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วงจรขยายสญัญาณแรงดันที่มีการชดเชยความไมเปนเชิงเสน 
Nonlinear Compensated Voltage Amplifiers   
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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอวงจรขยายสัญญาณแรงดันที่มีการชดเชยความไมเปนเชิงเสนที่มีหลักการพื้นฐานจาก

อินเวอรสฟงกชันจํานวนสองรูปแบบทั้งชนิดที่สรางจากวงจรสายพานกระแสและวงจรโอทีเอที่ปรับคาอัตราขยาย

กระแสได วงจรขยายแรงดันที่นําเสนอมีขอดีคือมียานการทํางานเปนเชิงเสนที่กวางและใหคาความผิดเพี้ยนที่ต่ํา  

อีกทั้งมีโครงสรางที่เรียบงายไมซับซอน อาศัยเพียงอุปกรณแอกทีฟเทานั้น    จึงทําใหมีความนาสนใจในการผลิต

เปนวงจรรวม นอกจากนี้อัตราขยายแรงดันของวงจรสามารถปรับใหมีคาเปนบวกหรือลบไดจากการควบคุมที่คา

กระแสไฟฟาที่ใชไบอัสภายในวงจร  ทําใหวงจรมีคุณสมบัติเปนไดทั้งวงจรขยายแบบกลับเฟสและวงจรขยายแบบ

ไมกลับเฟสในวงจรเดียวกัน โดยไมจําเปนตองเปล่ียนแปลงโครงประกอบในวงจรแตประการใด  ผลการจําลองการ

ทํางานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ยืนยันการทํางานของวงจรที่นําเสนอสอดคลองตามหลักการทางทฤษฎี  

 
คําสําคัญ : วงจรขยายแรงดัน  วงจรสายพานกระแส  วงจรโอทีเอ 

 

ABSTRACT 
Two new schemes of voltage amplifiers with nonlinear compensation based on inverted 

function are presented in this paper. The proposed circuits are implemented from current conveyors 

and operational transconductance amplifiers with controlled current gain. Wide linearity range and low 

distortion including simple structures are the advantages of the proposed current amplifiers. Owing to 

employing only active components, the proposed circuits are attractive for IC fabrication. The voltage 

gain values of these circuits can be adjusted to be either positive or negative by using current control. 

This enables the proposed circuits to realize a non-inverting amplifier or inverting amplifier without 

changing the circuit topology. Simulation results are confirming the capabilities of the circuits with the 

theory.  
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คํานํา 
วงจรขยายสัญญาณนั้นเปนวงจรพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่งที่ขาดเสียมิไดในกระบวนการประมวล

สัญญาณและพบเห็นไดบอยในงานวิศวกรรมสาขาตางๆที่เกี่ยวของ อาทิเชน ในการประมวลผลสัญญาณจาก

เซนเซอรของระบบเครื่องมือวัด หรือในสวนภาครับสัญญาณของระบบการสื่อสาร เปนตน  ดังนั้นวงจรขยาย

สัญญาณนับไดวาเปนวงจรพื้นฐานที่สําคัญมาก จึงทําใหมีการพัฒนาวงจรกันขึ้นอยางกวางขวาง ดังจะเห็นไดจาก

มีการนําเสนอบทความหลากหลายเกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผานมาและมีการปรับปรุงวงจรในรูปแบบตาง ๆ ที่แตกตาง

กันไป ทั้งในรูปแบบที่สรางจากไบโพลารทรานซิสเตอรและซีมอสทรานซิสเตอร 

วงจรขยายสัญญาณดังกลาวมีคุณสมบัติที่นาสนใจ ซึ่งสามารถจําแนกตามลักษณะเดนที่ใชเปนประเด็น

ตาง ๆ อาทิเชน วงจรขยายสัญญาณ (Fabre A, 1988) มุงเนนที่จะเพิ่มพิสัยพลวัตของวงจรใหมากขึ้น และยัง

สามารถลดความผิดเพี้ยนของวงจรใหต่ําลงกวาวงจรที่มีอยูเดิม ตอมาไดมีผูวิจัย (Duncan R. A.และคณะ,1994 

และ Chrisanthopoulos A และคณะ, 1999) ไดเสนอวงจรขยายใหมียานการทํางานที่ความถี่สูงขึ้นและวงจร

