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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี นําเสนอการพัฒ นาเครื องวิเคราะห์โครงข่ายเสมือนจริ งสํา หรั บการวิเคราะห์วงจรกรอง
ความถีพาสซี พโดยมีชุดการวัดเชือมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ เป็ นชุดควบคุมการทํางานและใช้โปรแกรม MATLAB
ในการแสดงผลข้อ มูล การดํา เนิ น งานวิ จัย ประกอบด้ว ย 3 ขันตอน ได้แ ก่ การออกแบบฮาร์ ด แวร์ การพัฒ นา
โปรแกรมควบคุมและแสดงผล และการทดสอบคุณ ภาพของเครื องที พัฒ นาขึน ผลจากการทดสอบพบว่ า เครื อง
วิเคราะห์โครงข่ายสามารถกําเนิดสัญญาณไซน์และกวาดความถีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในย่านความถีช่วง 20 Hz ถึง
200 kHz ให้ผลการตอบสนองการทํางานทีสอดคล้องกับผลจากการใช้เครื องมือวัดจริ งโดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน
ร้อยละ ±5 จุดเด่นของเครื องมือทีสร้างขึนนีมีราคาทีเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ ว ดังนันสรุ ปได้
ว่าเครื องวิเคราะห์โครงข่ายเสมือนจริ งสามารถพัฒนาไปใช้ในงานอุตสาหกรรมหรื อใช้เป็ นสื อการเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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The Development of Virtual Network Analyzer for Passive Filter Analysis
Jongruk Samart1,2* and Somsak Akatimagool2

Abstract
This research presents a development of virtual network analyzer for passive filter analysis. The
measurement set is controlled using microcomputer and the operating frequency response is displayed by MATLAB
program. The research process consists of 3 parts as: hardware design, program development and quality evaluation.
The research results showed that the measurement set can generate and swept effectively the sine wave at
frequencies form 20 Hz to 200 kHz. The operating test of the developed virtual network analyzer agreed with the
instrument with maximum error is less than ±5%. The features of this research are low cost and fast computation
time. Conclusion, the developed virtual network analyzer can be used effectively as a teaching aid and can develop
to apply in industry.

Keywords : Passive Filter Circuits, Virtual Network Analyzer, MATLAB Program
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1. บทนํา

อุตสาหกรรมบัณ ฑิต เป็ นต้น ดังตัว อย่า งการวิเคราะห์
หลั ก สู ตรสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล [4-5]
พบว่า รายวิชาทีมีหวั ข้อการสอนเรื องวงจรกรองความถี
มีทงในรายวิ
ั
ชาของหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก
เสรี ได้แ ก่ วิ ช าวิ ศ วกรรมสายส่ ง และโครงข่ า ยการ
สื อสาร อิเล็กทรอนิ กส์ วิศวกรรม วิศวกรรมไมโครเวฟ
เป็ นต้ น ดั ง นั นการวั ด และทดสอบเพื อวิ เ คราะห์
ผลตอบสนองความถี ของวงจรกรองความถี ในย่ า น
ความถีระดับกลาง (100 Hz - 500 kHz) นับเป็ นเรื อง
จํา เป็ นอย่ า งยิ งสํ า หรั บ การฝึ กทัก ษะในทางปฏิ บ ัติ ที
สามารถกระทําได้โดยการป้ อนความถีในย่านต่างๆ วัด
ค่าของสัญญาณทีทางเข้าเปรี ย บเทีย บกับทางออกและ
บันทึกผลการตอบสนองแล้วนําผลทีได้พล็อตกราฟ [8]
ซึ งพบว่ า ในการปฏิ บ ัติ งานจริ งต้อ งใช้เ ครื องมือ และ
อุปกรณ์ จาํ นวนมาก ตลอดจนต้องเสี ยเวลามากและไม่
สะดวกต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านสํ า หรั บ การวิ เ คราะห์ เ พื อ
ออกแบบวงจรกรองความถีทีต้องการ
ในระยะเวลาทีผ่านมามีการปฏิรูปการศึกษาทีส่ งผล
ให้มีการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน และสื อการสอนให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู งขึ น ที
สามารถส่ งเสริ มให้ผู ้เ รี ย นมีผ ลสั มฤทธิ ทางการเรี ย น
เพิ มขึ น [3, 6-7] และเมื อพิ จ ารณาสื อการสอนที
พั ฒ นาขึ น ส่ วนใหญ่ จ ะอยู่ ใ นรู ปของโปรแกร ม
คอมพิวเตอร์ ทีใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบที
สามารถแสดงผลการทํางานได้อย่างถูกต้องและสะดวก
ต่อการนําไปใช้งาน แต่มีขอ้ จํากัดในด้านการฝึ กทักษะ
ทางปฏิบตั ิทีผูเ้ รี ยนไม่ได้สัมผัสกับเครื องมือและอุปกรณ์
จริ ง และจากการศึกษางานวิจัยต่างๆ [9-11] พบว่าได้มี
การพัฒ นาชุ ด เครื องมื อ วั ด ทางไฟฟ้ าที สามารถวั ด

