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บทคัดย่อ
บทความนี้น�ำเสนอวงจรกรองความถี่ไบควอดราติกท�ำงานในโหมดกระแสแบบหลายอินพุตหลายเอาต์พุต
(MIMO) ถูกออกแบบจากแอกทีฟบิวดิ้งบล็อกที่ชื่อว่า Current-controlled Current Duplicated Differencing
Current Conveyor (CC-CDDCC) ด้วยเทคโนโลยีซีมอส จ�ำนวนหนึ่งวงจรและตัวเก็บประจุแบบต่อกราวนด์สองตัว
วงจรที่น�ำเสนอมีข้อดีดังนี้ ใช้อุปกรณ์แอกทีฟและพาสซีฟน้อย สามารถสร้างวงจรกรองความถี่ได้ห้าแบบในวงจร
เดียวคือ ความถี่ต�่ำผ่าน แถบความถี่ผ่าน ความถี่สูงผ่าน แถบความถี่หยุดและผ่านทุกความถี่ โดยที่ค่าความไวของ
อุปกรณ์แอกทีฟและพาสซีฟมีคา่ ต�ำ่ อีกทัง้ ยังสามารถปรับค่าความถีไ่ ด้ทางอิเล็กทรอนิกส์จากการปรับค่ากระแสไบแอส
ใช้แรงดันไฟเลี้ยงต�่ำเพียง ±1.25V มีการสูญเสียก�ำลังไฟฟ้าประมาณ 50 μW ที่ความถี่ตอบสนอง 12.023 MHz
จากการทีไ่ ม่ใช้ตวั ต้านทานภายนอกท�ำให้วงจรทีน่ ำ� เสนอเหมาะกับการน�ำไปสร้างเป็นวงจรรวมได้งา่ ยขึน้ ซึง่ คุณสมบัติ
ทั้งหมดถูกจ�ำลองการท�ำงานด้วยโปรแกรม PSpice ทั้งนี้เพื่อยืนยันในทางทฤษฎีที่น�ำเสนอ
ค�ำส�ำคัญ: แอกทีฟบิวดิ้งบล็อก CC-CDDCC วงจรกรองความถี่ไบควอดราติก ปรับค่าได้ทางอิเล็กทรอนิกส์
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Abstract
This paper presents a new electronically tunable current-mode universal biquadratic filter with multipleinput multiple-output (MIMO) based on an active building block (ABB) named as current-controlled
current duplicated differencing current conveyor (CC-CDDCC) using CMOS technology and two grounded
capacitors. The proposed filter provides the following advantages: a low number of active and passive components;
realization of low-pass, band-pass, high-pass, band-stop and all-pass current responses; low active and passive
sensitivities; electronic tuning ability through adjusting the bias current; using ±1.25V low power supplies with
power consumptions around 50 μW at 12.023 MHz operating frequency. The simulation results of the proposed
circuit characteristics carried out by PSpice agree well with the theoretical expectations.
Keywords: Active Building Block CC-CDDCC, Biquadratic Filter, Electronically Tunable
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อย่ า งเช่ น วงจร

1. บทน�ำ

วงจรกรองความถี่โหมดกระแสแบบหลายหน้าที่
คือวงจรที่สามารถสร้างวงจรกรองความถี่อันดับที่สอง
ได้ห้าแบบในวงจรเดียว อาทิเช่น สร้างเป็นวงจรกรอง
แบบความถี่ ต�่ ำ ผ่าน แถบความถี่ ผ่าน ความถี่ สู ง ผ่าน
แถบความถี่หยุดและผ่านทุกความถี่ โดยสามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในการประมวลผลสัญญาณแบบแอนะล็อก
เช่น วงจรเฟสล็อกลูป วงจรเอ็ฟเอ็ม วงจรถอดรหัสใน
โทรศัพท์ ตัวแยกความถี่ สูง กลาง ต�่ำ ส�ำหรับเครื่องเสียง
เป็นต้น [1] วงจรกรองความถีจ่ ะเหมาะกับการน�ำไปสร้าง
เป็ น วงจรรวมถ้ า ใช้ตัวเก็บประจุแบบต่อกราวนด์ [2]
ในอดีตทีผ่ า่ นมาแอกทีฟบิวดิง้ บล็อกทีน่ า่ สนใจหลายวงจร
ถูกน�ำเสนอในงานวิจัย [3] - [8] เช่น วงจรขยายความน�ำ