สามารถจายกระแสเอาตพุตใหสูงมากขึ้นไดตามลําดับ นอกจากนี้การปรับปรุงวงจรขยายสัญญาณใหมีการ

ประหยัดพลังงานโดยออกแบบวงจรใหมีโครงสรางที่เล็ก กะทัดรัด และใชอุปกรณใหมีจํานวนนอยลงเปนประเด็นที่

ไดรับความสนใจอยูไมนอย รวมทั้งการใชคุณสมบัติในการปรับคาพารามิเตอรตาง ๆ ของวงจรดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสนั้นก็ยังไดรับความนิยมในการวิจัยเพราะทําใหวงจรเกิดมีความคลองตัวในการทํางานและยังสามารถ

ควบคุมคาไดอยางอัตโนมัติอีกเปนสําคัญ  

 วงจรขยายแรงดัน (Fabre A. และคณะ,1988) ที่สรางขึ้นจากวงจรสายพานกระแส และตัวตานทานชนิด

พาสซีฟอีกหนึ่งตัว วงจรดังกลาวนี้มีความนาสนใจที่สามารถทําการปรับคาอัตราขยายกระแสของวงจรไดดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการปรับคากระแสไบอัสของวงจรสายพานกระแส      ในทํานองเดียวกันวงจรขยาย 

( Geiger R.L. และคณะ, 1985 ) ถูกสรางขึ้นจากวงจรโอทีเอที่สามารถควบคุมคาอัตราขยายดวยวิธีการเดียวกัน  

อยางไรก็ดีเปนที่ทราบกันดีวาทั้งวงจรสายพานกระแสและวงจรโอทีเอ   นั้นเปนวงจรที่มีชวงการปฏิบัติงานแบบเชิง

เสนจํากัดอยูคอนขางมาก   ถาทรานซิสเตอรที่ใชประกอบในวงจรนั้นไมไดมีการชดเชยความไมเปนเชิงเสนกอน  

กลาวคือในการทํางานแบบเปนเชิงเสนของวงจรสายพานกระแสแบบทรานสลิเนียรลูปและวงจรโอทีเอมีชวงแรงดัน

อินพุตที่ถูกจํากัดอยูในชวงไมเกินคาแรงดันเชิงอุณหภูมิ ณ อุณหภูมิหองมีคาโดยประมาณ 26 mV  ดวยเหตุ

ดังกลาวนี้จึงทําใหวงจรขยายแรงดัน (Fabre A. และคณะ,1988 และ Geiger R.L. และคณะ, 1985 ) นั้นมียาน

การทํางานที่เปนแบบเชิงเสนอยูในชวงที่คอนขางไมนาจะพอใจเทาไรนัก เพราะอาจทําใหเกิดความผิดเพี้ยนทาง

ขนาดของสัญญาณเอาตพุตได ถาสัญญาณอินพุตมีการกระเพื่อมท่ีแรงมากเกินไป ซึ่งจะทําใหเกิดความถี่ฮารโมนิก

ที่ไมพึงประสงคขึ้นดวย  ถาสัญญาณอินพุตของวงจรเปนสัญญาณที่มีองคประกอบของความถี่ 

 บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะชดเชยความไมเปนเชิงเสนของวงจรขยายแรงดันที่สรางจากวงจร

สายพานกระแสและวงจรโอทีเอที่ทําใหวงจรมีชวงการทํางานที่เปนเชิงเสนที่กวางออกไป โดยอาศัยประโยชนของ

ความไมเปนเชิงเสนที่มีอยูทั้งในวงจรสายพานกระแสและวงจรโอทีเอมาชดเชย ทําใหเกิดความสัมพันธอยางเปนเชิง

เสนระหวางสัญญาณอินพุตและสัญญาณเอาตพุตที่สามารถทําใหชวงปฏิบัติงานแบบเชิงเสนของวงจรกวางขึ้นได 

เมื่อเทียบกับชวงปฏิบัติงานแบบเชิงเสนแบบเดิมที่ยังไมไดชดเชยความไมเปนเชิงเสน วงจรขยายแรงดันที่นําเสนอนี้

มีขอดีคือทรานซิสเตอรแตละตัวที่ใชไมจําเปนตองมีการชดเชยความไมเปนเชิงเสนใด ๆ ไวกอนเลย  สามารถนํามา
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สรางเปนวงจรขยายแรงดันที่มีการชดเชยความไมเปนเชิงเสนได จึงทําใหประหยัดอุปกรณลงไปได อีกทั้งวงจรขยาย

