วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.12.002
บทความวิจัย

การปรับปรุงวงจรคูณโหมดกระแสสี่ควอดแรนท์มีค่าอิ นพุตอิ มพีแดนซ์ตา่
และค่าเอาต์พตุ อิ มพีแดนซ์สงู มาก
ธวัชชัย ทองเหลี่ยม*
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
* ผูป
้ ระสานงานเผยแพร่ (Corresponding Author), E-mail: thawatchait@webmail.npru.ac.th
วันทีร่ บั บทความ: 1 กรกฎาคม 2564; วันทีท่ บทวนบทความ: 29 กันยายน 2564 ; วันทีต่ อบรับบทความ: 13 ตุลาคม 2564
วันทีเ่ ผยแพร่ออนไลน์: 20 ธันวาคม 2564

บทคัด ย่ อ : วงจรคูณ แอนะล็อ กโหมดกระแสถูก น าไปใช้ในวงจรมอดูเลเตอร์ วงจรความถี่ด ับ เบิล วงจรปรับ
อัตราขยาย และวงจรตรวจวัดค่าแอมพลิจูดเนื่องด้วยคุณลักษณะของวงจรรวมโหมดกระแสมีแบนด์วดิ ท์สงู วงจร
คูณโหมดกระแสควรมีค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ต่ าและค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์สูง งานวิจยั ทีผ่ ่านมาไม่ได้ออกแบบให้
วงจรมีค่ าอิน พุ ต และเอาต์พุ ต อิม พีแ ดนซ์ ต ามคุ ณ ลัก ษณะของวงจรคูณ โหมดกระแส บทความนี้ น าเสนอการ
ปรับปรุงวงจรคูณโหมดกระแสสี่ควอดเดรนท์ วงจรที่นาเสนอถูกออกแบบด้วยวงจรกระแสกาลังสองแบบแคส
โคดซึง่ มีค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ต่าด้วยวิธกี ารป้ อนกลับแบบลบ วิธกี ารนี้จะทาให้วงจรดังกล่าวได้รบั กระแสอินพุตได้
ดี วงจรคูณกระแสถูกออกแบบให้มคี ่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์ สูงมากด้วยวงจรซุปเปอร์แคสโคดมอสทรานซิสเตอร์
ส่งผลให้ภาคเอาต์พุตสามารถจ่ายกระแสให้กบั วงจรภาคถัดไปอย่างถูกต้อง วงจรคูณโหมดกระแสสีค่ วอดเดรนท์
ถูกออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีซมี อสของ TSMC ขนาด 0.18 m วงจรทีน่ าเสนอใช้แรงดันไฟเลี้ยงเท่ากับ 1.5 V
ซึง่ ต่ากว่างานวิจยั ทีผ่ ่านมา งานวิจยั นี้ทาการออกแบบให้มอสทรานซิสเตอร์ทางานย่านอิม่ ตัว ผลการจาลองแสดง
ค่าอินพุ ตอิม พีแดนซ์ เท่ากับ 106.93 (f  1 MHz) ซึ่งน้ อยกว่างานวิจยั ที่ผ่ านมา ส่งผลให้วงจรสามารถรับ
กระแสอินพุตได้ดี ผลการจาลองแสดงค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์เท่ากับ 4.45 G (f  1 kHz) ซึ่งสูงกว่างานวิจยั ที่
ผ่านมา วงจรภาคเอาต์พุตสามารถจ่ายกระแสไปทีว่ งจรภาคถัดไปได้ดี
คาสาคัญ: วงจรคูณโหมดกระแส; วงจรคูณสีค่ วอดแรนท์; ค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ต่า; ค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์สงู มาก;
ซุปเปอร์แคสโคสมอสทรานซิสเตอร์
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Abstract: The analog current-mode multiplier is used in the modulator, frequency double, variable gain
amplifier, and peak detector since the characteristic of the current mode integrated circuit is high
bandwidth. In addition, the current mode multiplier must have a low input impedance and the high output
impedance. The previous studies are not designed so that circuit has input and output impedance
following to characteristics of the current mode multiplier. This paper presents the improvement of the
current mode four-quadrant multiplier. The proposed circuit is designed based on the cascade current
squarer circuits. The current mode four-quadrant multiplier is designed that input impedance is low value
with negative feedback. In this technique, the circuit receives the proper input current. Furthermore, the
current multiplier is designed to have high output impedance with a super-cascode MOS transistor. As a
result, the output stage pushes the current to the next stage correctly. Therefore, the current mode fourquadrant multiplier circuit is designed using 0.18 µm TSMC CMOS technology. The supply voltage of
the proposed circuit is 1.5 V which is lower than previous research. This research is designed in order
to that the MOS transistors are operated in the saturation region. The simulation results show that input
impedance is equal to 106.93  ( f  1 MHz) , thus ultra-lower than other research papers. The
simulation results show that output impedance is equal to 4.45 G  (f  1 kHz) which is higher than
previous studies. Also, the output stage can push the source current to the next state effectively.
Keywords: Current-Mode Multiplier; Four-Quadrant Multiplier; Low Input Impedance; Very High Output
Impedance, Super-Cascade MOS Transistor
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1. บทนา
วงจรคูณแบบแอนะล็อกเป็ นวงจรทีส่ าคัญซึ่งถูกทีใ่ ช้
ในงานประมวลผลสัญ ญาณ เช่ น วงจรมอดู เลเตอร์
(Modulator) [1, 2] วงจรความถี่ ด ับ เบลอ (Frequency
Doubler) [3] วงจรปรั บ อั ต ราขยาย (Variable Gain
Amplifier) [4] วงจรควบ คุ ม อั ต ราขยายอั ต โนมั ติ
(Automatic Gain Control) [5] ว ง จ ร ต ร ว จ วั ด ค่ า
แอมพลิจูด (Peak Detector) [6] วงจรโครงข่ายประสาท
แบบแอนะล็อก (Analog Neural Network) [7] และวงจร
ค ว บ คุ ม ล อ จิ ก ฟั ซ ซี (Fuzzy Logic Controller) [8]
เป็ นต้น การนาวงจรคูณไปใช้งานในวงจรต่าง ๆ ต้อง
คานึงถึงลักษณะการใช้งาน เช่น ย่านความถี่ท่ใี ช้งาน
ขนาดแหล่งจ่ายไฟวงจร ระดับสัญญาณอินพุ ต ความ
ผิดเพี้ยนจากการคูณสัญญาณ ค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ต่ า
มาก และค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์ไม่สงู มาก เป็ นต้น วงจร
คูณแบบแอนะล็อกถูกแบ่งออกเป็ นสองโหมดการทางาน
ดังนี้ (1) วงจรคูณโหมดแรงดัน และ (2) วงจรคูณโหมด
กระแส เนื่ องจากปั จจุบ ัน ขนาดของเทคโนโลยีซีมอส
ลดลงอย่างมาก และแรงดันไฟเลี้ยงของวงจรต้องลดลง
ตาม ด้วยเหตุน้ี วงจรคูณโหมดแรงดันจึงมีย่านการสวิง
ของสัญ ญาณลดลงตามด้วย ซึ่ งเป็ นผลให้ อ ัตราส่ วน
ระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรวบกวนลดลง (Signal to
Noise Ratio) ขณะทีว่ งจรคูณโหมดกระแสไม่มขี อ้ จากัด
ในเรื่องของย่านการสวิงของสัญญาณ เนื่องจากปริมาณ
สัญ ญาณกระแสอินพุ ต และเอาต์ พุ ตไม่ ได้ข้ึนอยู่ กับ
แรงดันไฟเลี้ยง ดังนัน้ วงจรคูณโหมดกระแสมีขอ้ ดีกว่า
วงจรคูณโหมดแรงดัน [9]
ว ง จ ร คู ณ โ ห ม ด ก ร ะ แ ส ถู ก อ อ ก แ บ บ ใ ห้
มอสทรานซิ ส เตอร์ ท างานในย่ า นอ่ อ นแอ (Weak
Inversion Region) ห รื อ ย่ านแข็ ง แรง (Strong