(Current Controlled Conveyor:

CCCII), (Current Controlled Differential Different
Current Conveyor: CCDDCC), (Current Controlled
Current Differencing Transconductance Amplifier:
CCCDTA) และ (Current Controlled Current Follower
Transconductance Amplifier: CCCFTA) [15] - [18]

ถึงแม้ว่า CCCDTA และ CCCFTA เป็นอุปกรณ์ที่ได้
รับความสนใจในการควบคุมค่าความต้านทานแฝงและ
ค่าทรานส์คอนดัคแตนซ์ก็ตาม แต่ยังมีความยากที่จะ
ควบคุ ม ด้ วยกระแสไบแอสแบบสมพงศ์ กัน เนื่ อ งจาก
แอกทีฟบิวดิง้ บล็อกทีก่ ล่าวมาแล้วส่วนใหญ่มกั มีโครงสร้าง
ภายในที่แตกต่างกันค่อนข้างมากและส่วนที่จะน�ำไป
ประยุกต์ใช้คอ่ นข้างมีขดี จ�ำกัดในการพัฒนาวงจรแอนะล็อก
ต่อไปในอนาคต
บทความนีน้ ำ� เสนอ วงจรกรองความถีไ่ บควอดราติก
โหมดกระแสที่ ส ามารถปรั บ ค่ า ความถี่ ไ ด้ ด ้ ว ยวิ ธี ท าง
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แอกทีฟบิวดิ้งบล็อกที่เรียกว่า วงจร

(Operational Transconductance Amplifier: OTA) [4]

วงจรสายพานกระแสรุ ่ น ที่ ส อง (Second Generation
Current Conveyor: CCII) แบบไม่กลับเฟสและกลับเฟส
(CCII+,CCII-) [5] วงจรขยายผล ต่ า งกระแสอิ น พุ ต
บั ฟ เฟอร์ (Differential Buffer Transconductance
Amplifier: DBTA) [6] วงจรขยายความน�ำผลต่างกระแส
อิ น พุ ต (Current Differencing Transconductance
Amplifier: CDTA) [7], [8] วงจรบัฟเฟอร์ผลต่างกระแส
อินพุต (Current Differencing Buffer Amplifier: CDBA)
[9] วงจรสายพานกระแสผลต่างแรงดันอินพุต (Differential
Voltage Current Conveyor: DVCC) [10] นอกจากนี้
ยังน�ำแอกทีฟบิวดิ้งบล็อกมาประยุกต์ใช้ [11] - [14] เช่น
การประยุกต์เป็นวงจรกรองความถี่แต่มีการใช้อุปกรณ์
พาสซีฟแบบลอยตัวท�ำให้ไม่มีความเหมาะสมส�ำหรับ
การอินทิกรัล [11] วงจรกรองความถีบ่ างวงจรไม่สามารถ
ปรับค่าความถี่ตอบสนองทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ [11],
[12] ในบางครั้ ง มี ง านวิ จั ย ใช้ อุ ป กรณ์ ม ากเกิ น [13] มี
โครงสร้างที่ซับซ้อนทั้งยังปรับค่าความถี่ตอบสนองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงจ�ำกัด [14] เป็นต้น ส�ำหรับการ
ใช้งานแอกทีฟบิวดิง้ บล็อกส่วนใหญ่มผี ลข้างเคียงจากค่า
ความต้านทานแฝงร่วมอยู่ แต่อย่างไรค่าความต้านทาน
แฝงนั้นสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลายๆ

