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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจาลอง
สาหรับวิเคราะห์วงจรกรองความถี่แบบหลายหน้าที่โดยใช้วงจรสายพาน
กระแสรุ่ น ที่ 2 ออกแบบและสร้ า งด้ ว ยฟั ง ก์ ชัน GUI ของโปรแกรม
MATLAB สามารถวิเคราะห์ ฟังก์ชนั ของวงจรกรองความถี่ ต่ าผ่าน วงจร
กรองความถี่ สูง ผ่าน และวงจรกรองความถี่ แ ถบผ่าน ผลการทดสอบ
พบว่าโปรแกรมจาลองวงจรกรองความถี่ แบบหลายหน้าที่ ที่ พฒั นาขึ้ น
สามารถแสดงขนาดของคลื่นและผลตอบสนองทางความถี่ของวงจร โดย
ผลการจาลองมีความสอดคล้องกับผลการคานวณด้วยโปรแกรม Pspice
และตรงกับผลการทดสอบด้ว ยวงจร ดัง นั้น จึ ง กล่ า วได้ว่า โปรแกรม
จาลองที่พฒั นาขึ้นสามารถประยุกต์ใช้กบั วงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ในโหมด
กระแส และโหมดแรงดันเพื่อใช้เป็ นสื่ อสาหรับการเรี ยนการสอนเรื่ อง
วงจรกรองความถี่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ จะประกอบด้วย
วงจรกรองความถี่เป็ นสาคัญ ที่มีการนาไปใช้งานอย่างกว้างขวาง ตัวอย่าง
การใช้งาน ได้แก่ ระบบสื่ อสาร ระบบเครื่ องมือวัดและระบบประมวลผล
สัญญาณ [1-2] เป็ นต้น เมื่อพิจารณาถึงวงจรกรองความถี่แบบหลายหน้าที่
(Universal Biquad Filter) พบว่ามี ขอ้ ดี มากกว่าวงจรกรองความถี่ ทวั่ ไป
คือสามารถทาหน้าที่ ก รองความถี่ ได้ห ลายแบบในเวลาเดี ยวกัน โดยที่
ไม่ตอ้ งปรับโครงสร้างของวงจรที่ใช้งาน
ในช่ วงของทศวรรษที่ผา่ นมา มีนกั วิจยั หลายท่านพยายามที่จะ
ลดแรงดัน ไฟเลี้ ยงในวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ น้อยลง เพื่ อนาไปใช้ก ับ
อุปกรณ์แบบพกพา หรื ออุปกรณ์สื่อสารแบบไร้ สายที่ตอ้ งใช้แบตเตอรี่
เป็ นแหล่งจ่ายกาลังงาน ดังนั้นจึงนิ ยมออกแบบวงจรให้ทางานในโหมด
กระแส (Current-Mode) ซึ่ งมีขอ้ ดีหลายประการ ได้แก่ มีช่วงพิสัยพลวัติ
กว้าง (Larger Dynamic Range) มีแบนด์วิธกว้างและบริ โภคกาลังงานต่า
[3-4] โดยอุปกรณ์ที่ทางานในโหมดกระแสที่ถูกผลิตมาเป็ นไอซี สาเร็ จรู ป
อาทิ เช่ น ออปแอมป์ โอทีเอ วงจรสายพานกระแส แต่เนื่ องจากอุปกรณ์
OTA มี ผลต่ ออุณหภูมิ รอบข้า ง จึ งส่ งผลให้เ อาต์พุตเกิ ดความผิด เพี้ ย น
สาหรับวงจรสายพานกระแสมีจุดเด่นที่ทางานได้โดยไม่มีผลต่ออุณหภูมิ
รอบข้าง และสามารถป้ อนอิ นพุตได้ท้ งั แรงดันและกระแส [5] จากข้อดี
ดังกล่าวทาให้วงจรสายพานกระแสเหมาะสมที่จะนามาใช้ในการสร้ าง
วงจรกรองความถี่แบบหลายหน้าที่
ประกอบกั บ ในปั จ จุ บ ัน ได้ มี ก ารน าคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ น
การเรี ยนการสอนเพิ่ม มากขึ้ น การพัฒนารู ป แบบการเรี ยนรู ้ ส มัยใหม่
มี ก ารสอนเชิ ง ทฤษฎี ค วบคู่ ก ับ การสอนในเชิ ง ปฏิ บ ัติ โดยการน า
คอมพิวเตอร์ มาจาลองผลในการทางาน ส่ งผลให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจใน
หลักการหรื อทฤษฎีที่ซบั ซ้อนได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
สาหรับงานวิจยั นี้ มีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมจาลองวงจร
กรองความถี่ แบบหลายหน้าที่โดยใช้วงจรสายพานกระแสรุ่ นที่ 2 ภายใต้
ฟั งก์ ชั น การเชื่ อมโยงกั บ ผู ้ ใ ช้ ท างกราฟิ ก (GUI) ของโปรแกรม
MATLAB® ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ ในรู ปแบบของรู ปคลื่นและ