ปั จ จุ บั น ก า ร พั ฒ น า ง า น ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
อิเล็กทรอนิกส์ได้เจริ ญก้าวหน้าและทันสมัยเพิมมากขึน
ซึ งมี บ ทบาทในการดํา รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ใ นรู ปของ
เครื องใช้ไ ฟฟ้ า เครื องอํานวยความสะดวกภายในบ้า น
เครื องมือทางการแพทย์ เครื องมือสื อสาร เป็ นต้น โดย
ส่ ว นใหญ่จ ะพัฒ นาให้มีข นาดเล็ก และมีค วามเร็ ว สู ง
ดังนันเครื องมือเหล่านันต้องทํางานทีความถีสู งมากๆซึ ง
จะมีปัญหาเรื องของสัญญาณรบกวนเกิดขึนฉะนันวงจร
กรองความถี จึ งเป็ นส่ ว นประกอบที สํา คัญและจํา เป็ น
ภายในเครื องมือและอุปกรณ์เหล่านันซึ งจะทําหน้าทีคัด
แยกหรื อกรองเอาเฉพาะสัญญาณทีต้องการใช้งานออก
จากสัญญาณทังหมดทีเข้ามาในระบบ ดังนันจึงมีนักวิจัย
[1-3] ให้ความสนใจในการวิเคราะห์และออกแบบวงจร
กรองความถีทีรองรับกับการใช้งานในย่านความถีต่างๆ
เช่น ย่า นความถี คลืนสัน ย่านความถี วิท ยุ ย่า นความถี
ไมโครเวฟ เป็ นต้น ในการทดลอง วิ เ คราะห์ แ ละ
ทดสอบวงจรกรองความถีต่างๆจําเป็ นต้องอาศัยเครื อง
วิเคราะห์โครงข่าย (Network Analyzer) สําหรั บใช้ใน
ห้องปฏิบตั ิการ ห้อ งวิจัย หรื อในโรงงานอุตสาหกรรม
ต่ า งๆแต่ พ บว่ า ราคาของเครื องมื อ ดังกล่ า วมี ร าคาสู ง
มากๆประมาณ 2-5 ล้า นบาทและเครื องวิ เ คราะห์
โครงข่ า ยส่ ว นใหญ่ จ ะตอบสนองในย่ า นความถี สู ง
ในช่วงความถีโดยประมาณ 100 MHz ถึง 40 GHz ซึ งไม่
สามารถครอบคลุมการใช้งานในย่านความถีตําๆได้
สํ า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโทรคมนาคม การวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบวงจรกรองความถีเป็ นหัวข้อทีสําคัญทีได้ระบุ
ไว้ในหลายรายวิชาในระดับปริ ญญาตรี ทงในหลั
ั
กสู ตร
วิ ศ ว ก ร ร มศ า ส ตร์ บั ณ ฑิ ต ห ลั ก สู ตร ค รุ ศ า ส ต ร์
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สัญญาณจากวงจรจริ งและควบคุ มโดยใช้ค อมพิวเตอร์
เพื อช่ว ยลดเวลาและอํา นวยความสะดวกในใช้งานที
เรี ยกว่ า เครื องมือ วัดเสมือ นจริ ง (Virtual Instrument)
โดยลักษณะของเครื องมือวัดเสมือนจริ งเป็ นนวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีทีผสมผสานระหว่างชุดควบคุมและ
วงจรวั ด จริ งกั บ ชุ ด ประมวลผลและแสดงผลที ใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ ดงั ทีในปัจจุ บนั นี ได้มีการพัฒนาขึน
เป็ นเครื องมื อ วั ด ทางไฟฟ้ าสมั ย ใหม่ ที ใช้ ง านใน
ภาคอุ ต สาหกรรมเป็ นจํา นวนมากและมี ร าคาสู งมาก
เช่นกัน
ดังนันบทความวิจยั นีจึงได้นาํ เสนอการพัฒนาเครื อง
วิเ คราะห์โ ครงข่ ายเสมือ นจริ งสํา หรั บ การศึก ษาวงจร
กรองความถี พาสซี พที ควบคุ ม การทํา งานโดยใช้
คอมพิ ว เตอร์ แ ละใช้โ ปรแกรม MATLAB ในการ
แสดงผลการตอบสนองทางความถี สํ า หรั บการ
ประยุก ต์ใ ช้เ ป็ นสื อการเรี ยนการสอนเพือส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้อ ย่างมีประสิ ท ธิ ภาพตลอดจน
ช่ ว ยล ดร ะย ะเ ว ลา ใน กา รท ดล อ งแ ละ ปร ะห ยั ด
งบประมาณในการจัด หาเครื องมื อ และอุ ป กรณ์ ท าง
ไฟฟ้ าทีมีราคาสู ง