Current-controlled Current Duplicated Differencing

ด้ ว ยเทคโนโลยี
ซีมอส หนึ่งวงจรและตัวเก็บประจุแบบต่อลงกราวนด์
สองตัว วงจรที่น�ำเสนอสามารถสร้างตัวกรองได้ครบทั้ง
ห้ า แบบ คื อ ความถี่ ต�่ ำ ผ่ า น แถบความถี่ผ ่ า น ความถี่
สูงผ่าน แถบความถี่หยุดและผ่านทุกความถี่ เมื่อท�ำการ
เชื่อมต่ออินพุตอย่างเหมาะสม โดยใช้ฟังก์ชันถ่ายโอน
แบบไบควอดราติกซึ่งนับเป็นหลักการที่นิยมกันอย่าง
กว้างขวาง เพราะสามารถน�ำมาสังเคราะห์เป็นตัวกรอง
ความถี่ ไ ด้ ห ลายแบบโดยใช้ ฟ ั ง ก์ ชั น อั น ดั บ สองและ
เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า วงจรรู ป แบบกระแสมี ข ้ อ ดี คื อ
ใช้ แ รงดั น และพลั ง งานต�่ ำ ตอบสนองต่ อ ความถี่ สู ง ดี
และวงจรมีขนาดเล็ก มีค่าความไวของอุปกรณ์แอกทีฟ
และพาสซีฟต�่ำ การที่ไม่ใช้ตัวต้านทานภายนอกท�ำให้
วงจรกรองความถี่ที่น�ำเสนอเหมาะกับการน�ำไปสร้าง
เป็นวงจรรวม คุณสมบัติทั้งหมดถูกจ�ำลองด้วยโปรแกรม
PSpice ซึ่งพบว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับทางทฤษฎีที่
ได้มีการน�ำเสนอ
Current Conveyor (CC-CDDCC)
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2. ทฤษฎีและหลักการ

2.1 หลักการของ CC-CDDCC ด้วยโครงสร้างมอส

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและวงจรสมมูลของแอกทีฟ
บิวดิง้ บล็อก CC-CDDCC ทีน่ ำ� เสนอแสดงดังรูปที่ 1(ก) และ
1(ข) ตามล�ำดับ ซึ่งโครงสร้างประกอบด้วยอินพุตพอร์ท
จ�ำนวนสามพอร์ทคือ พอร์ท n , p และ y ส่วนที่เอาต์พุต
พอร์ทจ�ำนวนห้าพอร์ทได้แก่ พอร์ท z , zd+, zd-, nd และ
p d ซึ่ ง ทางอุ ด มคติ นั้ น เอาต์ พุ ต พอร์ ท ทั้ ง หมดจะมี ค ่ า
อิมพีแดนซ์สูง โดยที่อินพุตกระแสของทั้งสองพอร์ทคือ
พอร์ท n และ p จะมีคา่ ของความต้านทานแฝงประกอบร่วมอยู่
(Rn และ Rp) สามารถท�ำการปรับค่าความต้านทานแฝง
ได้ จ ากการปรั บ ค่ า ของกระแสไบแอส I Bn และ I Bp
ตามล�ำดับ ส่วนพอร์ท y เป็นอินพุตพอร์ทแรงดันจะมี
อิมพีแดนซ์สงู เอาต์พตุ ทีพ่ อร์ท z จะเป็นผลต่างกันระหว่าง
กระแสของพอร์ท Ip และ In โดยมีการส�ำเนาผลของกระแส
แบบบวกและลบไปที่พอร์ท zd+ และ zd- ตามล�ำดับ ส่วนที่
พอร์ท nd และ pd จะส�ำเนาผลกระแสมาจากพอร์ท n และ
p ตามล�ำดับเช่นกัน รูปที่ 2 แสดงวงจร CC-CDDCC
โดยสมการของค่าความต้านทานแฝงที่พอร์ท n มีค่าดัง
สมการที่ (1)

(ก)

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

(ข )