inversion Region) (ย่านเชิงเส้น หรือย่านอิ่มตัว หรือ
ทางานทัง้ สองย่าน) [10-19] มอสทรานซิสเตอร์ทางาน
ย่านแข็งแรงมีขอ้ ดีกว่ามอสทรานซิสเตอร์ทางานย่าน
อ่อนแอได้แก่ วงจรมีแ บนด์วิดท์ สูง ย่ านของกระแส
อินพุตสูง ความผิดเพี้ยนต่า และความเป็ นเชิงเส้นสูง
อย่างไรก็ตาม มอสทรานซิสเตอร์ทางานย่านแข็งแรงก็
มีขอ้ ด้วยได้แก่ วงจรใช้แรงดันไฟเลี้ยงสูง และผลรวม
ของก าลั ง สู ง วงจรคู ณ กระแสสี่ ค วอดแรนท์ ถู ก
ออกแบบอาศัย โครงสร้า งของวงจรทรานส์ ลิเนี ย ร์
[11–12] งานวิจยั [11] ได้นาหลักการของวงจรทรานส์
ลิเนียร์พน้ื ฐานมากออกแบบเป็ นวงจรกระแสกาลังสอง
วงจรประกอบด้ว ยมอสทรานซิสเตอร์ช นิ ด เอ็น และ
ชนิดพี ส่งผลให้วงจรไม่สามารถทางานทีค่ วามถี่สงู ได้
ดี และวงจรใช้แรงดันไฟเลี้ยงสูง ค่าอินพุตอิมพีแดนซ์
เท่ า กับ 1/gm17,19 และค่ าเอาต์พุ ต อิม พี แ ดนซ์ เท่ ากับ
rO37 ซึ่งมีค่าไม่สูงมาก งานวิจยั [12] ได้นาเสนอวงจร
กระแสกาลังสอง 2 วงจร ซึง่ ออกแบบด้วยวงจรทรานส์
ลิเนียร์พน้ื ฐานมาออกแบบวงจรคูณโหมดกระแส วงจร
กระแสก าลัง สองใช้ แ รงดัน ไฟเลี้ย งเท่ า กับ 2VGS +
VDsat ภาคอินพุตของวงจรที่นาเสนอใช้ทรานซิสเตอร์
ชนิ ด เอ็น ต่ อ ลัก ษณะไดโอดแคสโคด ซึ่ง มีค่ าอิน พุ ต
อิม พีแ ดนซ์ เท่ ากับ 1/2gmR1,5 ภาคเอาต์พุ ต ของวงจร
เท่ากับ rO11(25) นอกจากนี้ วงจรมีแบนด์วดิ ท์ไม่สงู มาก
วงจรคู ณ กระแสสี่ ค วอดแรนท์ ถู ก น าเสนอใน
งานวิจยั [13-14] ได้นาวงจรกระแสกาลังสองพื้นฐาน
หรือวงจรสแควร์เรอร์ (Squarer Circuit) มาออกแบบ
เป็ นวงจรคูณ ภาคอินพุตของวงจรกระแสกาลังสองใช้
มอสทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นต่อลักษณะไดโอดแล้วต่อ
แคสโคดกับมอสทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็น ซึง่ มีค่าอินพุต
อิมพีแดนซ์เท่ากับ 1/gm และภาคเอาต์พุตมีค่าอินพุต
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อิมพีแดนซ์เท่ากับ rO ซึ่งไม่สูงมาก วงจรดังกล่าวใช้
แรงดันไฟเลีย้ งสูง (VDD = 2VGS + VDsat)
งานวิจยั [10] [15-19] นาเสนอวงจรคูณกระแสสี่ คว
อดแรนท์ อ าศั ย วงจรกระแสก าลั ง สอง หรื อ วงจร
ไบควอดราติ ก (Biquadratic Cell) 4 วงจร วงจรคู ณ
กระแสถู กน าเสนอในงานวิจ ัย [15] มีการออกแบบให้
อินพุตของวงจรกระแสกาลังสองใช้มอสทรานซิสเตอร์
ชนิ ด เอ็ น 2 ตัว ต่ อลัก ษณะแคสโดคที่เพื่อ ให้ วงจรมี
แบนด์วิดท์สูง วงจรใช้แรงดันไฟเลี้ยงสูง (VDD = 2VGS)
วงจรที่ น าเสนอมี ค่ าอิ น พุ ตอิ ม พี แดนซ์ เท่ ากั บ
1/2gm1a-d(2a-d) และวงจรมีค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์ไม่สงู ซึ่ง
มีค่ าเท่ ากับ gm4rO4/2gm5 งานวิจ ัย [16] น าเสนอวงจร
กระแสกาลังด้วยการไบอัสให้มอสทรานซิสเตอร์ทางาน
ย่านเชิงเส้น กระแสอินพุตถูกเปลี่ยนเป็ นแรงดันไบอัส
ให้กบั ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต อินพุตอิมพีแดนซ์มคี ่าต่ า
(Rin = rN(p),lin/2) และเอาต์พุตอิมพีแดนซ์ไม่สูง ซึ่งเท่ากับ
rOc มอสทรานซิสเตอร์เสมือนเกตลอยถูกนามาใช้ในภาค
เอาต์พุตของวงจรกระแสกาลังในงานวิจยั [10] ซึ่งวงจร
กาลังสองใช้หลักการเดียวกับ [16] กล่าวคือ ด้านอินพุต
ใช้ตวั ต้านทาน R1,2 ต่อระหว่างอินพุตและตัวเก็บประจุ
เพื่ อ เป ลี่ ย น ก ระแ ส อิ น พุ ต เป็ น แ รงดั น ไบ อั ส
มอสทรานซิสเตอร์ด้านเอาต์พุต ส่งผลให้วงจรใช้พ้นื ที่
ในการสร้างตั วต้ านทานและตัวเก็ บ ประจุ ม าก วงจร
ทางานที่ความถี่สูงได้ไม่ดี อินพุตอิมพีแดนซ์ขน้ึ อยู่กบั
R1,2 เอาต์พุ ตอิมพีแดนซ์เท่ากับ rO1,2 งานวิจยั [17] ใช้
หลัก การเปลี่ ย นกระแสอิ น พุ ต เป็ นแรงดั น ลัก ษณะ
เดี ย วกั บ งานวิ จ ั ย [10] และ [16] ด้ าน อิ น พุ ต ใช้
มอสทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นต่อลักษณะไดโอดแคสโคด
วงจรไม่สามารถทางานความถี่สูงได้ และค่าอิมพีแดนซ์
เอาต์พุตไม่สูงมาก วงจรคูณโหมดกระแสถูกออกแบบ