รู ป ที 1 ในส่ ว นของฮาร์ ด แวร์ ป ระกอบภาคสํา คัญ ๆ
5 ภาค ดังนี

รู ป ที 1 บล็ อ กไดอะแกรมเครื องวิ เ คราะห์ โ ครงข่ า ย
เสมือนจริ ง
1) ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) ทําหน้าที
ควบคุ ม สั งงานและรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า นชุ ด การวัด ซึ งใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมและแสดงผลของการวัด
สัญญาณ โดยใช้โปรแกรม MATLAB
2) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ใน
งานวิจยั นีจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC18F458
ทํา หน้า ทีรั บส่ งข้อ มูล กับไมโครคอมพิ วเตอร์ ควบคุ ม
การกวาดความถี (Frequency sweep) ของวงจรกําเนิ ด
สัญญาณ (Oscillator) และวัดระดับแรงดันทีอินพุตและ
เอาต์พุตของวงจรทดสอบ (Device Under Test : DUT)
3) ภาคกําเนิดสัญญาณ ในงานวิจัยนี จะใช้ไอซี เบอร์
XR2206 ทํา หน้า ทีสร้ า งสั ญญาณรู ปคลื นไซน์ มีข นาด
±10 V ซึ งสามารถกวาดความถีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในย่านความถีช่วงตังแต่ 20 Hz ถึง 200 kHz ที ควบคุ ม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
4) ภาคเปลียนระดับสัญญาณ (Bipolar to Unipolar
Converter) ทําหน้าทีเปลียนระดับสัญญาณทีได้จากการ

2. การดําเนินการวิจยั
ขันตอนในการพัฒ นาเครื องวิ เ คราะห์ โ ครงข่ า ย
เสมือนจริ งสําหรับวงจรกรองความถีพาสซี พ อธิ บายได้
ดังนี
2.1 การออกแบบระบบการทํางาน
เครื องวิเคราะห์โครงข่ายเสมือนจริ ง ประกอบด้ว ย
การทํางานร่ วมกัน 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนของฮาร์ ดแวร์ และ
ส่ ว น ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม แ ล ะ แ ส ด ง ผ ล
บล็อ กไดอะแกรมของเครื องที ออกแบบดังแสดงใน
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วัด จากอิ น พุ ต และเอาต์ พุ ต ของวงจรทดสอบไปเป็ น
ระดับสัญญาณในช่วง 0–5 V เพือส่ งต่อไปยังภาคแปลง
สัญญาณ
5) ภาคแปลงสั ญ ญาณ (Analog to Digital
Converter) ทํา หน้ า ที แปลงสั ญ ญาณแอนาลอกเป็ น
สั ญ ญา ณดิ จิ ตอล เพื อส่ งต่ อ ไ ปป ระ มว ลผ ลที ชุ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่อไป