วงจรสมมูล
รูปที่ 1 แอกทีฟบิวดิ้งบล็อก CC-CDDCC ที่น�ำเสนอ

(1)

รูปที่ 2 แอกทีฟบิวดิง้ บล็อกของวงจร CC-CDDCC ด้วยโครงสร้างมอสทีใ่ ช้ในการออกแบบเป็นวงจรกรองความถีท่ นี่ ำ� เสนอ
36
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โดยที่ gmi จะหมายถึง ค่าทรานสคอนดัคแตนซ์ของ
ทรานซิสเตอร์ตัวที่ i และสมมติให้ทรานซิสเตอร์ตัวที่ M2
และตัวที่ M4 มีค่าสมพงศ์กันจะท�ำให้ค่าของ gm2 = gm4
ดังนัน้ ค่าความต้านทานแฝงทีพ่ อร์ท n สามารถเขียนสมการ
ได้ใหม่เป็น
(2)

ในท�ำนองเดียวกันสามารถที่จะหาสมการของค่า
ความต้านทานแฝงที่พอร์ท p ได้เช่นเดียวกัน คือ

รูปที่ 3 วงจรกรองความถี่ไบควอดราติกโหมดกระแสที่
น�ำเสนอ

(3)
3. วงจรกรองความถี่ไบควอดราติกที่น�ำเสนอ

และถ้ า สมมติ ใ ห้ ท รานซิ ส เตอร์ ทั้ ง สอง คื อ M 9
และ M11 มีความสมพงศ์กันจะท�ำให้ค่าของ gm9 = gm11
ดังนั้นค่าความต้านทานแฝงที่พอร์ท p สามารถเขียน
สมการใหม่เป็น

จากหลักการของแอกทีฟบิวดิง้ บล็อก CC-CDDCC
ที่น�ำเสนอในหัวข้อที่ผ่านมา ได้มีการน�ำไปออกแบบเป็น
วงจรกรองความถี่ไบควอดราติกโหมดกระแสที่ปรับค่า
ความถี่ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CC-CDDCC
เพียงตัวเดียวต่อร่วมกับตัวเก็บประจุแบบต่อลงกราวนด์
อี ก เพี ย งสองตั วดั ง รู ป ที่ 3 ท� ำ ให้ เกิ ด ความง่ า ยในการ
ออกแบบเป็นวงจรรวม เนือ่ งจากมีการใช้อปุ กรณ์พาสซีฟ
ในการต่อลงกราวนด์ นอกจากนีย้ งั สามารถวิเคราะห์วงจร
กรองความถี่ไบควอดราติกโหมดกระแสจากหลักการ
พื้นฐานด้วย KCL โดยท�ำการป้อนกระแสในต�ำแหน่ง
อิ น พุ ต ที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ไ ด้ เ กิ ด ฟั ง ก์ ชั น ของ
เอาต์พุตจากการส่งผ่านกระแสของวงจรกรองความถี่
ทั้งห้าแบบในวงจรเดียวกัน คือ แถบความถี่ผ่าน (BP)
แถบความถีห่ ยุด (BR) ความถีต่ ำ�่ ผ่าน (LP) ความถีส่ งู ผ่าน
(HP) และผ่านทุกความถี่ (AP) สามารถเขียนสมการของ
วงจรกรองความถี่ทั้งห้าแบบได้ดังสมการที่ (6) - (10)

(4)

โดยที่ μ, C OX, W และ L คื อ ค่ า ความคล่ อ ง
ค่าความจุออกไซด์ ค่าความกว้างและค่าความยาวของ
ทรานซิสเตอร์ตามล�ำดับ (M2 และ M4), (M9 และ M11)
จากสมการที่ (2) และ (4) จะเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า
ค่าความต้านทานแฝงที่พอร์ท n และพอร์ท p (Rn และ Rp)
สามารถที่จะปรับค่าความต้านทานแฝงได้ด้วยกระแส
ไบแอสจากค่าของกระแส IBn และ IBp ตามล�ำดับ โดยแสดง
ความสัมพันธ์ของสมการของบล็อกแอกทีฟ CC-CDDCC
ที่น�ำเสนอทั้งหมดซึ่งอยู่ในรูปของสมการเมทริกซ์เป็นดัง
สมการที่ (5)