ด้ ว ยวงจรกระแสก าลังสองตามแรงดั น แบบพั บ ถู ก
นาเสนอในงานวิจยั [18] วงจรถูกออกแบบให้เอาต์พุ ต
อิ ม พี แ ด น ซ์ สู ง (Rout = gm5rO2rO5) แ ต่ ค่ า อิ น พุ ต
อิมพีแดนซ์เท่ากับ R2 ซึ่งใช้พ้นื ที่ในการสร้างวงจรมาก
วงจรที่ น าเสนอไม่ ได้ ถู ก ออกแบบด้ วยวงจรสะท้ อ น
กระแสพืน้ ฐานจึงทาให้กระแสเอาต์พุตไม่เป็ นเชิงเส้นกับ
กระแสอินพุต งายวิจยั [19] นาเสนอวงจรคูณกระแสสี่ค
วอดแรนท์และหนึ่งควอดแรนท์ ซึ่งทาการปรับปรุงวงจร
กระแสกาลังสองพืน้ ฐานให้มเี อาต์พุตอิมพีแดนซ์สูงด้วย
วงจรแคสโคดตัวเอง เนื่องจากภาคอินพุตถูกออกแบบ
ด้ ว ยมอสทรานซิ ส เตอร์ ต่ อ ลั ก ษณะไดโอดและต่ อ
แคสโคดกับมอสทรานซิสเตอร์ถูกไบอัสให้ทางานในย่าน
เชิงเส้นจึงทาให้อนิ พุตอิมพีแดนซ์ไม่ต่ามาก นอกจากนี้
มอสทรานซิสเตอร์คู่ล่างของวงจรกระแสก าลังสองไม่
สมพงษ์กนั จึงส่งผลให้กระแสเอาต์พุตไม่เป็ นเชิงเส้นกับ
กระแสอินพุต
เนื่องจากงานวิจยั ที่ผ่านมามีการออกแบบวงจรให้มี
ค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ (Rin(eff)) ไม่ต่ามาก จึงทาให้วงจรดึง
กระแสอินพุตเข้ามาทีว่ งจรได้ไม่ดี นอกจากนี้ งานวิจยั ที่
ผ่านมามีค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์ (Rout(eff)) ไม่สูงมาก ซึ่ง
ทาให้วงจรจ่ายกระแสไปวงจรลบกระแสได้ไม่ดี งานวิจยั
นี้จึงได้น าเสนอการปรับปรุงวงจรคูณโหมดกระแสสี่ค
วอดแรนท์ให้มคี ่า Rin(eff) ต่ ามากด้วยวงจรขยายไม่กลับ
เฟส ซึ่งผลการจ าลองแสดงถึงค่ า Rin(eff) ที่น าเสนอต่ า
กว่าวงจรกระแสกาลังสองพื้นฐาน 9 เท่า งานวิจยั นี้นา
ซุปเปอร์แคสโคดมอสทรานซิสเตอร์มาออกแบบให้วงจร
มีค่ า Rout(eff) สูงมาก ซึ่งวงจรที่น าเสนอมีผลการจาลอง
แสดงความค่ า Rout(eff) ที่สู งกว่ าวงจรกระแสก าลังสอง
พืน้ ฐาน 186 เท่า
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VDD