2.2 การออกแบบและสร้ างวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ภาคการทํา งานต่ า งๆภายในชุด การวัด ของเครื อง
วิ เ คราะห์ โ ครงข่ า ยเสมื อ นจริ งประกอบด้ว ยวงจร
อิเล็กทรอนิ กส์ สําคัญๆสามารถแสดงวงจรและอธิ บาย
การทํางานได้ดงั ต่อไปนี

รูปที 2 วงจรควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
การติ ด ต่ อ ระหว่ า งเครื องไมโครคอมพิ ว เตอร์ ก ับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที ชุด การวัด กระทํา ผ่ า นพอร์ ต
อนุ ก รม RS232 โดยมีไ อซี เบอร์ MAX232 ทําหน้า ที

เปลียนระดับสัญญาณเพือให้สามารถสื อสารกันได้ ดัง
ในรู ปที 2
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รูปที 3 วงจรกําเนิดสัญญาณ
การกํา เนิ ดความถีและการกวาดสัญญาณของวงจร
แสดงในรู ปที 3 กระทําได้โดยการการปรั บเปลียนค่าตัว
เก็บประจุ ซึ งต่ออยู่ทีขา 5 และ 6 และการปรั บค่าความ
ต้ า นทานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที สร้ า งโดยใช้ ไ อซี เบอร์
MCP41010 ทีต่ออยูก่ บั ขา 7 ของไอซี เบอร์ XR2206 เพือ
การกําเนิดความถีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ค่าของความถี
ทีถูกต้องนันจําเป็ นอย่างยิงทีต้องมีการปรั บเปลียนค่าตัว
เก็บประจุ ทีเหมาะสมสําหรั บย่านของการกําเนิ ดในแต่
ละย่าน ค่าตัวเก็บประจุสาํ หรับแต่ละช่วงความถีในวงจร
ได้จ ากการคํา นวณโดยการใช้ส มการที (1) ซึ งเป็ น
สมการจากคู่มือไอซี แล้วปรับตังเพือให้ได้ค่าทีเหมาะสม

เนื องจากการทํา งานของวงจรจริ งมีปั จ จัย อื นๆเข้า มา
เกียวข้อง
f0 

เมือ

1
[ Hz ]
RC

(1)

หมายถึง ความถีทีกําเนิด
R หมายถึง ความต้านทาน ( 4 k   R  200 k  )
C หมายถึง ตัวเก็บประจุ ( 1 nF  C  100 uF )
การกําเนิ ดความถีนันจําเป็ นต้องนําความถีทีกําเนิ ด
ได้ป้อนย้อนกลับเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการ
วัด ขนาดของสั ญญาณที อิ น พุ ต และเอาต์พุ ต ของวงจร
ทดสอ บซึ งก าร ดํ า เนิ นก าร ทั งหมดค วบ คุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์
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รูปที 4 วงจรขยายและวงจรเปลียนระดับสัญญาณ
รู ปที 4 แสดงสั ญ ญาณเอาต์ พุ ต จากวงจรกํา เนิ ด
ความถีจะถูกป้ อนเข้าสู่ อินพุตวงจรขยายสัญญาณเพือให้
ได้สัญญาณขนาด ±10 V ก่อนป้ อนเข้าสู่ วงจรทดสอบ
และวงจรเปลียนระดับสัญญาณ ด้วยขนาดของสัญญาณ
ทีได้จากวงจรขยายสัญญาณซึ งเป็ นสัญญาณอินพุตของ
วงจรทดสอบและสั ญญาณที ได้จ ากเอาต์พุ ตของวงจร
ทดสอบทีมีค่าประมาณ ±10 V ดังนันจึงต้องนําสัญญาณ
ทีได้ผ่านวงจรเปลียนระดับสัญญาณก่อนป้ อนเข้าสู่ วงจร
แ ป ล งสั ญ ญา ณ ซึ ง ว ง จ ร เ ป ลี ย น ร ะ ดั บ สั ญ ญา ณ
ประกอบด้วยออปแอมป์ ทํา หน้า ทีเป็ นบัฟ เฟอร์ ความ
ต้า นทานและแรงดัน ไฟฟ้ า 5 V ทํา หน้า ที ปรั บ ขนาด
สัญญาณจากเอาต์พุตวงจรบัฟเฟอร์ ให้อยู่ในช่วง 0-5 V
การวิ เคราะห์ เพื อหาค่ าแรงดัน ไฟฟ้ าทีเกิด ขึนระหว่ า ง

