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วงจรกรองความถี่อันดับสูงทํางานในโหมดกระแสที่ถูกสร้ างจากวงจรอินทิเกรเตอร์ แบบขยาย
ผลต่ างเสมือน
A high order current mode filter using pseudo differential integrators
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บทคัดย่ อ

บทความนี ้นําเสนอวงจรกรองความถี่อนั ดับสูงที่ถกู สร้ างจากวงจรอินทิเกรเตอร์ แบบขยายผลต่างเสมือน
โดยใช้ ซีมอสทรานซิสเตอร์ ทํางานในโหมดกระแส วงจรอินทิเกรเตอร์ ถกู สร้ างขึ ้นจากวงจรสะท้ อนกระแสแบบง่าย
ร่ วมตัวเก็บประจุ โครงสร้ างของวงจรขยายผลต่างเสมือนทําหน้ าที่รักษาเสถียรภาพของสัญญาณเอาต์พุตและ
กําจัดสัญญาณในโหมดร่ วม วงจรอินทิเกรเตอร์ ดงั กล่าวถูกนํามาออกแบบเป็ นวงจรกรองความถี่ตํ่าผ่านอันดับสูง
แบบแอคทีฟ โดยใช้ วิธีการเลียนแบบการทํางานวงจรกรองความถี่ขนบั
ั ้ นได วงจรที่นําเสนอสามารถทํางานได้ ดีที่
ความถี่สงู และสูญเสียกําลังงานตํ่า (0.9 มิลลิวตั ต์ต่อโพล) ดังแสดงได้ จากการจําลองการทํางานด้ วยโปรแกรม
H-SPICE ร่ วมกับเทคโนโลยีซีมอสทรานซิสเตอร์ ขนาด 0.5 ไมโครเมตร

คําสําคัญ : วงจรกรองความถี่อนั ดับสูงทํางานในโหมดกระแส วงจรอินทิเกรเตอร์ แบบขยายผลต่างเสมือน วงจรกรองความถี่ขนบั
ั ้ นได