สัญญาณที่สรางขึ้นก็อาศัยเฉพาะอุปกรณชนิดแอกทีฟเทานั้น สามารถนําไปสรางเปนวงจรรวมได นอกจากนี้วงจรมี

คุณสมบัติเปนวงจรขยายสัญญาณแบบไมกลับเฟสหรือแบบกลับเฟสไดภายในวงจรเดียวกันโดยการปรับเปล่ียน

คากระแสไบอัสเพียงเทานั้น  และคาอัตราขยายของวงจรสามารถควบคุมไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 
 

ทฤษฎีและหลักการ 
 

1. วงจรสายพานกระแสและวงจรโอทีเอที่ปรับคาอัตราการขยายได  
วงจรขยายแรงดันที่นําเสนอนี้มีสองรูปแบบดวยกันคือ โครงสรางที่สรางขึ้นจากวงจรสายพานกระแสแบบ

ปรับคาได และวงจรโอทีเอแบบปรับคาได ดังนั้นเพื่อความเขาใจไดงาย จึงขอกลาวถึงโครงสรางและสัญลักษณของ

วงจรทั้งสองที่ใชในบทความนี้พอสังเขป โดยที่วงจรสายพานกระแสแบบปรับคาได มีโครงสรางภายในและ

สัญลักษณของวงจรเปนดังรูปที่ 1(ก) และ 1(ข) ตามลําดับ 
 

 
 (ก) วงจร                                                                                     (ข) สัญลักษณ 

รูปที่ 1  วงจรและสัญลักษณของวงจรสายพานกระแสแบบปรับคาได 
 

กระแสเอาตพุตที่ไดจากพอรต 1Z สามารถอธบิายไดดังสมการ 

1 02 sinh in
z x

T

VI I I
V
⎛ ⎞

= = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                 (1) 

กระแสที่พอรต 2Z  มีความสัมพันธเปน 

     ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=−=

T

in
xz V

V
kIII sinh2 02                     (2) 

 

โดยที่ 0I  คือ กระแสไบแอส TV  คือแรงดันอุณหภูมิ และ 21 IIk =  คืออัตราขยายกระแสของวงจรสายพาน

กระแส  
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วงจรโอทีเอแบบปรับคาไดมีโครงสรางภายในและสัญลักษณเปนดังรูปท่ี 2(ก) และ 2(ข) ตามลําดับ 

 
    (ก) วงจรโอทีเอ                                     (ข) สัญลักษณ 

รูปที่ 2  วงจรและสัญลักษณของวงจรโอทีเอแบบปรับคาได 
 

กระแสเอาตพุต 1tI  ที่ไดจากขั้ว 1T   ของวงจรโอทีเอ เขียนแทนดวยสมการ 

     ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

T

in
Bt V

V
II

2
tanh1                                   (3) 

โดยที่กระแสเอาตพุต 2tI  ไดจากขั้ว 2T  มีคาเปนจํานวน k  เทาของกระแสเอาตพุต 1tI  แตมีทิศทางที่ตรงขามกัน 

ดังสมการ 

     2 tanh tanh
2 2
in in

out B B
T T

V VI I kI
V V

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
                  (4) 

 

 

2. วงจรขยายแรงดันที่มีการชดเชยความไมเปนเชิงเสนที่นําเสนอ 
วงจรขยายแรงดันที่มีการชดเชยความไมเปนเชิงเสนที่สรางจากวงจรสายพานกระแส มีแผนภาพดังรูปที่ 3

โดยที่วงจรสายพานกระแสดานซายมือ ทําหนาที่เปนวงจรแปลงสัญญาณแรงดันใหเปนสัญญาณกระแสในขณะที่

วงจรสายพานกระแสดานขวามือทําหนาที่เปนวงจรแปลงสัญญาณกระแสใหเปนสัญญาณแรงดัน  

 
รูปที่ 3  วงจรขยายแรงดันที่มีการชดเชยความไมเปนเชิงเสนที่สรางจากวงจรสายพานกระแส 

 

ในการวิเคราะหวงจร ถากําหนดเงื่อนไขการทํางานใหวงจรสายพานกระแสตัวที่หนึ่งมีกระแสไบอัสเปน 