2. การปรับปรุงค่าอิ นพุตและเอาพุตอิ มพีแดนซ์
งานวิจยั วงจรคูณโหมดกระแสสี่ควอดแรนท์ [15]
มีค่ าอิน พุ ต อิม พีแ ดนซ์ (Rin) ไม่ ต่ า มาก ซึ่ง จะท าให้
กระแสอินพุตไหลเข้าวงจรได้ไม่เต็มที่ ในส่วนของค่า
เอาต์พุตอิมพีแดนซ์ (Rout) จะมีค่าไม่สูงมาก ส่งผลให้
วงจรคูณโหมดกระแสจ่ายกระแสเอาต์พุตไปให้วงจร
ภาคถัดไปได้ไม่เต็มที่ วิธกี ารแก้ไขปั ญหาดังกล่าวทา
ได้ ด้ ว ยการต่ อ วงจรลั ก ษ ณ ะป้ อนกลั บ แบบ ลบ
(Negative feedback) ที่ภาคอินพุ ต เพื่อลดค่า Rin(eff)
ให้ต่าลงมากได้ และต่อวงจรลักษณะป้ อนกลับแบบลบ
ทีภ่ าคเอาต์พุตเพื่อเพิม่ ค่า Rout(eff) ให้สงู มากขึน้

M4a
iIa vD2a

Rin ( eff ) 

g m 4a + g m1a g mA1( rOA1 rOA2 )

VB1 VB1

M2a
M1a

vG1a

iO1
M4b
M3b

(ก)

vD2a MA11

2.1 การปรับปรุงวงจรกระแสกาลังสองแบบ
แคสโคด
วงจรกระแสกาลังสองแบบแคสโคดถูกออกแบบให้
มีค่ า Rin(eff) ต่ า ดัง แสดงในรู ป ที่ 1 (ก) ด้ ว ยการเพิ่ ม
วงจรขยายไม่ ก ลับ เฟสดังแสดงในรูป ที่ 1 (ข) วงจร
กระแสกาลังสองแบบแคสโคดถูกต่อลักษณะป้ อนกลับ
แบบลบ [20] ซึง่ เขียนได้ดงั สมการที่ (1)
1

A1

VB1A
vG1a =vD2a A1 vG1a
VB2A
MA12
(ข)

รูปที่ 1 (ก) วงจรกระแสกาลังสองแบบแคสโคดและ
(ข) วงจรขยายไม่กลับเฟส

(1)

เมื่อ Rin(eff) คือค่าอิมพีแดนซ์ด้านอินพุตของวงจร
คูณ g m1a(4a) คือค่าทรานส์คอนดักแตนซ์ ของ M 1(a)
และ M 4a g mA1 คือค่ าทรานส์คอนดักแตนซ์ข อง M A1
rOA1 คือค่าความต้านทานสัญญาณขนาดเล็ก (smallsignal resistance) ด้ าน เอ าต์ พุ ต ข อ ง M A 1 ข อ ง
วงจรขยายไม่ ก ลับ เฟส A 1 และ rOA 2 คื อ ค่ า ความ
ต้านทานสัญญาณขนาดเล็กด้านเอาต์พุตของ MA2