แรงดัน ที เอาต์พุ ต วงจรบัฟ เฟอร์ ก ับ แรงดันไฟฟ้ า 5 V
สามารถวิเคราะห์ได้โดยอาศัยทฤษฎีการวางซ้อน
2.3 การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรมสําหรับควบคุมและการแสดงผลสามารถ
แบ่ งออกได้เป็ น 2 ส่ ว น ได้แก่ โปรแกรมควบคุ มและ
การแสดงผลทีไมโครคอมพิวเตอร์ พฒ
ั นาโดยโปรแกรม
MATLAB และโปรแกรมควบคุมการทํางานของชุดการ
วั ด จริ งที ใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ซึ งพั ฒ นาด้ ว ย
โปรแกรมภาษาซี ดังมีรายละเอียดดังนี
2.3.1 โปรแกรมควบคุมและแสดงผล พัฒนาโดยใช้
อินเตอร์ เฟสด้วยกราฟิ ก (GUI) เพือให้สะดวกในการใช้
งานโปรแกรมทํา งานภายใต้โปรแกรม MATLAB ดัง
แสดงหน้ า ต่ า งโปรแกรมที ออกแบบในรู ปที 5 ซึ ง
ประกอบด้วยส่ วนหลัก 2 ส่ วน ดังนี
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รูปที 5 หน้าต่างโปรแกรมการวิเคราะห์โครงข่ายเสมือนจริ ง
1) ส่ วนของการกําหนดค่าเริ มต้น และเงือนไขการ
ติด ต่ อสื อสารกับ ชุดการวัด ได้แก่ การกํา หนดความถี
เริ มต้น ความถีสิ นสุ ดสําหรั บใช้ในการทดสอบ ขันของ
ความถี และการกําหนดพอร์ ตสําหรั บการเชือมต่อ เป็ น
ต้น
2) ส่ วนกา รแสดงผล เป็ น การแ สดงผ ลกา ร
ตอบสนองทางความถีของวงจรทดสอบในย่านความถีที
ผูใ้ ช้กาํ หนด ได้แก่ แสดงในแบบอิมพีแดนซ์พารามิเตอร์
แอ ด มิ ต แ ตนซ์ พ า รา มิ เ ตอ ร์ แล ะ ส แก ตเ ตอ ร์ ริ ง
พารามิเตอร์ เป็ นต้น
ผังงานการทํางานของโปรแกรมดังแสดงในรู ปที 6
เริ มต้น การทํา งานที ผู ้ใ ช้ ต ้อ งกํา หนดค่ า เริ มต้น และ