01I  และ วงจรสายพานกระแสตัวที่สองมีกระแสไบอัสเปน 02I  เมื่อคิดผลรวมของกระแสที่โหนด 1outV  ทําใหได

ความสัมพันธที่โหนด 1outV  เปนดังนี้ 
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 1 01 012 sinh 2 sinhin in
out

T T

V VI I kI
V V
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

                              (5) 

เมื่อขั้ว X ของวงจรสายพานกระแสตัวที่สองไดรับกระแส 1outI  ทาํใหเกิดแรงดัน 1outV  ที่มีคาเปนไปตามสมการนี้  
 

 1 1
1

02

sinh
2
out

out T
IV V
I

− ⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
                               (6) 

 

เมื่อแทนคากระแส 1outI  จากสมการ (5) ลงใน (6) และจัดรูปสมการใหม ทําใหไดแรงดันเอาตพุตเปน 
 

    ( )( )01
1 1 2

02

1out in
IV I I V
I

= ⋅ − ⋅                                   (7) 

 

เมื่อพิจารณาสมการ (7) พบวาแรงดันเอาตพุต 1outV  และแรงดันอินพุต inV  มีความสัมพันธที่เปนเชิงเสนกัน และ

สังเกตวาคาอัตราขยายแรงดันก็สามารถปรับคาไดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส โดยการปรับคากระแสไบอัส 01I  และ 

02I  อีกทั้งวงจรยังมีคุณสมบัติในการทํางานเปนวงจรขยายแบบไมกลับเฟสไดก็ตอเมื่อ 1I < 2I  และในทาง

กลับกันวงจรจะทํางานเปนวงจรขยายแบบกลับเฟสไดเมื่อ 1I > 2I  

 ในทํานองเดียวกันวงจรขยายแรงดันที่มีการชดเชยความไมเปนเชิงเสนที่สรางจากวงจรโอทีเอ มีแผนภาพ

วงจรเปนดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4  วงจรขยายแรงดันที่มีการชดเชยความไมเปนเชิงเสนที่สรางจากวงจรโอทีเอ 

 

กําหนดให 1BI  เปนกระแสไบอัสของวงจรโอทีเอตัวที่หนึ่ง และ 2BI  เปนกระแสไบอัสของวงจรโอทีเอตัวที่สอง ได

แรงดันเอาตพุตเปน 

 ( )( )1
2 1 2

2

1B
out in

B

IV I I V
I

= ⋅ − ⋅                                              (8) 

 

จากสมการ (8) พบวา แรงดันเอาตพุต 2outV  และ แรงดันอินพุต inV  มีความสัมพันธกันอยางเปนเชิงเสน โดยคา

อัตราขยายแรงดันนี้สามารถปรับเปล่ียนได โดยการปรับคากระแสไบอัส 1BI และ 2BI  และยังทํางานเปนวงจรขยาย

แบบไมกลับเฟสไดก็ตอเมื่อ 1I < 2I  และเปนวงจรขยายแบบกลับเฟสไดเมื่อ 1I > 2I  เชนเดียวกับวงจรขยาย

แรงดันที่สรางจากวงจรสายพานกระแส 
 

ผลการจําลองการทาํงานของวงจร 
เพื่อตรวจสอบการทํางานของวงจรขยายแรงดันที่นําเสนอ ไดจําลองวงจรดวยโปรแกรม PSPICE ปอน

อินพุตเปนสัญญาณแรงดันดีซีที่มีคาตั้งแต -50 mV จนถึง 50 mV   ใหกับวงจรที่สรางจากวงจรสายพานกระแสตาม
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รูปที่ 3  เมื่อวงจรทํางานแบบไมกลับเฟสเลือกใชกระแสไบอัส 02I =5μA , 1I =30μA  และ 2I =60 μA  และ

ในขณะที่วงจรทํางานแบบกลับเฟสใชกระแสไบอัส 02I =5μA , 1I =45μA  และ 2I =30 μA  พรอมกันนั้นเมื่อ

ปรับคากระแสไบอัส 01I  ของวงจรทั้งสองใหมีคาตาง ๆ กันเปน 01I =5μA ,10μA และ 15μA  ตามลําดับ         

