 100 องศาเซลเซียส โดย

กําหนดใหคาอัตราขยายของวงจร มีคา R3=R=1kΩ พบวา 

ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรที่ นําเสนอ มีการ

เปล่ียนแปลงไปเพียง 0.001%/oC 

จากผลการจําลองผลตอบสนองทางความถี่ตอคา 

CMRR ของวงจรขยายสัญญาณเครื่องมือวัดโดยใชอุปกรณ 

CDBA เปนอุปกรณแอคทีฟที่นําเสนอไปแลวน้ัน เม่ือนําไป

เปรียบเทียบกับวงจรที่ไดมีการนําเสนอมากอนหนาน้ี จะ

พบวา คา CMRR ของวงจรที่นําเสนอในบทความน้ี อาจจะ

มีคาต่ํากวางานวิจัยบางชิ้นงานที่ผานมา แตเม่ือทําการ

พิจารณาในเรื่องแบนดวิธของวงจรแลว จะพบวา วงจรที่

นํา เ สนอจะ มีค าแบนด วิ ธที่ สู งกว ามาก อีกทั้ งยั ง มี

ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กนอย 

สามารถทําการสรุปเพื่อเปรียบเทียบระหวางวงจร IA ที่

ผานมากับวงจร IA ที่นําเสนอ ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

4. สรุป 

บทความวิจัยน้ีไดนําเสนอ วงจรขยายสัญญาณ

เครื่องมือวัด โดยใชอุปกรณ CDBA เพียงตัวเดียว ตอ

รวมกับตัวตานแบบพาสซีฟจํานวน 3 ตัว จากผลการ

ทดสอบ พบวาคา CMRR ของวงจรที่ นําเสนอมี

ผลตอบสนองทางความถี่เทากับ 72.2dB โดยที่คาแบนด

วิธ -3dB จะมีความถี่ประมาณ 47.6MHz อีกทั้งยัง

สามารถควบคุมอัตราขยายสัญญาณโหมดผลตาง (Ad) ได

ดวยการกําหนดคาที่ตัวตานทาน R3 ดวยโครงสรางวงจรที่

ไมซับซอน จึงสงผลใหวงจรที่นําเสนอมีความเหมาะสมที่

จะนําไปผลิตเปนวงจรรวมเพื่อใชในเชิงพาณิชย เชน 

ระบบเครื่องมือวัด เปนตน 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีนําเสนอวงจรถอดรากสัญญาณโหมด

กร ะแ ส โ ด ย ใช  VDTA (Voltage Differencing 

Transconductance Amplifier) ลักษณะเดนของวงจรที่

นําเสนอคือ สามารถควบคุมขนาดของกระแสเอาตพุตไดดวย

วิธีทางอิเล็กทรอนิกสอยางเปนเชิงเสน กระแสเอาตพุตเปน

อิสระตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ และสามารถรองรับ

สัญญาณกระแสอินพุตไดในยานกวาง โครงสรางของวงจรไม

ซับซอนประกอบไปดวย VDTA เพียงตัวเดียว โดยปราศจาก

อุปกรณพาสซีฟภายนอก วงจรที่นําเสนอจึงเหมาะสําหรับ

การนําไปพัฒนาเปนวงจรรวม ผลการจําลองการทํางานดวย

โปรแกรม PSpice พบวาวงจรทํางานไดสอดคลองกับที่

คาดการณไวตามทฤษฎ ี

คําสําคัญ: วงจรถอดรากสัญญาณโหมดกระแส VDTA 
 

Abstract 

 This article presents a current-mode square 

rooting circuit employing VDTA (Voltage Differencing 

Transconductance Amplifier). The features of the 

proposed circuit are that; the magnitude of the 

output current can be linearly/electronically tuned 

with wide input dynamic range; the output current 

is temperatureinsensitive, the circuit description is 

very simple, consisting of merely one VDTA. 

Without external passive elements, the proposed 

circuit is very appropriate to further develop into 

an integrated circuit. The PSpice simulation results 

are depicted. The given results agree well with the 

theoretical anticipation.  