Abstract

A CMOS high order current mode filter using pseudo differential integrators is presented. A
current mode integrator is designed based on a simple current mirror with the grounded capacitor.
Pseudo differential structure is used to stabilize the common mode output and provide rejection
common mode signal. The integrator is implemented to provide a basic building block for use in
active filter circuits with simulation of RLC ladder filter design techniques. The proposed circuit has
been a good performance at highest frequency and the power consumption is quite low (0.9
mW/pole). To shows the designed as an example and simulated by H-SPICE using the standard 0.5
um CMOS technology.
Keyword: A high order current mode filter, pseudo differential integrator, RLC ladder filter
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บทนํา
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในในปั จจุบนั มุ่งพัฒนาวงจรให้ สามารถใช้ งานได้ ที่แหล่งจ่ายไฟเลี ้ยง
ตํ่ าและสูญ เสี ย กํ า ลัง งานตํ่ า นอกจากนัน้ ยัง พิ จ ารณาในส่ วนของขนาด ความมี เ สถี ย รภาพ โดยจะนํ า ไปสู่
กระบวนการสร้ างทรานซิสเตอร์ ขนาดตํ่ากว่าไมโครเมตร ปั จจัยเหล่านี ้ส่งผลทําให้ การออกแบบวงจรที่ทํางานใน
โหมดแรงดันที่มีความเป็ นเชิงเส้ นสูงและช่วงการเปลี่ยนแปลงความถี่ที่กว้ างมีความยากลําบากมากขึน้ ดังนัน้
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การออกแบบวงจรให้ ทํางานในโหมดกระแสจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความต้ านทานอินพุตตํ่า
ส่งผลให้ สญ
ั ญาณที่รับเข้ ามามีขนาดเล็ก การกระเพื่อมของแรงดันมีขนาดตํ่า ทําให้ สามารถควบคุมการทํางานได้
ที่แหล่งจ่ายไฟเลี ้ยงตํ่า ยิ่งไปกว่านัน้ กระบวนการทํ างานของสัญญาณในโหมดกระแสจะมีความเร็ วมากกว่า
กระบวนทํางานในโหมดแรงดัน การตอบสนองความถี่ในย่านกว้ างมีค่าใกล้ เคียงกับค่าความถี่ส่งผ่านขนาดเล็ก
(f T ) (Toumazou, et al., 1990)
วงจรกรองความถี่ เป็ นวงจรหนึ่ง ที่ มีความสําคัญมากถูก นํ ามาประยุกต์ ใช้ งานหลากหลาย เช่น การ
ประมวลผลสัญญาณเสียงและภาพ ระบบการวัด เครื่ องมือวัด ระบบการอ่านแถบแม่เหล็กและระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง กับอุป กรณ์ ไ มโครอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ ในการสื่ อสารไร้ สาย ไม่ว่าจะเป็ น
โทรศัพท์มือถือ การสื่อสารระยะสัน้ (Bluetooth) เครื อข่ายไร้ สายท้ องถิ่น (WLAN) เป็ นต้ น (Nauta, 1992; Choi
and Luong, 2001; Sendra and Smith, 2003; Wang and Zhao, 2008) วงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟนิยม
สร้ างขึน้ มาจากอุปกรณ์ ออปแอมป์ โดยใช้ วิธีการต่อแบบคาสเคด การเลียนแบบการทํ างานวงจรแอล-ซีแบบ
ขัน้ บันได และวงจรที่ มีก ารป้อนกลับ แบบหลายลูป อย่ างไรก็ตาม วงจรกรองความถี่ ดังกล่าวไม่เหมาะที่ จ ะ
นํามาใช้ งานที่ความถี่สงู เนื่องจากข้ อจํากัดของออปแอมป์ วงจรกรองความถี่ที่มีความถี่คตั ออฟในย่านความถี่สงู
ที่ถกู สร้ างขึ ้นจากวงจรอินทิเกรเตอร์ ด้ วยวิธีการเลียนแบบการทํางานของวงจรกรองความถี่ขนบั
ั ้ นไดแบบพาสซีพ
เป็ นทางเลือกหนึ่งที่ถูกนํามาออกแบบใช้ งานกันอย่างกว้ างขวาง (Zele and Allstot, 1996; Galvez-Durand,
2001; Korotkov, et al., 2005; Shaker, 2006; Zhu, et al., 2007) โดย Fujii (1998) ได้ นําเสนอวงจรกรอง
ความถี่โดยใช้ ทรานซิสเตอร์ ชนิดไบโพลาร์ ซึง่ ไม่เหมาะที่จะนําไปใช้ งานในวงจรที่เป็ นแบบผสมระหว่างแอนาลอก
และดิจิตอล (mixed signal integrated circuit) นอกจากนี ้ Lee, et al. (1993) และ Smith and Sinencio
(1996) ยังได้ นําเสนอวงจรกรองความถี่ที่ถูกสร้ างขึ ้นจากวงจรอินทิเกรเตอร์ แบบขยายผลต่าง วงจรอินทิเกรเตอร์
ดังกล่าวถูกสร้ างจากวงจรสะท้ อนกระแสแบบง่าย แบบคาสโคดและแบบพับ จะเห็นได้ ว่าวงจรที่สร้ างขึ ้นมีความ
แม่นยําและประสิทธิ ภาพสูง อย่างไรก็ตามวงจรที่ถูกนําเสนอดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ได้ ออกแบบวงจรให้ สามารถ
กําจัดสัญญาณในโหมดร่ วมได้
บทความนี ้จึงได้ นําเสนอวงจรกรองความถี่ที่ถกู ออกแบบจากวงจรอินทิเกรเตอร์ แบบขยายผลต่างเสมือน
ซึง่ มีความสามารถในการกําจัดสัญญาณในโหมดร่ วมได้ ดี โดยโครงสร้ างของวงจรขยายผลต่างเสมือนทําหน้ าที่
รักษาเสถียรภาพของสัญญาณเอาต์พตุ และกําจัดสัญญาณในโหมดร่ วม ส่งผลทําให้ วงจรอินทิเกรเตอร์ และวงจร
กรองความถี่ถูกสร้ างขึน้ สามารถกําจัดสัญญาณในโหมดร่ วมได้ ดี ดังแสดงได้ จากการจําลองการทํ างานด้ วย
โปรแกรม H-SPICE