ไดอัตราขยายแรงดันที่สอดคลองกับคาอัตราขยายในทางทฤษฎีเทากับ 0.5, 1 และ 1.5 ตามลําดับ และ

ผลตอบสนองของแรงดันเอาตพุตทั้งสองวงจรแสดงดังรูปท่ี 5 

สวนวงจรขยายแรงดันที่สรางจากวงจรโอทีเอตามรูปที่ 4 โดยการไบอัสวงจรขยายสัญญาณแบบไมกลับ

เฟสดวยกระแส 2BI =100μA , 1I =150μA  และ 2I =300 μA   และไดไบอัสวงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟส

ดวยกระแส 2BI =100μA , 1I =150μA  และ 2I =100 μA  เมื่อปรับคากระแสไบอัส 1BI  ของวงจรทั้งสองใหมี

คาเปน 1BI =100μA ,150μA และ 200μA  ตามลําดับ ไดผลตอบสนองของแรงดันเอาตพุตเปนดังรูปที่ 6 

       

รูปที่ 5 ผลตอบสนองเอาตพุตของวงจรขยายแรงดัน

 ที่นําเสนอที่สรางจากวงจรสายพานกระแส 

รูปที่ 6 ผลตอบสนองเอาตพุตที่ของวงจรขยาย

 แรงดันที่นําเสนอที่สรางจากวงจรโอทีเอ 
 

เพื่อเปรียบเทียบชวงการทํางานที่เปนเชิงเสนของวงจรขยายแรงดันที่นําเสนอ กับวงจรขยายแรงดัน

แบบเดิมที่ยังมิไดมีการชดเชยความไมเปนเชิงเสน ดังรูปที่ 7 ประกอบดวยวงจรขยายที่สรางขึ้นจากวงจรสายพาน

กระแส (Fabre A. และคณะ,1988) ในรูปที่ 7(ก) และรูปที่ 7(ข) เปนวงจรขยายที่สรางขึ้นจากวงจรโอทีเอ (Fabre A. 

และคณะ,1988)  

 
(ก) วงจรขยายแบบเดิมที่สรางจากวงจรสายพานกระแส         (ข) วงจรขยายแบบเดิมที่สรางจากวงจรโอทีเอ 

รูปที ่7  วงจรขยายสัญญาณที่ยังมิไดชดเชยความไมเปนเชงิเสน 
 

เมื่อเปรียบเทียบวงจรขยายที่สรางขึ้นจากวงจรสายพานกระแสตามรูปที่ 3 และ 7(ก)  กําหนดให   

1R =600 Ω วงจรขยายแบบไมกลับเฟสมีการไบอัสดวยกระแส 02I =10μA , 1I =25μA , 2I =60μA , 

01I =10μA , 30μA  และวงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟสไดถูกไบอัสดวยกระแส 02I =10μA , 1I =45μA , 
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2I =60μA , โดยปรับคากระแส 01I =10μA  และ 30μA  พรอมทั้งปอนอินพุตเปนสัญญาณแรงดันดีซีที่มีคา

ตั้งแต –50 mV ถึง 50 mV  ไดผลการจําลองเปนดังรูปท่ี 8(ก) และ 8(ข) ตามลําดับ  

การเปรียบเทียบยานการทํางานที่เปนเชิงเสนของวงจรขยายแรงดันที่สรางจากวงจรโอทีเอตามรูปที่ 4 และ 

7(ข) กําหนดให 2R =600 Ω เมื่อกระแส 2BI =100μA , 1I =150μA  และ 2I =300μA ปอนใหกับวงจรขยาย

แบบไมกลับเฟส และวงจรขยายกระแสแบบกลับเฟสไดไบอัสดวยกระแส 2BI =100μA , 1I =150μA  และ 

2I =100 μA  ตามลําดับ และ 1BI  ของทั้งสองวงจรมีคาเปน 200μA  ไดผลการจําลองดังรูปท่ี 9  
 

 
(ก) ผลตอบสนองของวงจรขยายแบบไมกลับเฟส  (ข) ผลตอบสนองของวงจรขยายแบบกลับเฟส 

 

รูปที่ 8  ผลตอบสนองวงจรขยายแรงดันที่นําเสนอและวงจรขยายแรงดันแบบเดิมที่สรางจากวงจรสายพานกระแส 

 