Keywords: Current-mode square rooting circuit, 

VDTA 

 

1. บทนํา 

 วงจรถอดรากสัญญาณเปนวงจรหน่ึงที่มีความสําคัญ

และไดถูกนํามาประยุกตใชงานกันในระบบเครื่องมือวัดอยาง

กวางขวาง นอกจากน้ียังเปนสวนประกอบที่สําคัญในวงจร 

RMS [1] จากศึกษาพบวามีผูนําเสนอวงจรถอดรากที่สองดวย

อุปกรณสําเร็จรูป ออปแอมปตอรวมกับ CCII และ CMOS 

[2] วงจร น้ีมี ลักษณะเดนที่ โครงสรางวงจรที่ ไม ซับซอน

ประกอบดวยออปแอมปหน่ึงตัวตอรวมกับ CCII และ CMOS 

อีกอยางละหน่ึงตัว แตอยางไรก็ตามวงจรน้ียังใชตัวตานทาน

แบบลอย ซ่ึงไมเหมาะกับการนํามาสรางเปนวงจรรวมเพราะ

ทําใหใชพื้นที่ในการสรางชิปมาก อีกทั้งไมสามารถควบคุมได

ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสสงผลใหเม่ือนําไปประยุกตใชใน

ระบบอัตโนมัติตองมีดัดแปลงวงจรหรือเพิ่มเติมวงจร ยิ่งไป

กวาน้ันดวยโครงสรางที่มีออปแอมปเปนอุปกรณหลักจึงทําให

มีแบนดวิธไมกวาง 

 ในทศวรรษที่ผ านมา มีความพยายามที่ จะลด

แรงดันไฟเล้ียง ในวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกสเน่ืองมาจาก

ความตองการ ที่จะนํามาใชกับอุปกรณแบบพกพา หรือ

อุปกรณส่ือสารแบบไรสาย ที่ตองใชแบตเตอรี่เปนแหลงจาย

กําลังงาน ดังน้ันจึงมีการใชเทคนิคการทํางานในโหมดกระแส 

(Current-mode) ซ่ึงมีขอดีหลายประการ เม่ือเทียบกับ

เทคนิคการทํางานในโหมดแรงดัน ไดแก มีชวงพิสัยพลวัติ

กวาง (Larger dynamic range) มีแบนดวิธกวาง และ
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บริโภคกําลังงานต่ํา [3-4] ดวยขอดีของวงจรในโหมดกระแส