BP;

(6)

BR;

(7)

(5)
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LP;

(8)

HP;

(9)

จากรูปที่ 3 พบว่าคุณสมบัติของวงจรกรอง BR และ
HP (Iout2 และ Iout4) จะต้องใช้กระแสอินพุตเข้ามารวมด้วย
ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีวงจรกันชนกระแสสามเอาต์พุต
เพิม่ เติมในทางปฏิบตั ิ กระแสอินพุตจะถูกท�ำส�ำเนาออกมา
ใช้งานกับ Iin , Iout2 และ Iout4 ส่วนการกรองผ่านทุกความถี่
(AP) นั้น สามารถท�ำได้โดยเพิ่มพอร์ท zd+ ของแอกทีฟ
บิวดิง้ บล็อก CC-CDDCC ขึน้ มาเป็น Iout5 ซึง่ จะมีคา่ เท่ากับ
-Iout1 จากนั้นก็น�ำมารวมเข้ากับ Iout2 เพื่อให้ได้สมการของ
การกรองผ่านทุกความถี่ได้ดังสมการที่ (10)
AP;

รูปที่ 4 อิทธิพลจากความไม่เป็นอุดมคติของ CC-CDDCC
สมการที่ (12) - (13) แสดงถึงค่าพารามิเตอร์ของ
(ω0) และ (Q0) ที่สามารถปรับค่าความถี่ตอบสนองได้
กรณีที่ค่าของตัวประกอบคุณภาพมีค่าเป็นหนึ่ง โดยเมื่อ
ก�ำหนดให้ค่าของตัวเก็บประจุทุกตัวมีค่าเท่ากัน (C1 =
C2 = C) ดังนั้นค่าความถี่ตอบสนองที่ได้จึงสามารถที่จะ
ปรับค่าความต้านทานแฝงได้ที่พอร์ท n และพอร์ท p
จากค่า (Rn และ Rp) ซึ่งปรับได้จากค่ากระแสไบแอสที่ IBn
และ IBp นั่นเอง

(10)

เมื่อ

4. การวิเคราะห์คุณสมบัติของวงจร

ในรูปที่ 4 คือวงจรสมมูลที่ใช้ส�ำหรับการวิเคราะห์
พฤติกรรมทีเ่ กิดจากความไม่เป็นอุดมคติของแอกทีฟบิวดิง้
บล็อกจากรูปที่ 1 ซึ่งส่วนใหญ่มักมีผลกระทบต่อค่าความ
ผิดพลาดจากการส่งผ่านกระแสที่พอร์ทต่างๆ เป็นผลมา
จากพารามิเตอร์ของความต้านทานแฝงและค่าความจุแฝง
คือ (Ry, Cy และ Rz, Cz) ที่พอร์ท y และ z ไปยังกราวนด์
จะเห็นว่าอิทธิพลจากความไม่เป็นอุดมคติเกิดจากการส่ง
ผ่านแรงดันและกระแสทีผ่ ดิ พลาดจากแอกทีฟบิวดิง้ บล็อก
โดยค่าความผิดพลาดจากการส่งผ่านกระแสที่จากพอร์ท
p ไปยังพอร์ท z และ pd เป็น
และ
ค่าความผิดพลาดจากการส่งผ่านกระแสจากพอร์ท n
ไปยังพอร์ท z และ nd เป็น
ส่วนค่า

(11)

เมื่อค่าพารามิเตอร์จากการตอบสนองความถี่ (ω0)
และพารามิเตอร์ของผลลัพธ์จากตัวประกอบคุณภาพ (Q0)
สามารถแสดงได้ดังสมการที่ (12) - (13) คือ
(12)