ค่า Rin(eff) ของวงจรกระแสกาลังสองมีค่าลดลงด้วย
อัตราขยายของวงจรป้ อนกลับ [gmA1(rOA1//rOA2)] วงจร
กระแสก าลังสองแบบแคสโคดที่น าเสนอดังแสดงใน
รูปที่ 1 (ก) ถูกนามาออกแบบวงจรคูณกระแสสี่ควอด
แรนท์เพื่อให้มคี ่า Rin(eff) ต่ามากได้
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2.2 วงจรซุปเปอร์มอสทรานซิ สเตอร์
รู ป ที่ 2 (ก) แสดงซุ ป เปอร์ แ คสโคสมอสทราน
ซิ ส เตอร์ท่ี ถู ก น าเสนอโดย [21] กรณี ข าซอร์ส ของ
ซุปเปอร์แคสโคสมอสทรานซิสเตอร์ต่อกับตัวต้านทาน
(RS) ดัง แสดงในรูป ที่ 2 (ข) ซุ ป เปอร์ ม อสมีก ารต่ อ
ลักษณะป้ อนกลับแบบลบทาให้ค่าอิมพีแดนซ์ (rD,ST1)
ขาเดรนสูง ซึง่ เขียนได้ดงั สมการที่ (2)

VDD

VDD
IB2

IB1

D

G
MS1a

MS1b

MS1c



D
MST1
S

G

S

(ก)

rD ,ST 1  g mS1b g mS1c ( rOS 1b rOB 2 ) rOB 1rOS 1c (2)

VDD

VDD

เมื่อ rD,ST1 คือค่าความต้านทานสัญญาณขนาดเล็ก
ขาเดรนของ MST1 gmS1a-1c คือค่าทรานส์คอนดักแตนซ์
ของ MS1a ถึง MS1c gmA1 คือค่าทรานส์คอนดักแตนซ์
ของ MA1 rOS1a-c คือค่าความต้านทานสัญญาณขนาด
เล็กด้านเอาต์พุตของ MA1 rOB1,2 คือค่าความต้านทาน
สัญญาณขนาดเล็กด้านเอาต์พุต ของ IB1,2 และ RS คือ
ตัวต้านทานต่อทีข่ าซอร์ส

IB1

IB2

G
MS1a

MS1b

D
MS1c
S
RS

(ข)
รู ป ที่ 2 (ก ) ซุ ป เป อร์ ม อสท ราน ซิ ส เต อร์ แ ละ
(ข) ซุปเปอร์แคสโคดมอสทรานซิสเตอร์ [21]

จ าก ข้ อ ดี ข อ งว งจ รซุ ป เป อ ร์ แ ค ส โค ด ม อ ส
ทรานซิสเตอร์ซ่ึงมีค่ า rD,ST1 สูง วิธีก ารนี้ ถู ก น ามาใช้
ออกแบบวงจรคูณกระแสสีค่ วอดแรนท์ให้มคี ่า Rout(eff)
สูงมากได้

VDD
M4a
iIa vD2a

3. วงจรคูณโหมดกระแสสี่ควอดแรนท์ที่นาเสนอ
รูปที่ 3 แสดงวงจรกระแสกาลังสองแบบแคสโคดที่
นาเสนอ วงจรประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ M1a ถึง M4a
A1 และ MST1 วงจรดัง กล่ า วเป็ น การน าวงจรกระแส
ก าลังสอง (M1a ถึง M4a และ A1) แสดงในรูป ที่ 1(ก)
และทรานซิ ส เตอร์ MST1 ดัง แสดงในรู ป ที่ 2(ก) มา
ออกแบบเพื่ อ ให้ ว งจรมี ค่ า Rin(eff) ต่ า มากและมี ค่ า
Rout(eff) (rD,ST1-4) สูงมาก

M2a
M1a

A1

VB1 VB1
vG1a

iST1
MST1
M3b

รูปที่ 3 วงจรกระแสกาลังสองแบบแคสโคดทีน่ าเสนอ
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วงจรคูณโหมดกระแสสี่ควอดแรนท์ท่ีนาเสนอดัง
แสดงในรูปที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ M1a ถึง
M4d MST1-4 แ ล ะ M5 ถึ ง M8 ว ง จ รที่ น า เส น อ ถู ก
ออกแบบด้วยวงจรกระแสกาลังสองแบบเดสโคดดัง
แสดงในรูป ที่ 3 กระแสอิน พุ ต iX + iY สวิงบวกเข้าที่
โหนด X1 และกระแสอินพุต iX + iY สวิงลบเข้าทีโ่ หนด
Y1 ขณะทีก่ ระแสอินพุต iX - iY สวิงบวกเข้าทีโ่ หนด X2
และกระแสอินพุต iX - iY สวิงลบเข้าทีโ่ หนด Y2 กระแส
อิน พุ ต iX - iY และ iX - iY ถู ก สะท้อ นไปที่ M2a-d แล้ ว
ไหลผ่ า น MST1-4 ซึ่ ง กระแส iST1-4 ซึ่ ง เขี ย นสมการ
กระแส (3) – (6) ได้ดงั ต่อไปนี้
2

(3)

i ST 2 = K  b − a ( i X + iY ) 