ดังที่ไดกลาวมาจึงมีผูออกแบบวงจรถอดรากสัญญาณในโหมด

กระแสโดยใช CMOS คลาสเอบี [5] ทําใหวงจรตอบสนอง

ความถี่ไดสูงขึ้นและเหมาะสมที่จะนําไปสรางเปนวงจรรวม 

แตวงจรตองใชแหลงจายกระแสภายนอกจํานวนหลายตัวและ

มีเงื่อนไขในการตองสมพงษกันของแหลงจายกระแส และเม่ือ

ไมนานมาน้ีไดมีผูนําเสนอวงจรถอดรากสัญญาณทั้งโหมด

แรงดันและโหมดกระแสโดยใชวงจรสายพานกระแสยุคที่สอง

ที่ควบคุมไดดวยกระแส (CCCII) จํานวน 2 ตัว รวมกับตัว

ตานทานที่ปรับคาไดดวยกระแสอีกหน่ึงตัว [6] จุดดอยของ

วงจรในโหมดแรงดันคือ ไมสามารถปรับขนาดของแรงดัน

เอาตพุตได และแรงดันเอาตพุตยังขึ้นอยู กับ อุณหภูมิที่

เ ป ล่ี ย นแปลง  อี กทั้ ง ต อ ง กา ร ค ว ามสมพงษ กั นขอ ง

กระแสไบแอส นอกจากน้ีได มีผู นําเสนอวงจรถอดราก

สัญญาณโดยใชวงจรขยายความนําถายโอน [7] ขอดีของวงจร

น้ีคือ สามารถปรับขนาดของสัญญาณเอาตพุตไดแบบ

อิเล็กทรอนิกสและกระแสเอาตพุตไมขึ้นอยูกับอุณหภูมิ แต

อยางไรก็ตามวงจรน้ีตอบสนองตอความถี่ที่ต่ํา เม่ือเร็วๆน้ี ได

มีผูนําเสนอวงจรถอดรากสัญญาณโหมดกระแสโดยใชอุปกรณ 

CCCDTA เพียงตัวเดียว [8] แตอยางไรก็ตาม วงจรน้ียัง

สามารถควบคุมขนาดของสัญญาณเอาตพุตไดในยานแคบๆ 

และไมเปนเชิงเสน ซ่ึงสงผลใหเม่ือนําไปใชงานจริงจะทําใหมี

ความซับซอนขึ้นและมีขีดจํากัดในการควบคุม 

 วงจรขยายความนําจากผลตางแรงดัน (Voltage 

Differencing Transconductance Amplifier: VDTA) เปน

อุปกรณแอกทีฟที่มีการนําเสนอมาไมนาน [9] มีลักษณะเดน

ของตัวอุปกรณคือ ความแตกตางของแรงดันที่ขาอินพุต (VP, 

VN) จะสงผานกระแสที่ขา Z โดยอัตราการสงผานความ

นํากระแสดวยคาความนํากระแสตัวแรก และแรงดันตกครอม

ที่ Z ยังทําใหสงผานกระแสไปยังขา X+ และ X- ดวยคา

ความนํากระแสตัวที่สอง อีกทั้งคาความนํากระแสยังสามารถ

ควบคุมไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสจากกระแสไบแอสจาก

ภายนอก จึงทําใหมีการนําเอาอุปกรณน้ีไปประยุกตใชงาน

เปนวงจรตาง ๆ มากมายเชน วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจร

กรองความถี่เปนตน 

 จากปญหาที่ไดกลาวมาขางตน บทความวิจัยน้ีมี

จุดมุงหมายเพื่อนําเสนอ โครงสรางวงจรถอดรากสัญญาณ

โหมดกระแส ซ่ึงวงจรที่นําเสนอน้ีมีขอดีคือ สามารถควบคุม

ขนาดของกระแสเอาตพุตไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสไดใน

ยานกวางขึ้นและอยางเปนเชิงเสนมากขึ้น กระแสเอาตพุต

เปนอิสระตออุณหภูมิ โครงสรางของวงจรไมซับซอนประกอบ

ไปดวย VDTA  จํานวน 1 ตัว โดยปราศจากอุปกรณพาสซีฟ

ภายนอก วงจรที่นําเสนอจึงเหมาะสําหรับการนําไปพัฒนา

เปนวงจรรวม ผลการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม 

PSpice พบวาวงจรทํางานไดสอดคลองกับที่คาดการณไวตาม

ทฤษฎ ี
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

2.1 หลักการทํางานของวงจรขยายความนําจากผลตาง

แรงดัน 

เพื่อใหเขาใจการทํางานของวงจรที่นําเสนอ สวนน้ีจึง

อธิบายหลักการทํางานของ VDTA  ที่เปนอุปกรณหลักของ

วงจร โดยมีสัญลักษณและโครงสรางภายในดังแสดงในรูปที่ 1 

และ 2 ตามลําดับ VDTA  เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

สําเร็จรูปที่แปลงผันจากผลตางแรงดันเปนกระแส โดยมี

สัญลักษณและวงจรเทียบเคียงดังแสดงในรูปที่ 1 ขา p  และ 

n  เปนอินพุตที่ ขา  z สามารถเปนไดทั้งอินพุตและเอาตพุต 

ขา x  และ Cx  เปนเอาตพุต ในงานวิจัยน้ีไดดัดแปลงใหมี x  

สองขา ซ่ึง Cx  มีผลเหมือนขา x  กันทุกประการ สวน 1BI  

และ 2BI  เปนกระแสไบแอส ซ่ึงความสัมพันธของกระแสและ

แรงดันของแตละขาในกรณีที่มีโครงสรางเปน BJT สามารถ

แสดงไดดังสมการเมทริกซน้ี 
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เ ม่ือ TV  คือศักดาความรอนที่ เปล่ียนแปลงตาม