(13)
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ความผิดพลาดในการส่งผ่านแรงดันที่เกิดขึ้นที่พอร์ท y
ไปยังพอร์ท n และ p เป็น
เมือ่ วิเคราะห์
คุณสมบัตแิ อกทีฟบิวดิง้ บล็อกในเชิงไม่เป็นอุดมคติและไม่
คิดค่าพารามิเตอร์ของความต้านทานแฝงที่พอร์ทต่างๆ
คือ nd, pd, y และ z เนื่องจากมีค่าสูงมากๆ ในรูปที่ 3 และ
สามารถเขียนสมการถ่ายโอนกระแสจากสมการที่ (6) - (10)
ได้ใหม่เป็นดังสมการที่ (14) - (18)

(20)

(21)

จากสมการที่ (20) - (21) จะเห็นได้ว่าตัวเก็บประจุ
C2 ได้รบ
ั อิทธิพลจากพารามิเตอร์ความจุแฝงรวมทัง้ ความ
ต้านทานแฝงทีพ่ อร์ท n และ p คือ (Rn และ Rp) ด้วยเช่นกัน
ซึ่งมีผลกระทบต่อเงื่อนไขของค่าความถี่ตอบสนองและ
ค่าตัวประกอบคุณภาพอยู่บ้างจากการส่งผ่านแรงดัน
และกระแสที่ผิดพลาด เพื่อที่จะลดผลกระทบลงสามารถ
ท�ำได้โดยใช้วงจรสะท้อนกระแสแบบเที่ยงตรงสูงและ
มี ก ารก� ำ หนดเงื่ อ นไขให้ C2>>Cy+Cz เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
ผลกระทบจากตัวเก็บประจุแฝง C1 และ C2 ดังนั้นควรใช้
ค่าที่ ≥30 pF ถึงแม้ว่าสมการที่ (20) - (21) จะแสดงถึง
อิทธิพลทีเ่ กิดขึน้ จากพารามิเตอร์ตา่ งๆ ในวงจรกรองความถี่
แต่วงจรทีน่ ำ� เสนอนีก้ ย็ งั สามารถปรับค่าความถีต่ อบสนอง
ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์จากการปรับที่บริเวณ (Rn และ Rp)
ได้เช่นเดิม
สิ่งที่สามารถยืนยันประสิทธิภาพของวงจรกรอง
ความถี่ที่น�ำเสนอ คือค่าความไวของอุปกรณ์แอกทีฟและ
พาสซีฟในวงจรที่มีผลต่อค่าความถี่ตอบสนอง และ
ค่าตัวประกอบคุณภาพ เมื่อ x คืออุปกรณ์แอกทีฟและ
พาสซีฟในแต่ละตัวดังสมการที่ (22) - (23)

(14)

(15)

(16)

		

(17)

(18)

(22)

เมื่อ
(23)
(19)

จากสมการที่ (22) - (23) เห็นได้ว่าค่าความไวของ
พารามิเตอร์ทุกตัวในวงจรกรองความถี่ที่น�ำเสนอจาก
การวิเคราะห์คุณสมบัติมีค่าอยู่ที่ 0.5 จากค่าสัมบูรณ์
แสดงถึ ง วงจรที่ น� ำ เสนอมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานที่
เหมาะสมซึ่งตรวจสอบได้จากค่าความไวที่มีค่าต�่ำ

และ
ในส่ ว นของพารามิ เ ตอร์
จากการตอบสนองทางความถี่ (ω0n) และค่าตัวประกอบ
คุณภาพ (Q0n) จากความไม่เป็นอุดมคติสามารถแสดงได้
ดังสมการที่ (20) - (21) คือ
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รูปที่ 5 ค่าความต้านทานแฝงที่พอร์ท p เมื่อปรับค่า IBp

รูปที่ 7 ผลตอบสนองความถี่ Ind, Izd+, Izd- เมื่อปรับค่า In

รูปที่ 6 คุณสมบัตไิ ฟตรงทีพ่ อร์ท Ipd, Izd+, Izd- เมือ่ ปรับค่า Ip

รูปที่ 8 ผลตอบสนองความถี่ Ipd, Izd+, Izd- เมื่อปรับค่า Ip
ตารางที่ 1 Aspect Ratio ของมอสทรานซิสเตอร์ทนี่ ำ� เสนอ