วงจรอินทิเกรเตอร์ ทาํ งานในโหมดกระแส

วงจรอินทิเกรเตอร์ แบบขยายผลต่ าง
รู ปที่ 1 แสดงวงจรอินทิเกรเตอร์ แบบขยายผลต่าง ถูกสร้ างจากวงจรสะท้ อนกระแสอย่างง่ายต่อร่ วมกับ
ตัว เก็ บ ประจุไ ฟฟ้ าจํ านวน 2 ชุ ด ประกอบด้ ว ยทรานซิ ส เตอร์ M N1 -M N4 และตัว เก็ บ ประจุไ ฟฟ้ า C และ C
ตามลําดับ มีการป้อนสัญญาณอินพุต 2 อินพุต ( i และ i ) ที่ กลับเฟสกัน 180 องศาที่ โนด A และโนด B
ตามลําดับ วงจรมีการป้อนกลับสัญญาณแบบบวกกลับเข้ ายังไปอินพุตเพื่อชดเชยการสูญเสียที่เกิดขึ ้นในวงจร
ได้ วงจรอินทิเกรเตอร์ เป็ นแบบไม่สญ
ู เสีย โดยมีทรานซิสเตอร์ M N5 และ M N6 ทําหน้ าที่สะท้ อนกระแสเอาต์พุตของ
+
1

+
in

−
in
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วงจร ได้ ฟังก์ชนั ถ่ายโอนในโหมดขยายผลต่าง และฟั งก์ชนั ถ่ายโอนในโหมดร่ วม ดังแสดงในสมการที่ (1) และ (2)
ตามลําดับ
io+ − io− g m
=
iin+ − iin− sC

(1)

io+ + io−
gm
=
+
−
iin + iin sC + 2 g m

(2)

โดยที่ g คือ ค่าทรานคอนดักแตนซ์ของทรานซิสเตอร์ M N1 มีค่าเท่ากับ ( 2µC ( ) I ) และ C คือ ตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้ามีขนาดเท่ากับ C และ C ตามลําดับ
จากฟั งก์ชนั ถ่ายโอนในสมการที่ (1) และ (2) จะเห็นได้ ว่าเมื่อพิจารณาวงจรทํางานในโหมดร่ วมจะได้
ฟั งก์ชนั ถ่ายโอนแบบสูญเสีย มีค่าอัตราขยายที่ความถี่ตํ่าประมาณเท่ากับ 0.5 เท่า จะเห็นได้ ว่า เราสามารถลด
อัต ราการขยายของวงจรในโหมดร่ ว มได้ โดยการกํ า หนดให้ ท รานซิ ส เตอร์ M N1 -M N4 มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า
ั ญาณในโหมดร่ วมออกไปยัง
ทรานซิสเตอร์ M N5 -M N6 อย่างไรก็ตามในการออกแบบใช้ งาน เราไม่ต้องการให้ มีสญ
เอาต์พุต ดังนันบทความนี
้
จ้ ึงได้ นําเสนอวงจรอินทิเกรเตอร์ แบบขยายผลต่างเสมือน โดยวงจรที่นําเสนอได้ เพิ่ม
วงจรที่มีความสามารถในการกําจัดสัญญาณในโหมดร่ วมดังแสดงในรู ปที่ 2
1/ 2

m

OX

+
1

W
L

M N1

B

−
1

รู ปที่ 1 วงจรอินทิเกรเตอร์ แบบขยายผลต่างที่ถกู นําเสนอใน ที่มา: Lee, et al. (1993)

รู ปที่ 2 วงจรอินทิเกรเตอร์ แบบขยายผลต่างเสมือนที่นําเสนอ
รู ปที่ 2 แสดงวงจรอินทิเกรเตอร์ แบบขยายผลเสมือนที่นําเสนอ โดยการนําวงจรที่ได้ นําเสนอในรู ปที่ 1 มา
ปรับปรุ งโดยการเพิ่มทรานซิสเตอร์ M N7 - M N8 และ M P1 - M P3 เข้ าไปในวงจรเพื่อทําหน้ าที่กําจัดสัญญาณใน
โหมดร่ วม เมื่อพิจารณาการทํางานในโหมดขยายผลต่าง จะเห็นว่าสัญญาณกระแสที่ไหลทรานซิสเตอร์ M N7
และ M N8 จะมีทิศทางการไหลที่สวนทางกัน ทําเกิดการหักล้ างเหลือเฉพาะในส่วนของกระแสไบอัสวงจรที่ไหล
ผ่านทรานซิสเตอร์ M P1 และถูกสะท้ อนไปยังทรานซิสเตอร์ M P2 และ M P3 ทําหน้ าที่จ่ายกระแสไบอัส I B ให้ กบั
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ทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ M N5 และ M N6 จะสังเกตได้ ว่าการทํางานของวงจรในรู ปที่ 2 จะเหมือนกับวงจรใน
รู ปที่ 1 แต่เมื่อพิจารณาการทํางานในโหมดร่ วม สัญญาณกระแสที่ไหลทรานซิสเตอร์ M N7 และ M N8 จะมี
ทิศทางไหลที่เสริ มกัน ส่งผลให้ ทําให้ กระแสที่ไหลผ่านทรานซิสเตอร์ M P1 จะประกอบด้ วยส่วนที่เป็ นสัญญาณ
กระแสและกระแสไบอัสวงจร และถูกสะท้ อนไปยังทรานซิสเตอร์ M P2 และ M P3 ซึง่ ส่งผลทําให้ สญ
ั ญาณกระแสที่
ไหลผ่านทานซิสเตอร์ M P2 และ M P3 กับกระแสที่ไหลผ่านทรานซิสเตอร์ M N7 และ M N8 เท่ากันทําให้ ไม่มี
สัญญาณกระแสที่เอาต์พตุ ของวงจรอินทิเกรเตอร์ แบบขยายผลเสมือนที่นําเสนอ
gmp2v2
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-
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+