อุณหภูมิ ซ่ึงมีคาโดยประมาณ 26mV  ที่อุณหภูมิ 300K

หรือ 27 C  
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รูปที่ 1 สัญลักษณของ VDTA 

 

 

รูปที่ 2 โครงสรางภายในของ VDTA 

 

2.2 วงจรถอดรากที่สองโหมดกระแส 

เม่ือพิจารณาคุณสมบัติของ VDTA  ที่กลาวไวใน

หัวขอที่ 2.1 และจากรูปที่ 3 เพื่อหาคาของ zI  พบวา 

           

 
    1z in m nI I g V                         (3) 

 

จากรูปที่ 3 ยังพบอีกวา n zV V  เม่ือนําไปแทนคาลง

ในสมการที่ (3) และหาคา zV  ไดจาก 
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       (4) 

พิจาณาหาคา xI  ซ่ึงหาคาไดจาก 

2x out m zI I g V             (5) 

เม่ือนําคา zV  จากสมการที่ (4) แทนคาลงในสมการที่ (5) คา

ของ outI  มีคาดังน้ี 
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  เม่ือพิจารณา

จากรูปที่ 2 พบวา 1B outI I ดังน้ันสมการที่ (6) สามารถ

เขียนใหมไดดังน้ี 

 2 2out B in B inI I I I I       (7) 

จากสมการที่ (7) พบวาวงจรสามารถทําหนาเปน

วงจรถอดรากที่สองไดโดยมีอัตราขยายที่สามารถควบคุมได

ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสดวย 2BI  อีกทั้งในสมการน้ีไมมี

พจนของ TV  จึงกลาวไดวาวงจรถอดรากที่สองที่นําเสนอมี

ผลกระทบอันเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมินอย

มาก ซ่ึงถือวามีเสถียรภาพด ี

 

รูปที่ 3 วงจรถอดรากที่สองโหมดกระแส 

2.3 การวิเคราะหกรณีไมเปนอุดมคติ 

 ในกรณีไม เปนไปตามอุดมคติ  ความสัมพันธของ

กระแสและแรงดันของแตละขั้วสามารถแสดงไดดังน้ี 
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โดยคา       และ   เปนคาสงผานของ

แรงดันหรือกระแสที่มีการเบี่ยงเบนไปจาก 1 ซ่ึงเกิดจากตัว

ความตานทานแฝงและตัวเก็บประจุแฝงของ VDTA  ดังน้ัน

เม่ือวิเคราะหในกรณีไมเปนอุดมคติ กระแสเอาตพุตของวงจร

ถอดรากที่สองหาคาไดจาก 

2 2B in B
out in

I I I
I I

 
  

          (9) 

ในทางปฏิบัติคาความผิดพลาดที่เกิดจาก     

  และ   มีความไวเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและ

ในความถี่สูงดวย 

3. ผลการจําลองการทํางาน 

การยืนยันประสิทธิภาพของวงจรถอดรากที่สองที่

นําเสนอไดใชโปรแกรม PSpice ในการจําลองการทํางาน 

โดยโครงสรางภายในของ VDTA  ใชพารามิเตอรของ BJT 

ทรานซิสเตอร ชนิด NPN และ PNP เบอร NR200N และ 

PR200N ตามลําดับ ซ่ึงเปนทรานซิสเตอรชนิดอารเลย 

ALA400 ของ AT&T โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 

รูปที่ 4 แสดงคุณลักษณะสมบัติทางไฟตรงของวงจรถอดราก

ที่สองที่ นําเสนอ ซ่ึงพบวาวงจรที่ นําเสนอสามารถรองรับ
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อินพุตไดกวางถึง 100 A  สอดคลองกับที่วิเคราะหไวใน

สมการที่ (7) รูปที่ 5 และ 6 แสดง สัญญาณเอาตพุตเทียบ

อินพุตเม่ือปอนอินพุตเปนสัญญาณซายนและสามเหล่ียมที่

ความถี่  10kHz เห็นได ว าแมป อนสัญญาณซายนหรื อ

สามเหล่ียมวงจรก็ยังสามารถทําหนาที่เปนวงจรถอดรากที่

สองได  
 

ตารางที่ 1 พารามิเตอรของ BJT ทรานซิสเตอร 
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) 