2

(4)

i ST 3 = K  b + a ( i X − iY ) 

2

(5)

i ST 4 = K  b − a ( i X − iY ) 

2

(6)

i ST 1 = K  b + a ( i X + iY ) 

จากสมการ (3) ถึง (6) สัง เกตเห็น ได้ว่ า กระแส
iST1-4 เป็ นฟั งก์ชนั กาลังสองของกระแสอินพุต กระแส
iST1-4 ถูกนาไปสร้างกระแส iO1 และ iO2 ซึง่ กระแส iO1 มี
ค่ าเท่ ากับ ผลรวมระหว่ า งกระแส iST1 และ iST2 กรณี
กระแส iO2 มีค่าเท่ากับผลรวมระหว่างกระแส iST3 และ
iST4 ซึง่ เขียนได้ดงั สมการที่ (7) และ (8)
2
i O 1 = 2K  b 2 + a 2 ( i X + i Y ) 



(7)

2
i O 2 = 2K  b 2 + a 2 ( i X − i Y ) 



(8)

กระแสเอาต์พุต (iout) ของวงจรมีค่าเท่ากับผลต่าง
ระหว่างกระแส iO1 และ iO2 ซึ่งเขียนสมการที่ (9) ได้
ดังต่อไปนี้

i out = iO1 - iO 2 = 8Ka 2i X iY

(9)

เมื่อ iO1 คือผลรวมของกระแส iST1 และ iST2 iO2 คือ
ผลรวมของกระแส iST3 และ iST4 และ iout คือ ผลต่ า ง
ระหว่างกระแส iO1 และ iO2
4. การจาลอง ผลการจาลอง และการวิ จารณ์ผล
การจาลอง

เมื่อ iX คือค่ากระแส X iY คือค่ากระแส Y iST1-4 คือ
ค่ ากระแ สเอ าต์ พุ ต ข อง M S T 1-4 a มี ค่ าเท่ ากั บ
[1/2K(VDD – 2VTH)] b มี ค่ า เท่ ากั บ (VDD – 2VTH)/2
และ K มีค่าเท่ากับ µnCOXW/2L ซึ่ง VDD คือแรงดันไฟ
เลี้ ย งของวงจร VTH คื อ แรงดัน ขีด เริ่ม (threshold
voltage) µn คื อ ค่ า ความคล่ อ งตั ว ของโฮลห รื อ
อิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนา COX คือค่าความจุระหว่าง
เกต W คือ ความกว้า งของช่ อ งทางเดิน กระแส และ
L คือความยาวของช่องทางเดินกระแส

เพื่อตรวจสอบการทางานของวงจรคูณสีค่ วอดแรนท์
โหมดกระแสที่น าเสนอ งานวิจ ัยฉบับนี้ ใช้ โปรแกรม
HSPICE เพื่อจาลองการทางานของวงจร เทคโนโลยีท่ี
ใ ช้ เ ป็ น แ บ บ ซี ม อ ส ที่ มี ข น า ด เ ท่ า กั บ
0.18 µm ของบ ริ ษั ท ไต้ ห วั น เซ มิ ค อน ดั ก เต อร์
เม นู เฟ ก เจ อ ริ ง จ า กั ด (Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company Limited; TSMC) ตารางที่ 1
แสดงขนาดของมอสทรานซิสเตอร์ทใ่ี ช้ในการออกแบบ
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VDD
M6

M5

VB3 VB3

M7

M8
iout

VDD
M4a
ix + iy
M3a
M1a

iST1
VB1 VB2

VDD
iO1

A1

MST1 MST2
M2a M2b

iST2
A2
VB2 VB1

M4b
M4c
ix + iy ix - iy
M3b

M3c

M1b

M1c

iST3
VB1 VB2

iO2

A3

MST3 MST4

iST4
A4
VB2 VB1

M4d
ix - iy
M3d
M1d

M2c M2d

รูปที่ 4 วงจรคูณกระแสแบบสีค่ วอดแรนท์ทถ่ี ูกปรับปรุง
วงจรท างานภายใต้ ไ ฟเลี้ ย ง (VDD) เท่ า กั บ 1.5 V
ก ร ะ แ ส ไ บ อั ส ก ร ะ แ ส IDM1 a-d มี ค่ า เท่ า กั บ
50 µA IDM2a-d มี ค่ า เท่ า กั บ 35 µA และ ID,ST1-4 มี ค่ า
เ ท่ า กั บ 25 µA ต า ร า ง ที่ 2 แ ส ด ง ข น า ด
มอสทรานซิ ส เตอร์ ข องวงจรคู ณ โหมดกระแสที่
นาเสนอ
รูปที่ 5 แสดงผลการตอบสนองทางความถี่ของ
ค่า Rin(eff) ของวงจรคูณโหมดกระแสทีน่ าเสนอ กรณี

ความถี่น้อยกว่า 1 MHz ผลของการจาลองแสดงค่า
Rin(eff) เท่ากับ 106.93 Ω ซึ่งน้อยกว่าวงจรคูณ [15]
ประมาณ 9 เท่า กรณีความถี่มากกว่าหรือเท่ากับ 1
MHz Rin(eff) มีค่าเพิ่มขึ้น แต่มีค่าน้ อยกว่าค่า Rin(eff)
ของวงจรคูณ [15] เนื่องจากมอสทรานซิสเตอร์มตี วั
เก็บประจุแฝงจึงทาให้เกิดความถี่ซีโร่ท่อี ินพุตของ
วงจร ค่ า Rin(eff) แปรผัน ตรงกับ ความถี่ ซีโ ร่ กรณี
ความถีเ่ พิม่ มากขึน้ Rin(eff) จึงมีค่าเพิม่ ขึน้ ด้วย