เงือนไขในการทํา งาน ได้แ ก่ ความถี เริ มต้น ความถี
สุ ดท้าย ขันความถี และพอร์ ตในการติดต่อสื อสารกับชุด
การวัด ในลํา ดับ ถัด ไปเมื อผู ้ใ ช้ง านคลิ ก ที ปุ่ มเริ มต้น
ทํางานโปรแกรมจะส่ งคําสังและค่าทีกําหนดต่างๆไปยัง
ชุ ด การวั ด และรอรั บ ข้ อ มู ล ซึ งเป็ นผลของการวั ด
จนกระทังครบทุก ค่าความถีแล้วจึ งทําการประมวลผล
และแสดงผลการตอบสนองความถีในรู ป พารามิเ ตอร์
ต่ า งๆ ได้แ ก่ อิ ม พี แ ดนซ์ พ ารามิเ ตอร์ แอดมิต แตนซ์
พารามิ เ ตอร์ สแกตเตอร์ ริ งพารามิ เ ตอร์ ตามที ผู ้ใ ช้
ต้องการ
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ต่ อ ไ ป ร อ รั บ คํ า สั ง แ ล ะ ค่ า กํ า ห น ด ต่ า ง ๆ จ า ก
ไมโครคอมพิวเตอร์ ซึงเมือได้รับคําสังเริ มต้นจะทําการ
สร้ า งและกวาดความถี พร้ อ มกั บ การวัด และแปลง
สัญญาณทีได้จากอินพุตและเอาต์พุตของวงจรทดสอบ
เพือส่ งเป็ นข้อมูลไปยังไมโครคอมพิวเตอร์ และเปลียน
ความถี ไปเรื อยๆ จนกระทังสิ นสุ ด การวัด ที ความถี
สุ ด ท้า ยหรื อ ได้รั บ คํา สั งสิ นสุ ด การทํา งานตามที ผู ้ใ ช้
ต้องการ

รูปที 6 ผังงานโปรแกรมการวิเคราะห์โครงข่ายเสมือน
จริ ง
2.3.2 โปรแกรมควบคุมชุดการวัด เป็ นโปรแกรมที
พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษาซี รายละเอียดดังแสดงในผัง
งานในรู ปที 7 ซึ งการทํางานของโปรแกรมควบคุมชุด
การวัด เริ มต้น ด้ว ยการกําหนดการทํา งานเริ มต้น ของ
ระบบ เช่ น กํา หนดการสร้ า งความถี เริ มต้น ที 1 kHz
อัต ราในการรั บ ส่ งข้อ มูล แบบอนุ ก รม เป็ นต้น ลํา ดับ

รูปที 7 ผังงานโปรแกรมชุดการวัดใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
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2.) ทําการสุ่ มและอ่านค่าแรงดันจากสัญญาณแล้วทํา
การเปรี ยบเที ยบกับค่าสู งสุ ดและตําสุ ดที กําหนดไว้ ถ้า
ค่า ทีได้สูงกว่ า ค่า สู งสุ ดหรื อตํากว่ าค่ าตําสุ ด ให้เ ปลี ยน
ค่า สู งสุ ด หรื อ ตําสุ ด นันใหม่ต ามค่ าที อ่ า นได้ห รื อ ค่ า ที
นํามาเปรี ยบเทียบนัน แต่ถา้ ไม่ใช่ให้สุ่มอ่านค่าแรงดันค่า
ต่อไปจนครบจํานวน 4,000 ครัง โดยช่วงเวลาการสุ่ มแต่
ละครังมีค่าเท่ากับ 1.5 µs
รูปที 8 การวัดขนาดสัญญาณรู ปคลืนไซน์
สําหรับแนวคิดในการวัดขนาดสัญญาณรู ปคลืนไซน์
เมือพิจารณาสัญญาณเอาต์พุตของวงจรทดสอบซึ งผ่าน
การเปลียนระดับสัญญาณโดยวงจรในรู ปที 4 ดังทีกล่าว
มาแล้วนันจะได้สัญญาณดังในรู ปที 8 การหาค่าแรงดัน
สู งสุ ดและตําสุ ดเพือใช้ในการคํานวณหาค่าแรงดันยอด
ถึงยอด (VP-P) ของสั ญญาณในการวัดที แต่ล ะความถี
สําหรับเป็ นค่าแรงดันอินพุตและเอาต์พุตเพือคํานวณหา
ผลตอบทางความถีของวงจรทดสอบนัน มีหลักการใน
การเขียนโปรแกรม เป็ นดังนี
1.) กําหนดค่าแรงดันสู งสุ ดและตําสุ ดเริ มต้นไว้ก่อน
ล่วงหน้า ซึ งการกําหนดค่ าแรงดัน สู งสุ ดเริ มต้นจะต้อ ง
กําหนดให้มีค่าตํากว่าค่าสู งสุ ดของสัญญาณจริ งและค่า
แรงดันตําสุ ดเริ มต้นจะต้องกําหนดให้สูงกว่าค่าแรงดัน
สัญญาณตําสุ ดจริ ง เช่น แรงดันสู งสุ ดเริ มต้น 0 V และ
แรงดันตําสุ ดเริ มต้น 5 V เป็ นต้น
L1  0.79mH