5. ผลการจ�ำลองการท�ำงานของวงจรที่น�ำเสนอ

เพื่ อ ยื น ยั น การท� ำ งานของวงจรกรองความถี่
ไบควอดราติ ก โหมดกระแสที่ ส ามารถปรั บ ค่ า ความถี่
ได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แอกทีฟบิวดิ้งบล็อก
CC-CDDCC ดั ง รู ป ที่ 3 ถู ก ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสิทธิภาพของการท�ำงานด้วยโปรแกรม PSpice โดย
ขนาดของทรานซิสเตอร์ที่ใช้ดังตารางที่ 1 และใช้ Model
TSMC MOSIS 0.25 μm [19] ซึ่งแรงดันไฟเลี้ยงวงจรที่
ใช้มีค่า VDD = -VSS = 1.25V
ผลจ� ำ ลองคุ ณ สมบั ติ แ อกที ฟ บิ ว ดิ้ ง บล็ อ ก CCCDDCC ในรูปที่ 5 แสดงค่าความต้านทานแฝงที่พอร์ท p
คือ (Rp) เมื่อปรับค่ากระแสไบแอส IBp ตั้งแต่ 0.01-100μA
โดยที่ Rp จะมีค่า 43.7 kΩ, 13.8 kΩ, 4.37 kΩ, 1.38kΩ
และ 437Ω ตามล�ำดับ

Transistor

M1, M2, M9, M10, M15
M3, M4, M11, M12, M16
PMOS
NMOS

W(μm)

L(μm)

5
8
30
10

0.35
0.35
0.5
0.5

จากรูปที่ 6 เป็นคุณสมบัตไิ ฟตรงทางกระแสทีพ่ อร์ท
(Izd+, Izd-) กับพอร์ท (Ip, In) ซึ่งมีทิศทางตรงกันข้ามเมื่อ
ท�ำการปรับค่ากระแส IBp=100μA โดยเอาต์พุตที่ได้จะมี
ค่าตั้งแต่ -100μA ถึง 100μA
จากรูปที่ 7 แสดงผลความถี่ตอบสนองการส่งผ่าน
กระแสที่พอร์ท Ind /In , Izd+/In และ Izd-/In และในรูปที่ 8
แสดงผลความถีต่ อบสนองการส่งผ่านกระแสทีพ่ อร์ท Ipd/Ip ,
I zd+/I p และ I zd-/I p เมื่ อ ท� ำ การปรั บ ค่ า กระแสไบแอสที่
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รูปที่ 11 ผลตอบสนองความถี่ LP, HP, BP และ BR
รูปที่ 9 ค่า THD ที่พอร์ท Ind, Izd+, Izd- เมื่อปรับค่า In

รูปที่ 12 การเปลีย่ นค่า ω0 ด้วยกระแสไบแอสเมือ่ ก�ำหนด
ให้ IBp = IBn
มีค่าประมาณ 1% ที่กระแสอินพุตต�่ำกว่า 100μA และใน
รูปที่ 11 แสดงผลการจ�ำลองถึงคุณสมบัติของวงจรกรอง
ความถี่ที่น�ำเสนอในรูปที่ 3 เพื่อหาผลตอบสนองความถี่
แบบ LP, HP, BP และ BR ซึ่งก�ำหนดให้กระแสไบแอส
ของแอกทีฟบิวดิ้งบล็อกมีค่า IBn = IBp = 100μA โดยที่
ความต้านทานแฝงมีค่าเป็น (Rp = Rn = 437.02Ω) และ
ใช้ตัวเก็บประจุขนาด C1 = C2 = 30pF พบว่าค่าความถี่
ตอบสนอง (ω0) มีค่าเป็น 12.023 MHz ซึ่งเทียบในทาง
ทฤษฎีจากสมการที่ (12) ค่าของความถี่ตอบสนอง (ω0)
มีค่าเป็น 12.139 MHz โดยมีค่าที่ใกล้เคียงกัน
จากรูปที่ 12 แสดงผลการจ�ำลองวงจรกรองความถี่
ชนิดแถบความถี่ผ่าน (BP) เมื่อปรับค่ากระแส (IBn = IBp)