ตารางที่ 1 แรงดัน และกระแสของวงจรคูณโหมดกระแสทีน่ าเสนอ
แรงดัน (V)
แรงดัน (V)
VDD
1.5 V
VB3
VB1
1.2 V
VB1A
VB2
1V
VB2A
กระแส (µA)
กระแส (µA)
ID,M1a-d, ID,M3a-d
40 µA
ID,M4a-d
ID,M2a-d
35 µA
ID,M5-8
IST1-4
25 µA
IB1-2
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ตารางที่ 2 ขนาดมอสทรานซิสเตอร์ของวงจรคูณโหมดกระแสทีน่ าเสนอ
วงจรคูณโหมดกระแสสี่ควอดแรนท์
ทรานซิ สเตอร์
W/L
ทรานซิ สเตอร์
M1a-d, M3a-d
1.25 µm/0.2 µm
M5-8
M2a-d
0.9 µm/0.2 µm
MA11-41
M4a-d
6 µm/0.5 µm
MA12-42
ซุปเปอร์มอสทรานซิ สเตอร์
MS1a-4a
0.3 µm/0.3 µm
MS1c-4c
MS1b-4b
0.18µm/0.18 µm
ผลการตอบสนองทางความถี่ของค่า Rout(eff) ของ
วงจรคูณ โหมดกระแสที่น าเสนอดัง แสดงในรูป ที่ 6
กรณีความถี่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 kHz ค่า Rout(eff) มี
ค่าเท่ากับ 4.45 GΩ ซึ่งมากกว่า Rout(eff) ของวงจรคูณ
[15] ประมาณ 186 เท่ า กรณี ค วามถี่ ม ากกว่ า หรือ
เท่ ากับ 1 kHz ค่ า Rout(eff) ลดลง จนกระทัง้ ประมาณ
เท่ากับ 23.9 MΩ ซึ่งมีค่าเท่ากับค่า Rout(eff) ของวงจร
คูณ [15] เนื่องจากมอสทรานซิสเตอร์มีตัวเก็บประจุ
แฝงดังที่กล่าวไว้ ซึ่งทาให้เกิดความถี่โพลที่เอาต์พุต
ของวงจร เมื่อความถีเ่ พิม่ มากขึน้ Rout(eff) จึงมีค่าลดลง
ซึ่ ง คล้ า ยกั บ ผลตอบสนองความถี่ ข องวงจรขยาย
ซอร์สร่วมแบบแคสโคด

0.8 µm/0.5 µm

รูปที่ 7 แสดงผลการจาลองเพื่อหาคุณลักษณะทาง
ดีซี ข องวงจรคู ณ โหมดกระแสด้ ว ยการก าหนดให้
กระแสอิน พุ ต iX เท่ า กับ -10 µA ถึง 10 µA ซึ่ง เพิ่ม
กระแสครัง้ ละ 5 µA แล้วทาการปรับค่ากระแสอินพุต
iY ตั ง้ แต่ -25 µA ถึ ง 25 µA ซึ่ ง เพิ่ ม กระแสครัง้ ละ
1 µA จากผลการจ าลองพบว่ า กระแสอิ น พุ ต iY มี
ลัก ษณะเชิงเส้น ในช่ ว งกระแส iY ตัง้ แต่ -10 µA ถึ ง
10 µA นอกจากนี้ ผลการจ าลองผลการตอบสนอง
ความถี่ของวงจรพบว่าวงจรมีความถี่คทั ออฟเท่ากับ
124 MHz ดังแสดงในรูปที่ 8

1,400

Proposed
Ref [15]

1,200

Input impedance [Ω]

W/L
8 µm/0.5 µm
17 µm/1 µm
10 µm/1 µm

1,000

955.18 Ω

800
600
400
200
0

106.93 Ω
10

102

103

105
104
Frequency (Hz)

106

107

108

รูปที่ 5 ค่า Rin(eff) ของวงจรคูณกระแส
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5
4.45 G

Proposed
Ref [15]

Output Resistance [G]

4
3
2
1
23.9 M

0

103

102

10

104
Frequency [Hz]

105

106

107

รูปที่ 6 ค่า Rout(eff) ของวงจรคูณกระแส
15

IX = 10 uA

10
IX = 5 uA

IOUT [uA]

0.5
IX = 0 uA

0

-0.5
IX = -5 uA
-10
-15
-25

IX = -10 uA
-20

-15

-10

-5

0
IY (uA)

5

10

15

20

25

รูปที่ 7 กราฟคุณลักษณะทางดีซี
รูปที่ 9 แสดงสัญญาณเอาต์พุตวงจรคูณ ซึ่งกระแส
iX เท่ากับ 10 µA ความถี่เท่ากับ 50 kHz และกระแส iY
เท่ ากั บ 10 µA ความถี่ เท่ ากั บ 5 kHz ผลการจ าลอง
แสดงผลการมอดูเลตของกระแส iX และกระแส iY
บทความนี้ได้มกี ารวิเคราะห์หาค่าสมการ Rin(eff) และ
Rout(eff) ของวงจรที่นาเสนอเพื่อเปรียบเทียบกับงานวิจยั
ทีผ่ ่านมา ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งพบว่า Rin(eff) มีค่าต่ า