การทดสอบการทํางานของเครื องวิเคราะห์โครงข่าย
เสมือนจริ งดังมีรายละเอียดการทดสอบดังนี
3.1 การทดสอบวั ด ผลด้ วยเครื องที พั ฒ นากั บ วงจร
ทดสอบ
ว ง จ ร ใ ช้ สํ า ห รั บ ก า ร ท ดส อ บ ใ น งา น วิ จั ย นี
ประกอบด้ ว ยวงจรกรองความถี ที มี ผ ลตอบสนอง
แบบบัตเตอร์ เวิร์ต อันดับ 3 จํานวน 2 วงจร ได้แก่ วงจร
กรองความถีตํา มีค่าความถีตัด fC  10 kHz และวงจร
กรองความถีแถบผ่านทีมีค่าความถีกลาง f0  10 kHz
ค ว า ม ถี ห ยุ ด แ ถ บ f1  5 kHz ค ว า มถี ห ยุ ดแ ถ บ
f 2  15 kHz ซึ งวงจรดังกล่าวได้ผ่านการออกแบบตาม
ทฤษฎี แ ละจํา ลองผลประกอบกั บ การปรั บ ปรุ งค่ า
อุปกรณ์ดว้ ยโปรแกรมจําลอง วงจรกรองความถีทีใช้ใน
การทดสอบทีสร้ างขึนดังแสดงในรู ป ที 9 และรู ปที 10
แสดงส่ วนประกอบของเครื องวิเคราะห์โครงข่ายเสมือน
จริ งทีพัฒนาขึน

L3  0.79mH

ZS
VS

3. ผลการวิจยั

C2  0.63 F

Z L  50

(ก) วงจรกรองความถีตํา f  10 kHz
(ข) วงจรทดสอบทีสร้าง
รูปที 9 วงจรกรองความถีตําและวงจรทีสร้างขึน
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รูปที 10 ส่ วนประกอบเครื องวิเคราะห์โครงข่ายเสมือน
จริ ง

รูปที 12 ผลตอบสนองทางความถีวงจรกรองความถีแถบ
ผ่าน

ผลการทดสอบวงจรกรองความถีตํา ดังแสดงในรู ป
ที 11 พบว่า การตอบสนองของ dB (S21) ทีตําแหน่ ง –3
dB ได้ความถีตัดมีค่าเท่ากับ 9.5 kHz ซึ งแตกต่างจากการ
คํา นวณเนื องจากการสู ญเสี ย ที เกิด ขึ นในเครื องมือ วัด
และวงจรทดสอบ

3.2 การเปรียบเทียบผลการวัด
การใช้เครื องมือวัดเพือเก็บข้อมูลไปเปรี ยบเทียบกับ
ผลการวัด ด้ว ยเครื องมื อ วัด ที พัฒ นาขึ นดั ง รู ปที 13
ประกอบด้ ว ยขั นตอนดํา เนิ น การได้ แ ก่ การป้ อน
สัญญาณเข้าที วงจรทดสอบ การวัดค่ าแรงดัน ทีอิ นพุ ต
และเอาต์พุต การจดบันทึกค่า การปรับเปลียนความถีไป
จนครบทุกความถีทีต้องการวัด การคํานวณหาค่าสแกต
เตอร์ ริงพารามิเตอร์ และการนําข้อมูลทีได้ไปเขียนกราฟ
เปรี ยบเทียบผลการตอบสนองทางความถี ดังในรู ปที 14
และรู ปที 15