 
รูปที่ 9  ผลตอบสนองของวงจรขยายแรงดันที่นําเสนอและวงจรขยายแรงดันแบบเดิมที่สรางจากโอทีเอ 

 

การเปรียบเทียบคาความผิดเพี้ยนของฮารโมนิกสรวม (Total harmonic Distortion: THD) ที่ไดจากวงจรที่

นําเสนอและวงจรขยายแรงดันตามรูปที่ 7 ทั้งสองรูปแบบ    โดยทําการปอนสัญญาณอินพุตเปนรูปคล่ืนไซนที่

ความถี่ 1 kHz ใหกับวงจรขยายสัญญาณทั้งสี่วงจร พรอมท้ังปรับขนาดใหมีคาต่ํา ๆ ตั้งแต 5mV จนถึง 50mV ไดคา 

THD ที่เปล่ียนแปลงตามสัญญาณอินพุตในกรณีที่อัตราขยายแรงดัน ( iA ) มีคาเทากับ ± 1 เปนดังรูปที่ 10(ก) เปน

คา THD ของวงจรขยายแรงดันที่สรางจากวงจรสายพานกระแส และรูปท่ี 10(ข) เปนคา THD ของวงจรขยายแรงดัน

ที่สรางจากวงจรโอทีเอ  
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จากผลการจําลองการทํางานของวงจรขยายแรงดันที่นําเสนอทั้งสองโครงสรางจากวงจรสายพานกระแส 

และวงจรโอทีเอ พบวาวิธีการชดเชยความไมเปนเชิงเสนที่อาศัยการอินเวอรสฟงกชันนั้น สามารถนํามาประยุกต

สรางเปนวงจรขยายแรงดันที่มีการชดเชยความไมเปนเชิงเสนได  โดยมีผลทําใหชวงการทํางานที่เปนเชิงเสนของ

วงจรขยายแรงดันที่นําเสนอ มีผลตอบสนองที่เปนเชิงเสนที่กวางมากขึ้น เมื่อเทียบกับวงจรขยายแรงดันแบบเดิม   

อีกทั้งวงจรยังใหคา THD ที่ต่ํากวาวงจรขยายแบบพื้นฐานในระดับที่นาพอใจ  

 
(ก) คา THD ของวงจรขยายทีส่รางจากวงจรสายพานกระแส      (ข) คา THD ของวงจรขยายที่สรางจากวงจรโอทีเอ 

รูปที่ 10  คา THD ที่ไดจากวงจรขยายแรงดันที่นําเสนอและวงจรขยายสัญญาณแบบเดิม 

 

บทสรุป 
วงจรขยายแรงดันที่มีการชดเชยความไมเปนเชิงเสน ทั้งในรูปแบบโครงสรางที่สรางจากวงจรสายพาน

กระแสและโครงสรางที่สรางจากวงจรโอทีเอไดถูกนําเสนอ โดยอาศัยหลักการชดเชยความไมเปนเชิงเสนใหกับวงจร

ที่มีการทํางานแบบไมเปนเชิงเสน โดยการใชอุปกรณหรือวงจรชนิดเดียวกันที่มีการทํางานเปนวงจรแปลงสัญญาณ

แรงดันเปนสัญญาณกระแส และวงจรแปลงสัญญาณกระแสเปนสัญญาณแรงดัน นํามาตอคาสเคด (Cascade) 

กัน เพื่อใหเกิดการหักลางกันเองของความไมเปนเชิงเสนที่มีอยูภายในตัววงจร ไดทดสอบการทํางานของวงจรดวย

ผลการจําลองการทํางานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร พบวาวงจรที่นําเสนอนี้สามารถชดเชยความไมเปนเชิงเสนที่

มีอยูไดเปนอยางดี  วงจรที่นําเสนอมีชวงการทํางานที่เปนเชิงเสนที่ขยายกวางขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรที่ไมไดมี

การชดเชยความเปนเชิงเสน ผลจากการวัดคา THD แสดงใหเห็นวาวงจรที่นําเสนอมีคาความผิดเพี้ยนที่ต่ํา 

นอกจากนี้แลวยังพบวาวงจรยังสามารถควบคุมคาอัตราขยายกระแสใหมีคาเปนบวกหรือเปนลบและปรับคา

อัตราขยายไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดสอดคลองตามหลักการที่คาดหวังไวจากภาคทฤษฎี 
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