กว่า Rin ของงานวิจยั ที่ผ่านมา และ Rout(eff) มีค่าสูงกว่า
Rout ของงานวิจ ัยที่น าเสนอในอดีต เมื่อเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวงจร
คูณโหมดกระแสสี่ควอดแรนท์ท่ถี ูกปรับปรุง และวงจร
คูณโหมดกระแสในอดีต วงจรที่น าเสนอใช้แรงดันไฟ
เลีย้ งต่ากว่างานวิจยั ทีผ่ ่านมา
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Output current [mA]
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60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1

102

10

103

Frequency [MHz]

รูปที่ 8 ผลการตอบสนองความถีข่ องวงจรคูณ
600
500
400

Output current [nA]

300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600

0

100

200

300

400

500

Time (us)

รูปที่ 9 ผลคูณกระแส iX และ iY ของวงจร
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องวงจรคูณโหมดกระแสสีค่ วอดแรนท์ทน่ี าเสนอ และงานวิจยั ทีผ่ ่านมา
พารามิ เตอร์
งานวิ จยั
ความต้านทานอินพุต (Ω)
ความต้านทานเอาต์พตุ (Ω)
rO 1
Ri
[10]
1 g m17
rO 37
[11]
1 2g mR1
rO 11
[12]
1 g m9
rO14
[13]
[14]
rOT 5
2 ( g m1 + 2 g m 2 )
1 2g m1a ,2a
rO 3a
[15]
R1N ( P ),lin 2
rOC1
[16]
1 2g m12,
rO10
[17]
R2
g m 5 rO 2 rO 5
[18]
[19]
g m D1rO D1RS1
1g
+R

(

[22]
[23]

m1A

)

1B

1 g m1A

1 ( g m n g m nf rOpf )
นาเสนอ 1  g m 4a + g m1a g mA11( rOA11 rOA12 )

g m 4 ArO 2 ArO 4 A
g mpf rOpf rOp

g mS1b g mS1c ( rOS1b rOB 2 )rOB1rOS1c

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องวงจรคูณโหมดกระแสสีค่ วอดแรนท์ทน่ี าเสนอ และงานวิจยั ทีผ่ ่านมา
พารามิ เตอร์
งานวิ จยั แหล่งจ่ายไฟเลีย้ ง (V) ความถี่คทั ออฟ
(MHz) กาลังสูญเสีย (µW) เทคโนโลยี (µm)
[10]
1
635
40.4
0.18
[11]
2.8
137
521
0.35
[12]
1.2
32.2
630
0.18
[13]
1.5
300
150
0.18
[14]
1.8
104
180
0.18
[15]
3
413
450
0.5
[16]
2
1,740
850
0.35
[17]
1.5
460
800
0.18
[18]
1.5
1,130
470
0.18
[19]
1.4
178
340
0.18
[22]
1.8
62
144
0.18
[23]
2
260
7,000
0.5
นาเสนอ
1.5
124
550
0.18
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5. บทสรุป
งานวิจ ัย ฉบับ นี้ น าเสนอการปรับ ปรุ ง วงจรคู ณ
โหมดกระแสสี่ควอดแรนท์ให้มคี ่า Rin(eff) ต่ า และมีค่า
Rout(eff) สู ง วงจรที่ น าเสนอถู ก ออกแบบด้ ว ยวงจร
สะท้ อ นกระแสก าลัง สองแบบแคสโคด ซึ่ ง มี ก าร
ปรับปรุงด้วยวิธกี ารป้ อนกลับแบบลบเพื่อให้ค่าความ
ต้านทานเสมือนอินพุตต่ า กรณีความถี่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1 MHz วงจรมีค่า Rin(eff) ต่ามาก อย่างไรก็ตาม
กรณี ค วามถี่ม ากกว่ า 1 MHz วงจรมีค่ า Rin(eff) เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่ ง อาจจะมากกว่ า วงจรที่น าเสนอในอดีต
วงจรซุ ป เปอร์ม อสทรานซิสเตอร์ถู ก น ามาออกแบบ
วงจรสะท้ อ นกระแสก าลัง สองมีค่ า Rout(eff) สู ง กรณี
ความถี่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 kHz วงจรมีค่า Rout(eff)
สูงมาก สาหรับกรณีความถีม่ ากกว่า 1 kHz วงจรมีค่า
Rout(eff) ลดลง ซึ่งมีค่าประมาณเท่ากับวงจรที่นาเสนอ
ในอดีต การพัฒ นาวงจรคูณ โหมดกระแสที่น าเสนอ
สามารถท าได้โดยการออกแบบวงจรป้ อ นกลับ กลับ
แบบลบภาคอินพุตและภาคเอาต์พุตเพื่อให้ภาคอินพุต
มี ค่ า Rin(eff) ต่ า และภาคเอาต์ พุ ตมี ค่ า Rout(eff) สู ง
ขณะเดียวกัน วงจรมีผลตอบสนองความถีส่ งู มากขึน้
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