 

รูปที่ 4 คุณลักษณะทางไฟตรงของวงจรถอดรากที่สองที่

นําเสนอ 

ผลการจําลองในรูปที่ 7 แสดงสัญญาณเอาตพุตเม่ือ

เปล่ียน 2BI  เปน 100 A  200 A  และ 300 A  พบวา

ขนาดสัญญาณเอาตพุตเปล่ียนแปลงไปตามขนาดของ 2BI  

เปนการยืนยันไดวาอัตราขยายของ outI สามารถควบคุมได

ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสะดวกที่นําไปประยุกตใชใน

ร ะ บ บ อั ต โ น มั ติ ที่ ใ ช ไ ม โ ค ร ค อ ล โ ท ร ล เ ล อ ร ห รื อ

ไมโครโปรเซสเซอรควบคุม 

Cu
rre

nt
 (

A
)

รูปที่ 5 สัญญาณเอาตพุตเทียบอินพุตเม่ือปอนอินพุตเปน

สัญญาณซายนที่ความถี่ 10kHz 

รูปที่ 6 สัญญาณเอาตพุตเทียบอินพุตเม่ือปอนอินพุตเปน

สัญญาณสามเหล่ียมที่ความถี่ 10kHz 

รูปที่ 7 สัญญาณเอาตพุตเม่ือเปล่ียนแปลง 2BI  
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รูปที่ 8 สัญญาณเอาตพุตเม่ือเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 

 สัญญาณเอาตพุตที่แสดงในรูปที่ 8 เปนผลการ

จําลองเม่ือเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ผลการจําลองน้ีสามารถ

ยืนยันไดเปนอยางดีวาวงจรทํางานไดอยางมีเสถียรภาพ แม

อุณหภูมิเปล่ียนแปลงจาก 27 C  50 C  และ 100 C แต

สัญญาณเอาตพุตไมมีการเปล่ียนแปลง แตอยางไรก็ตามเม่ือ

ทําการขยายก็พบว าวงจรยัง มีผลกระทบอยูบ า ง อัน

เน่ืองมาจากความไมเปนอุดมคติของตัวอุปกรณ VDTA  ที่ยัง
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มีตัวตานทานและความจุแฝงอยู และจะสงผลเม่ือมีความถี่

อินพุตที่ สูงและอุณหภูมิสูง กราฟในรูปที่  9 แสดงความ

เบี่ยงเบนของขนาดสัญญาณเอาตพุต เม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ของ อุณหภู มิจ าก 0 100 C   พบว า อุณหภู มิ มีผลต อ

สัญญาณเอาตพุตนอยมาก โดยมีอัตราเบี่ยงเบนสูงสุดอยูที่ 

0.278% เทาน้ัน 
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รูปที่ 9 อัตราการเบี่ยงเบนของขนาดสัญญาณเอาตพุตเม่ือ

อุณหภูมิเปล่ียนแปลงจาก 0 100 C   

4. สรุป 

 บทความวิจัยน้ีไดนําเสนอวงจรถอกรากสัญญาณใน

โหมดกระแส โดยใช VDTA  เพียงตัวเดียว กระแสเอาตพุต

เบี่ยงเบนไปตามการเปล่ียนแปลงตออุณหภูมิเพียงเล็กนอย 

และสามารถควบคุมขนาดของสัญญาณอยางเปนเชิงเสนใน

ยานกวางไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส นอกเหนือจากน้ี

แลวดวยโครงสรางที่ประกอบดวยอุปกรณแอกทีฟจํานวน

นอย และไมตองการความสมพงษกันของอุปกรณจึงมีความ

สะดวกในการพัฒนาเปนวงจรรวม เน่ืองจากจะใชพื้นที่ในชิป

นอยกวาเพื่อใชในงานประมวลผลสัญญาณของอุปกรณ และ

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่พกพาได (Portable electronic 

equipments) 
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับบทความ 

1.  การเรียงลําดบัเนื้อหาบทความ 

 1.1 ชื่อเรื่อง (Title)  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกะทัดรัดและสื่อความหมายของเรื่องที่ทําอยางชัดเจน 