คาสาคัญ: วงจรกรองความถี่ แ บบหลายหน้าที่ โปรแกรมจาลอง วงจร
สายพานกระแส

Abstract
This paper presents the development of biquadratic filter
using the 2nd generation of Current Conveyor circuits (CCII). The
biquadratic filter using CCII simulation program was performed by the
GUI function of MATLAB program. The results showed that the
biquadratic filter using CCII simulation program could present the
function of filter circuit, it performs completely standard functions of
low-pass filter circuit, high-pass filter circuit and band-pass filter circuit.
The findings corresponded well with the PSpice and measurement. In
conclusion, the simulation tool can be efficiently used as electronic
circuit design in current mode and voltage mode which is apply for
teaching aid on filter circuit topic.
Keywords: Biquadratic Filter, Simulation Tool, Current Conveyor
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ผลการตอบสนองต่อความถี่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวก และได้ผล
การคานวณที่รวดเร็ ว ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง สอดคล้องกับโปรแกรม
จาลองเชิ งพาณิ ช ย์ต่างๆ และสามารถประยุก ต์ใ ช้ก ับ งานวิจยั ทางด้า น
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

แบบบวก ใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั ย่อว่า CCII+ ส่ วนในกรณี ที่กระแสทั้งสองกลับ
ทิ ศทางกัน จะถูก จัดเป็ น CCII แบบลบ นิ ยมเขี ยนแทนด้วยอักษรย่อว่า
CCII- [6] แสดงดังรู ปที่ 2

2.2 วงจรกรองความถี่
โครงสร้างของวงจรกรองความถี่แบบหลายหน้าที่ [7] แสดง
ดังรู ปที่ 3 เมื่อพิจารณาวงจรและอาศัยคุณสมบัติของ CCII จะได้สมการ
เอาต์พตุ ดังนี้

2. ทฤษฏี
2.1 วงจรสายพานกระแสยุคที่ 2
วงจรสายพานกระแสรุ่ นที่ 2 (CCII) เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ นิ ย ม
ประยุกต์ใช้งานในวงจรแอนาลอกทั้งในโหมดแรงดันและกระแส จึงขอ
อธิ บ ายคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะ ดัง ในสมการที่ (1) ที่ แ สดงความสัม พัน ธ์
ระหว่างกระแสและแรงดันของวงจร CCII
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(ข) CCIIรูปที่ 2 ชนิดของวงจรสายพานกระแส CCII
รู ปที่ 1 (ก) แสดงสัญลักษณ์ และ (ข) แสดงวงจรสมมูลภายใน
ของ CCII ตามล าดับ ซึ่ งสามารถสร้ างได้จากวงจรทรานส์ ลิ เ นี ยร์ แ ละ
วงจรสะท้อนกระแสจากวงจรสมมูลย์ของวงจร CCII ซึ่ งพบว่า อุปกรณ์
ประเภท 3 ขั้ว ได้แก่ ขั้ว x , y และ z โดยขั้ว x เป็ นขั้วที่ มีค่ าอิ มพีแดนซ์
ทางด้านขาเข้า (Input Impedance) อยู่ที่ค่ าๆ หนึ่ ง ขั้ว y จะเป็ นขั้วที่ มีค่า
อิ ม พี แ ดนซ์ ท างด้า นขาเข้า สู ง และขั้ว z จะเป็ นขั้ว ที่ มี ค่ า อิ ม พี แ ดนซ์
ทางด้านขาออกสู ง โดยวงจร CCII มีกระแสทางด้านขั้ว z คือ iZ เท่ากับ
กระแสทางด้า นขั้ว x ส าหรั บ ix ถ้าทิ ศ ทางกระแส ix และ iz มี ทิ ศ ทาง
เดียวกันคือไหลเข้าหรื อไหลออกจากวงจรเหมือนกันจะจัดเป็ นวงจร CCII
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V01 คือ สมการเอาต์พตุ ของวงจรกรองความถี่ต่าผ่าน
V02 คือ สมการเอาต์พตุ ของวงจรกรองความถี่แถบผ่าน
V03 คือ สมการเอาต์พตุ ของวงจรกรองความถี่สูงผ่าน
Yx คือ ค่าแอดมิตแตนซ์ของวงจร