รูปที่ 10 ค่า THD ที่พอร์ท Ipd, Izd+, Izd- เมื่อปรับค่า Ip
IBp=IBn= 100μA ค่าความถี่ตอบสนองที่พอร์ท Izd+/In และ

มีค่าเป็น 1.08GHz ส่วนที่พอร์ท Ind /In มีค่าเป็น
648MHz และความถี่ตอบสนองที่พอร์ท Izd+/Ip และ Izd-/Ip
มีค่าเป็น 1.1GHz ส่วนที่พอร์ท Ipd /Ip มีค่าเป็น 944MHz
ตามล�ำดับ
จากรูปที่ 9 แสดงฮาร์โมนิกรวมที่พอร์ท Ind, Izd+,
Izd- ส่วนในรูปที่ 10 แสดงฮาร์โมนิกรวมที่พอร์ท Ipd, Izd+,
Izd- เมื่ อ ป้ อ นอิ น พุ ต รู ป ไซน์ ค วามถี่ 100MHz ที่ พ อร์ ท
Ip, In เมื่ อ ให้ IBp=IBn=100μA พบว่ า ค่ า ฮาร์ โ มนิ ก รวม
Izd-/In
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ทีไ่ ม่ใช้ตัวต้านทานภายนอกใดๆ ท�ำให้วงจรกรองความถี่
ที่ น� ำ เสนอด้ ว ยแอกที ฟ บิ ว ดิ้ ง บล็ อ ก CC-CDDCC นี้
เหมาะสมกั บ การน�ำ ไปสร้ า งเป็ น วงจรรวมได้ ง ่ า ย ซึ่ ง
คุณสมบัติทั้งหมดของวงจรถูกจ�ำลองการท�ำงานด้วย
โปรแกรม PSpice พบว่ามีคณ
ุ สมบัตสิ อด คล้องกันในทาง
ทฤษฎีที่ได้มีการน�ำเสนอ
7. กิตติกรรมประกาศ

บทความวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่
ศาลายา ผู้เขียนขอขอบคุณ มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร
และสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้
รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาค�ำแนะน�ำในการท�ำวิจยั ท�ำให้บทความวิจยั นี้
ส�ำเร็จลุล่วงลงได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 13 ผลตอบสนองทางเฟสและทางความถี่ของ AP
มีคา่ 0.01, 0.1, 1, 10 และ 100μA ตามล�ำดับ และใช้ตวั เก็บ
ประจุขนาด C1 = C2 = 30pF พบว่าค่าความถี่ตอบสนอง
(ω0) อยู่ในช่วงความถี่ 120 kHz - 12 MHz ส�ำหรับการ
ควบคุมค่าความถี่ตอบสนอง (ω0) จะไม่มีผล กระทบต่อ
ค่าตัวประกอบคุณภาพ (Q0) ใดๆ ในวงจร ส่วนในรูปที่ 13
แสดงผลการตอบสนองทางขนาดและเฟสของวงจรกรอง
ความถี่ชนิดผ่านทุกความถี่ (AP) เมื่อปรับค่ากระแส
IBn = IBp = 100μA และใช้ตวั เก็บประจุขนาด C1 = C2 = 30pF
พบว่าค่าความถี่ตอบสนอง (ω0) มีค่าเป็น 12.05 MHz
ซึ่งเทียบในทางทฤษฎีจากสมการที่ (12) ค่าของความถี่
ตอบสนอง (ω0) มี ค ่ า เป็ น 12.139 MHz โดยมี ค ่ า ที่
ใกล้เคียงกัน
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