iO

gm1v1+

gm2v1+

gm3v1+

gm7v1+

C1+

gds2

gds3

gds7

gm8v1-

1

2

gm8v1-

gm6v1-

gm4v1-

gds6

C1-

gds1

iingds4

gds8

gds8

รู ปที่ 3 วงจรจําลองสัญญาณขนาดเล็กของวงจรอินทิเกรเตอร์

รู ปที่ 4 วงจรกรองความถี่ตํ่าผ่านแบบพาสซีพ อันดับที่ 3

รู ปที่ 5 วงจรกรองความถี่ตํ่าผ่านอันดับที่ 3 แบบแอคทีฟที่ถกู ออกแบบจากวงจรอินทิเกรเตอร์ แบบขยายผลต่าง
เสมือนที่นําเสนอ

วงจรอินทิเกรเตอร์ แบบไม่ เป็ นอุดมคติ
รู ปที่ 3 แสดงวงจรจําลองสัญญาณขนาดเล็กของวงจรอินทิเกรเตอร์ ที่รวมผลของความไม่เป็ นอุดมคติที่
เกิ ด ขึน้ จากค่าความนํ าไฟฟ้ าด้ านเอาต์ พุต (g ds ) และตัวเก็ บ ประจุแ ฝง (C gs ) โดยสมมติ ใ ห้ ท รานซิ ส เตอร์ มี
คุณสมบัติที่เข้ าคู่กนั ได้ ดี จากวงจรทําการวิเคราะห์โดยใช้ กฎกระแสของเคอร์ ซอฟท์ (Kirchoff ’s Current Low)
พิจารณาที่โนดต่างๆ ได้ ฟังก์ ชันถ่ายโอนในโหมดขยายผลต่างและโหมดร่ วมดังแสดงในสมการที่ (5) และ (6)
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ตามลําดับ (สมมติให้ ค่าความนําไฟฟ้าด้ านเอาต์พุตของทรานซิสเตอร์ ที่ทําหน้ าที่เป็ นแหล่งจ่ายกระแสมีค่าน้ อย
มาก) จะสังเกตได้ วา่ ตัวเก็บประจุแฝงของทรานซิสเตอร์ (C gs ) จะถูกรวมเข้ ากับตัวเก็บประจุ C 1 ที่ป้อนให้ กบั วงจร
ส่งผลทําให้ สามารถทํางานได้ ที่ความถี่สงู
io+ − io−
gm
=
+
−
iin − iin sC + g ds ( n ) + 2 g ds ( p )

(3)

io+ + io−
=0
iin+ + iin−

(4)

เมื่อพิจารณาการทํางานในโหมดขยายผลต่าง พบว่าหากกําหนดให้ ค่า g m >> g ds จะได้ ฟังก์ชนั ถ่ายโอน
ของวงจรอินทิเกรเตอร์ เช่นเดียวกับสมการที่ (1) โดยที่อัตราขยายของวงจรอินทิ เกรเตอร์ จะขึน้ อยู่ค่าความนํ า
ไฟฟ้าด้ านเอาต์พตุ ของทรานซิสเตอร์ ดังนันในการออกแบบจํ
้
าเป็ นจะต้ องคํานึงถึงค่าความนําไฟฟ้าด้ านเอาต์พุต
ของวงจรซึง่ จะขึ ้นอยู่กบั กระแสไบอัสที่ไหลผ่านทรานซิสเตอร์ และค่าคงที่ผลของความยาวช่องทางเดินกระแสของ
ทรานซิสเตอร์ เมื่อพิจารณาในการทํางานในโหมดร่ วมสัญญาณเอาต์พุตจะถูกกําจัดออกไปทําให้ จะได้ ฟังก์ชัน
ถ่ายโอนของวงจรอินทิเกรเตอร์ มีคา่ เท่ากับศูนย์
ตัวประกอบคุณภาพของวงจรอินทิเกรเตอร์ เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่สามารถบ่งบอกประสิทธิภาพของวงจรอินทิ
เกรเตอร์ ได้ จากฟั งก์ชนั ถ่ายโอนในสมการ (3) และนิยามตัวประกอบคุณภาพ (Lee, et al., 1993) สามารถหาตัว
ประกอบคุณภาพได้ คือ
ωC
(5)
Q=
g ds ( n ) + 2 g ds ( p )