จากรู ปที่ 3 หาค่าแอดมิตแตนซ์ในแต่ละสาขาได้ดงั นี้
Y1 = sC1 +1/ R1  , Y2 = sC2 , Y3 = 1 / R3 , Y4 = sC4 , Y5 = 1 / R5 ,

Y6 = 1 / R6

และ Y7 = 1 / R7

จากสมการที่ (2) - (4) พบว่าสามารถหาค่าความถี่ตดั o  ได้ดงั นี้
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และค่าควอลิต้ ีแฟกเตอร์ (Qo) หาได้จาก
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3. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจาลอง
โปรแกรมจาลองการวิเคราะห์ วงจรกรองความถี่ แ บบหลาย
โดยใช้หลักการของวงจรสายพานกระแสรุ่ นที่ 2 ออกแบบและพัฒนาโดย
ใช้ฟังก์ชนั GUI (Graphic User Interface) ของโปรแกรม MATLAB® เพื่อ
เป็ นส่วนในการติดต่อระหว่างผูใ้ ช้งานมีหลักการออกแบบดังรู ปที่ 4

วงจรกรองความถี่สูงผ่าน และวงจรกรองความถี่ แถบผ่าน ตัวโปรแกรม
ประกอบไปด้วยหน้าต่างย่อย 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนของการรับข้อมูลด้านเข้า
ที่เป็ นการกาหนดพารามิเตอร์พ้ืนฐาน ส่ วนของการประมวลผล ผ่านเมนู
ปุ่ มกดเพื่ อ สั่ ง การ และส่ ว นของการแสดงผลในลัก ษณะของกราฟ
ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ประเภทรู ปคลื่นและกราฟของการตอบสนองต่อ
ความถี่ของวงจร

4. ผลของการวิจยั
ส าหรั บ การยืน ยัน การท างานและทดสอบสมรรถนะของ
โปรแกรมจาลองที่พฒั นาขึ้น ของวงจรดังรู ปที่ 3 จึงได้มีการจาลองการ
ทางานของวงจรด้วยโปรแกรมที่ พฒ
ั นาขึ้ น จากฟั งก์ชัน GUI (Graphic
User Interface) ของโปรแกรม MATLAB® เปรี ยบเที ยบกับ โปรแกรม
Pspice และผลการทดสอบวงจรจริ งที่สร้ างขึ้น แสดงดังรู ปที่ 6 โดยวงจร
มีเอาต์พุต 3 รู ปแบบ ได้แก่ วงจรกรองความถี่ ต่าผ่าน วงจรกรองความถี่
สูงผ่าน และวงจรกรองความถี่แถบผ่าน

รูปที่ 4 ผังงานการทางานของโปรแกรมจาลอง
รู ปที่ 4 แสดงผังงานของการสร้ างโปรแกรมจาลอง โดยเริ่ ม
จากการกาหนดตัวแปรพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่ น ค่าตัวต้านทาน ค่าตัวเก็บ
ประจุ ค่ า แรงดัน ด้ า นเข้า และค่ า ความถี่ ที่ ก าหนด เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ
ค านวณหาค่ า พารามิ เ ตอร์ พ้ื น ฐานเช่ น ค่ า แอดมิ ต แตนซ์ ก่ อ นที่ จ ะส่ ง
ผลลัพธ์ที่ได้ไปวิเ คราะห์ ห าแรงดันเอาต์พุตและผลการตอบสนองต่ อ
ความถี่ เพื่อแสดงผลลัพธ์ต่อไป หน้าต่างโปรแกรมจาลองที่ ได้จากการ
สร้างด้วยฟังก์ชนั GUI ของโปรแกรม MATLAB แสดงดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 6 การวัดและทดสอบวงจรสายพานกระแส
การทางานของวงจร ใช้ วงจรสายพานกระแสยุคที่ 2 ซึ่ งเป็ น
ไอซีสาเร็ จรู ปเบอร์ Ad 844 กาหนด Vin = 1Vp-p , C1 = C2= C4 = 100nF และ
R1 = R3 = R5 = R6= R7 = 1kΩ ที่แรงดันไฟเลี้ยง ±5V แล้วทาการวัดผลการ
ตอบสนองต่อความถี่ ของวงจรกรองความถี่ ต่ าผ่าน วงจรความถี่ แบบสู ง
ผ่าน และวงจรความถี่แถบผ่าน ดังรู ปที่ 7 รู ปที่ 8 และรู ปที่ 9 ตามลาดับ