 1.2 ชื่อ-นามสกุล ผูเขียน  ใสทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหนงวิชาการ(ถาม)ี สถานที่ทํางาน 

 1.3 บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้ือหาสรุปสาระสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค วิธีการ

   ศึกษา ผลการศึกษาและผลสรุป มีความยาวไมเกิน 250 คํา 1 ยอหนา 

 1.4 คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 3-5 คํา ไวทายบทคัดยอ 

 1.5 เน้ือหา (Text) เน้ือหาในบทความวิจัยตองประกอบดวย 

  1.5.1  บทนํา (Introduction) บอกความสําคัญของที่มาของปญหาที่นําไปสูการศึกษา วัตถุประสงคและอาจ

    รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

  1.5.2  วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย (Materials and Method) กลาวถึงรายละเอียด การวิเคราะหและการ

    ทดลองที่กระชับและชัดเจน 

  1.5.3  ผลการทดลอง (Results) บอกผลที่พบอยางชัดเจน สมบูรณและมีรายละเอียดครบถวน 

  1.5.4  อภิปรายและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกับผลการทดลองได เปนการ

    ประเมินตีความและการวิเคราะหในแงมุมตางๆ ของผลที่ไดรับวาเปนไปตามวัตถุประสงค/ไม มีความ

    สอดคลองหรือขัดแยงกับผลงานของผูอื่นอยางไร ตองมีการอางหลักการหรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือ

    หักลางอยางเปนเหตุเปนผลและอาจมีขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

  1.5.5  กิตติกรรมประกาศ (ถาม)ี ระบุสั้นๆ วาไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยและความชวยเหลือจากที่ใดบาง 

  1.5.6  เอกสารอางอิง (References) การอางอิงในบทความ ใชการอางอิงแบบตัวเลข เอกสารอางอิงทาย

    บทความทุกฉบับตองมีการอางอิงในบทความ รายละเอียดเอกสารอางอิงประกอบดวย ช่ือผูเขียน ช่ือ

    หนังสือหรือช่ือของบทความ ช่ือของเอกสารที่พิมพ สํานักหรือสถานที่พิมพ ปที่พิมพ ฉบับที่พิมพ และ

    เลขหนาที่อางอิง ทั้งน้ีการเขียนใหเปนไปตามรูปแบบของชนิดเอกสารที่อางอิง 

  1.5.7  ตารางและรูป ตองมคีวามคมชัดและใหแทรกไวในบทความ มีคําอธิบายสั้นๆ แตสื่อความหมายไดสาระ

    ที่ครบถวนและเขาใจ กรณีที่เปนตาราง ใหระบุลําดับที่ของตารางโดยใชคําวา “ตารางที่……” และมีคํา

    อธิบายใสไวเหนือตารางกรณีที่เปนรูป ใหระบุลําดับเลขที่ของรูป โดยใชคําวา “รูปที่…....” และมีคํา

    อธิบายใสไวใตรูป (ตารางและรูปใหบันทึกในรูปแบบของ .jpg แนบมาพรอมกับบทความดวย) 

  1.5.8  ภาคผนวก (ถาม)ี  
 

2.  เกณฑการพิจารณาบทความ 

 เกณฑการพิจารณาบทความมีดังน้ี ความคิดริเริ่ม สรางสรรค คุณคาทางวิชาการ ความสมบูรณของเน้ือหาและ

โครงสราง ภาษาที่ใช ความชัดเจนของสมมุติฐาน วัตถุประสงค ความชัดเจนของการนําเสนอและการจัดระเบียบ

บทความ ความถูกตองทางวิชาการ การอภิปรายผลและการอางอิงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

 บทความจะตองไดรับการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันอยางนอย 2 คน ซึ่งกองบรรณาธิการใหผูเขียน

ปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงข้ึนและทรงไวซึ่งสิทธ์ิในการตัดสินลงพิมพหรือไมก็ได 

 



 