และเมื่อพิจารณาที่ความถี่ที่ทําให้ อตั ราขยายมีคา่ เท่ากับหนึง่ จะได้ วา่
 µ COX ( WL ) 
1
Q (ωT ) =
( λn + 2λ p )  I B 

(6)

1/ 2

เมื่อ λ คือ ค่าคงที่ ผลของความยาวช่องทางเดินกระแสของทรานซิสเตอร์ (Channel length modulation
coefficient)
จากสมการที่ (6) พบว่ า ตัว ประกอบคุณ ภาพจะเปลี่ ย นแปลงตามขนาดของทรานซิ ส เตอร์ ใน
ขณะเดียวกันจะแปรผกผันกับขนาดความยาวของช่องทางเดินกระแสและกระแสที่ไหลผ่านทรานซิสเตอร์ ในการ
ออกแบบวงจรอินทิเกรเตอร์ หากตัวประกอบคุณภาพมีค่ามากว่า 20 ก็เพียงพอที่จะนําไปใช้ งานได้ ที่ความถี่สูง
(Lee, et al., 1993)
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าตํ่าสุดที่วงจรต้ องการ ถูกแสดงในสมการที่ (7) จะเห็นได้ วา่ ค่าที่ได้ จะขึ ้นอยู่กบั ค่า
แรงดันไฟฟ้าขีดเริ่ มของทรานซิสเตอร์ ชนิดเอ็น ค่าแรงดันเดรน-ซอสของทรานซิสเตอร์ ชนิดพีและค่าที่ใช้ ในการ
ปรับจูนและการกระเพื่อมของสัญญาณในวงจร
VDD (min) ≥ VT ( n ) + VDSAT ( p ) + VSwing
(7)

การออกแบบวงจรกรองความถี่
วงจรอินทิเกรเตอร์ ที่ได้ นําเสนอ ถูกนํามาออกแบบเป็ นวงจรกรองความถี่ตํ่าผ่านอันดับที่ 3 แบบแอคทีฟ
โดยใช้ วิธีการจําลองดําเนินการเลียนแบบการทํางานวงจรกรองความถี่ขนบั
ั ้ นได (Simulation of RLC Ladder
Filter) โดยใช้ โครงสร้ างของวงจรกรองความถี่แบบพาสซีพที่มีตวั ต้ านทานสิ ้นสุดคู่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานในการ
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สัง เคราะห์ ดัง แสดงในรู ป ที่ 4 เนื่ อ งจากมี ค่ า ความไวของวงจรตํ่ า และสามารถส่ ง ผ่ า นกํ า ลัง งานได้ สูง สุ ด
(Deliyannis, et al., 1999) จากวงจรกรองความถี่แบบพาสซีพ ทําการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างกระแส
และแรงดัน โดยจัดให้ อยู่ในรู ปสมการกระแส ซึง่ สามารถนํามาออกแบบเป็ นวงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟได้ ดัง
แสดงในรู ปที่ 5 โดยการแทนฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของวงจรอินทิเกรเตอร์ (C/g m ) ที่ได้ ในสมการที่ (1) ลงในสมการ
กระแสของวงจรกรองความถี่ที่ได้ จากการวิเคราะห์วงจรกรองความถี่แบบพาสซีพ วงจรอินทิเกรเตอร์ แต่ล่ะชุดทํา
หน้ าที่เสมือนอุปกรณ์แต่ละตัวในวงจรกรองความถี่พาสซีพที่เป็ นวงจรต้ นแบบ เมื่อค่าความจุไฟฟ้าของวงจรอินทิ
เกรเตอร์ INTi คือ
(8)
C =Xg
เมื่อ X i คือ ค่าอุปกรณ์ของวงจรกรองความถี่แบบพาสซีพ สาขา i
i