4.1 วงจรกรองความถี่แบบตา่ ผ่าน

รูปที่ 5 เมนูหลักและหน้าต่างการป้ อนข้อมูล
รู ปที่ 5 แสดงหน้าต่างโปรแกรมจาลองสาหรับวิเคราะห์วงจร
กรองความถี่ แ บบหลายหน้า ที่ โดยใช้อุป กรณ์ ประเภทวงจรสายพาน
กระแส ที่สามารถให้เอาต์พุตได้ 3 ลักษณะคื อวงจรกรองความถี่ ต่ าผ่าน

รู ป ที่ 7 แสดงผลการตอบสนองต่ อ ความถี่ ข องวงจรกรอง
ความถี่ ต่ า ผ่ า น ที่ วิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรมจ าลองที่ พ ัฒ นาขึ้ น (GUI)
เปรี ยบเที ยบกับ โปรแกรมจาลอง Pspice และผลจากการวัดจริ ง พบว่า
วงจรให้ผลการตอบสนองต่อความถี่ ที่ความถี่ ตดั (-3dB) เท่ากับ 2kHz ,
1.7kHz และ 1.85kHZ ตามล าดับ ของวิธี ก ารทั้งสามวิ ธี และมี ค่า ความ
คลาดเคลื่ อ นไม่ เ กิ น 5% โดยภาพรวมผลการวิ เ คราะห์ ว งจรของ
โปรแกรม GUI มีความสอดคล้องกันกับโปรแกรม Pspice และผลการวัด
จริ งในค่าที่ยอมรับได้
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5. สรุปผล

รูปที่ 7 ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองความถี่ต่าผ่าน

4.2 วงจรกรองความถี่แบบสู งผ่าน
รู ปที่ 8 ผลการตอบสนองต่อความถี่ของวงจรกรองความถี่ สูง
ผ่ า น ที่ วิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรมจ าลองที่ พ ัฒ นาขึ้ น เปรี ยบเที ย บกับ
โปรแกรมจาลอง Pspice และผลจากการวัดจริ ง พบว่า วงจรให้ ผลการ
ตอบสนองต่อความถี่ ที่ค วามถี่ ตดั (-3dB) เท่ากับ 1.39 kHz , 1.02 kHz
และ 1.32kHz ตามลาดับของวิธีการทั้งสามวิธี และเมื่อเปรี ยบเทียบความ
คลาดเคลื่อนทางการวัด พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%

รูปที่ 8 ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองความถี่สูงผ่าน

โปรแกรมจ าลองวงจรกรองความถี่ พ ัฒ นาขึ้ น โดยอาศัย
ฟั งก์ชัน GUI ของโปรแกรม MATLAB เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถป้ อนข้อมูล
ตามความต้อ งการใช้ ง านและแสดงผลการท างานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
การออกออกแบบจะใช้ทฤษฎี ของวงจรสายพานกระแสรุ่ นที่ 2 โดยผล
การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมจาลองที่พฒั นาขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับผล
ของโปรแกรม Pspice และผลจากการทดสอบพบว่ามีค่าความผิดพลาดไม่
เกิน ±5% เนื่ องจากข้อจากัดและความละเอียดในกระบวนการการคานวณ
ของโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นกับโปรแกรมการจาลอง Pspice ที่แตกต่างกัน
และเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวัดและทดสอบจะที่ มีค่ าของการสู ญเสี ยทาง
อุปกรณ์ อย่างไรก็ตามโปรแกรมจาลองที่พฒั นาขึ้นสาหรับวิเคราะห์วงจร
กรองความถี่แบบหลายหน้าที่ นี้ สามารถใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์
วงจรกรองความถี่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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