รูปที 11 ผลตอบสนองทางความถีวงจรกรองความถีตํา
ผลการทดสอบวงจรกรองความถีแถบผ่านในรู ป ที
12พบว่า การตอบสนองของ dB (S21) ทีตําแหน่ง –3 dB
ได้ความถีตัดด้านตํามีค่าเท่ากับ 5.8 kHz และความถีตัด
ด้านสู งมีค่าเท่ากับ 14.8 kHz ซึ งมีความแตกต่างจากการ
คํานวณเนืองจากค่าการสู ญเสี ยทีเกิดขึนในเครื องมือวัด
และวงจรจริ งทีใช้สาํ หรับการทดสอบ

รูปที 13 การวัดวงจรกรองความถีด้วยเครื องมือวัด
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3.3 การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพ
ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า เครื องมือวัดทีพัฒนาขึนมี
ค่าความคลาดเคลือน ±5 % โดยเปรี ยบเทียบกับผลการ
วัดด้วยเครื องมือวัดแต่สามารถทํางานได้เร็ วกว่า 15 เท่า
เวลาการทํางานดังแสดงในตารางที 1 ดังนันจึ งสามารถ
ใช้ท ดแทนเครื องมือ วัด ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เพียงพอต่อการใช้งานในย่านความถี 20 Hz ถึง 200 kHz
ตารางที 1 เวลาการทํางานของเครื องวิเคราะห์โครงข่าย
เสมือนจริ ง

รูปที 14 การเปรี ยบเทียบผลของวงจรกรองความถีตํา

หัวข้ อ

เครืองวิเคราะห์
โครงข่ าย
เสมือนจริง

เครือง
มือวัดจริง

เวลาการทํางาน
(จํานวน 50
ความถี)

4 นาที

60 นาที

4. สรุ ปผล
การพัฒ นาเครื องวิ เ คราะห์ โ ครงข่ า ยเสมื อ นจริ ง
สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ ว งจรกรองความถี พาสซี พ และ
ประยุกต์ใช้เป็ นสื อประกอบการเรี ยนการสอนโดยเครื อง
ประกอบด้ว ยชุ ด การวั ด ใช้ไ มโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุมการทํางานพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี เชือมต่อ
กับไมโครคอมพิวเตอร์ เพือควบคุมและการแสดงผลการ
วิเ คราะห์ท าํ งานภายใต้โปรแกรม MATLAB เครื องที
พัฒนาขึนสามารถทํางานได้เร็ วกว่า 15 เท่า และมีราคา
ถูก ให้ผลการทํางานสอดคล้องกับเครื องมือวัดโดยมีค่า
ความผิด พลาดไม่เกิ น ร้ อยละ ±5 ดังนันจึ งกล่ าวได้ว่ า
เครื องวิเคราะห์โครงข่ายเสมือนจริ งสามารถพัฒนาไป
ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรื อใช้เป็ นสื อการเรี ยนการสอน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

รูปที 15 การเปรี ยบเทียบผลของวงจรกรองความถีแถบ
ผ่าน
จากรู ปที 14 และรู ปที 15 แสดงผลการเปรี ยบเทียบ
การตอบสนองทางความถีของวงจรกรองความถีตําและ
วงจรกรองความถี แถบผ่ า นตามลํา ดั บ ด้ ว ยเครื อง
วิเ คราะห์ โ ครงข่ า ยเสมือ นจริ งกับ เครื องมือ วัด พบว่ า
ให้ผลทีสอดคล้องกันและใกล้เคียงกับค่าทีออกแบบโดย
มีค่าความคลาดเคลือนไม่เกิน ±5 % เนืองจากผลกระทบ
จากความไวในการตรวจจับ สั ญญาณและการสู ญเสี ย
ภายในวงจรของเครื องวัดทีพัฒนาขึน
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