i

m

ผลการจําลองการทํางาน
วงจรอินทิเกรเตอร์ และวงจรกรองความถี่ที่นําเสนอ ถูกนํามาจําลองการทํางานเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
ภายใต้ แหล่งจ่ายแรงดันขนาด 1.5 โวลต์ โดยใช้ โปรแกรม H-spice ร่ วมกับเทคโนโลยีมอสทรานซิสเตอร์ ขนาด
0.5 ไมครอน รู ปที่ 6 แสดงการตอบสนองความถี่ของวงจรอินทิเกรเตอร์ ที่นําเสนอในโหมดขยายผลต่าง ค่า
อัตราขยายของวงจรมีค่าเท่ากับ 53 เดซิเบล ที่กระแสไบอัส 60 ไมโครแอมป์ สามารถปรั บจูนความถี่ ได้ ตงแต่
ั้
100-180 เมกะเฮิรตซ์ โดยการปรั บกระแสไบอัสระหว่าง 60-140 ไมโครแอมป์ รู ปที่ 7 แสดงการตอบสนอง
ความถี่ของวงจรอินทิเกรเตอร์ ที่นําเสนอในโหมดร่ วม จะเห็นได้ ว่าค่าอัตราขยายของวงจรมีค่าตํ่ามาก ประมาณ
เท่ากับ -21 เดซิเบลที่กระแสไบอัส 60 ไมโครแอมป์ รู ปที่ 8 แสดงการตอบสนองความถี่ของวงจรกรองความถี่ตํ่า
ผ่านอันดับที่ 3 แบบบัตเตอร์ เวิทต์ที่ความถี่คตั ออฟ 100 เมกะเฮิรตซ์ วงจรสามารถปรั บค่าความถี่คตั ออฟได้
ตังแต่
้ 98-170 เมกะเฮิรตซ์ ด้ วยการปรั บค่ากระแสไบอัสวงจรพร้ อมๆกัน ตังแต่
้ 60-140 ไมโครแอมป์ รู ปที่ 9
แสดงค่าความผิดเพี ้ยนฮาร์ โมนิกส์รวมของวงจรกรองความถี่ (ความถี่คทั ออฟ 100 เมกกะเฮิรตซ์) ที่ค่าความถี่
และขนาดของสัญญาณกระแสอินพุตค่าต่างๆ ค่าความผิดเพี ้ยนฮาร์ โมนิกส์รวมที่ได้ มีคา่ น้ อยกว่า 0.8 เปอร์ เซ็นต์
เมื่อป้อนอัตราส่วนของสัญญาณกระแสอินพุตต่อกระแสไบอัสมีคา่ เท่ากับ 0.6
60
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รู ปที่ 6 การตอบสนองความถี่ของวงจรอินทิเกรเตอร์ ในโหมดขยายผลต่าง เมื่อปรับค่ากระแสไบอัสค่าต่างๆ
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รู ปที่ 7 การตอบสนองความถี่ของวงจรอินทิเกรเตอร์ ในโหมดร่ วม
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รู ปที่ 8 การตอบสนองความถี่ของวงจรกรองความถี่ตํ่าผ่านแบบบัตเตอร์ เวิทต์ เมื่อปรับค่ากระแสไบอัสค่าต่างๆ
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รู ปที่ 9 ค่าความผิดเพี ้ยนฮาร์ โมนิกส์รวมของวงจรกรองความถี่ตํ่าผ่านแบบบัตเตอร์ เวิทต์
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สรุ ป
วงจรกรองความถี่ตํ่าผ่านอันดับ 3 แบบแอคทีฟทํางานในโหมดกระแส ถูกสร้ างมาจากวงจรอินทิเกรเตอร์
แบบขยายผลต่างเสมือนที่นําเสนอ ด้ วยวิธีการเลียนแบบการทํางานวงจรกรองความถี่ขนบั
ั ้ นไดแบบพาสซีพ วงจร
สามารถทํางานได้ ที่ความถี่สูงภายใต้ แหล่งจ่ายไฟเลี ้ยงตํ่า วงจรที่ นําเสนอสามารถทํางานได้ ดีในโหมดขยาย
ผลต่างและสามารถกําจัดสัญญาณในโหมดร่ วม นอกจากนี ้ยังสามารถปรับจูนความถี่คตั ออฟได้ ง่าย สิ ้นเปลือง
กําลังงานตํ่า จึงเหมาะสําหรับนําไปใช้ งานกับอุปกรณ์แบบพกพาที่ต้องการพลังงานจากแบตเตอรี่
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