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ATM Technology for
IMT-2000 Mobile Communication Networks *

เทคโนโลยีเอทีเอ็มสํ าหรับเครือขายสื่อสารเคลื่อนที่ IMT-2000
S. Kamolphiwong, S. Sae-Wong, and M. Unhawiwan

Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering,
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkla, Thailand 90112

ABSTRACT: Recently, the mobile network technology is moving from second generation to third generation, 
known as International Mobile Telecommunications 2000 (IMT-2000). IMT-2000 not only provides 
conventional services offered by second generation mobile phones but also mobile multimedia services as well 
as the capacity needed for high traffic volumes. ATM (Asynchronous Transfer Mode) has been chosen as the 
switching and multiplexing technology for carrying all signals in the future B-ISDN (Broadband ISDN). ATM 
is expected to be a core of both wireline and wireless networks. In this paper, we present an investigation of 
ATM network technology for IMT-2000 mobile networks. Our study work will focus on internetworking 
architecture of IMT-2000 and ATM. We first show some limitations of AAL-1 (ATM Adaptation Layer 1) 
when it is used for carrying low bit rate voice. In contrast, when assessing the use of AAL-2 for carrying low bit 
rate voice, AAL-2 offers a number of advantages when compared with AAL-1. We briefly reviewed network 
architecture issues related to internetworking model. Some alternative ways to apply ATM as a switching 
technology for mobile networks are presented. We have shown that AAL-2 can carry voice traffic from CDMA 
(Code Division Multiple Access) mobile networks efficiently. We have addressed some challenge issues which 
may be concerned of future research topics.
KEY WORDS: ATM, IMT-2000, Mobile, Wireless, Internetworking

บทคัดยอ: ปจจุบันเทคโนโลยีเครือขายแบบเคลื่อนที่กํ าลังพัฒนาจากรุนที่สองสูรุนที่สามซึ่งรูจักในชื่อ IMT-2000 (International 
Mobile Telecommunications 2000) ความสามารถของ IMT-2000 นั้น ไมเพียงครอบคลุมการทํ างานของเครื่อขายปจจุบัน แตยังครอบ
คลุมถึงการบริการพาหุสื่อแบบเคลื่อนที่ และการรับสงขอมูลความเร็วสูง เอทีเอ็ม (ATM) เทคโนโลยีไดถูกเลือกใหทํ าหนาที่การสวิทช
และมัลติเพล็กช สํ าหรับการสื่อสารทุกรูปแบบของเครือขายแบบแบนกวาง เอทีเอ็มเปนเครือขายที่สามารถรองรับการทํ างานของการสื่อ
สารแบบใชสายและไรสาย บทความนี้กลาวถึงการคนควาและวิจัยเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบ IMT-2000 เขากับเครือขายเอทีเอ็ม โดยบท
ความนี้จะเริ่มจากการแสดงใหเห็นถึงขอจํ ากัดการใชงาน AAL-1 (ATM Adaptation Layer 1) ของ ATM ในการรับสงขอมูลเสียง 
ความเร็วต่ํ า ในขณะที่การใชงาน AAL-2 สํ าหรับการรับสงขอมูลเสียงแบบความเร็วต่ํ าจะใหประสิทธิภาพสูงกวา AAL-2 ไดแสดงให
เห็นวาสามารถบริการขอมูลเสียงจากเครือขายเคลื่อนที่ CDMA (Code Division Multiple Access) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สถาปตยกรรมของเครือขายทั้งสองสํ าหรับการเชื่อมตอจะถูกกลาวถึงโดยยอ วิธีการตอเช่ือมระหวางเอทีเอ็มกับเครือขายชนิดเคลื่อนที่จะ
ถูกแสดงไว  หัวขอที่นาสนใจอื่นสํ าหรับการวิจัยดังกลาวจะกลาวไวในตอนทาย
คํ าสํ าคัญ เอทีเอ็ม ไอเอ็มที-2000 เครือขายไรสาย เครือขายเคลื่อนที่ การเชื่อมตอเครือขาย

                                                          
* supported by NECTEC research grant 2542, 3rd Generation Mobile Phone  (IMT-2000) project.

1. Introduction
It is clear that Broadband Integrated Service Digital
Network (B-ISDN) is playing a central role in the evolution
of future networks. B-ISDN is designed as a universal
network to deliver a broad diversity of traffic types [1],[2].
ITU (International Telecommunications Union) has chosen

ATM (Asynchronous Transfer Mode) as the switching and
multiplexing technology for carrying all signals in the
future B-ISDN [3],[4],[5]. ATM uses fixed-length packets,
called cells, and is a virtual connection-oriented. The cell
length of 53 bytes (5-byte header + 48-byte information
field) is an engineering compromise to accommodate
conflicting requirements of a whole range of traffic types,
be it computer data or real-time traffic such as voice or
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video. ATM network consists of a set of ATM switches to
multiplex/demultiplex traffic streams. Each ATM switch is
connected by point-to-point ATM links. Each ATM link
can accommodate several VPs (virtual path) and each VP
may comprise a number of VCs (virtual channel)[6]. This
allows the aggregation of dissimilar types of traffic streams
easier to accomplish in one ATM link.

Over the pass few years, wireless mobile communications
has been rapidly growing in terms of users, services
offered, and geographical coverage areas. Several wireless
technologies are already in use, including analogue systems
and digital systems based on time division multiple access
(TDMA) and Global System for Mobile Communications
(GSM). Recently, the mobile network technology is
moving from second generation to third generation, known
as International Mobile Telecommunications 2000 (IMT-

2000)[10]. IMT-2000 not only provides conventional
services offered by today mobile phones but also mobile
multimedia services as well as the capacity needed for high
traffic volumes, e.g. upto 2 Mbps, as shown in Figure 1
[11]. ATM is expected to be a core of both carrier networks
and enterprise networks including wireline and wireless. It
seems that ATM technology will be gradually interacted
with wireless mobile networks [21],[23],[24],[25]. In this
paper, we first briefly review network architecture issues
related to internetworking model between ATM and IMT-
2000. Some alternative ways to apply ATM as a switching
technology for mobile networks are presented. We have
shown that AAL-2 can carry voice traffic from CDMA
(Code Division Multiple Access) mobile networks
efficiently. We have addressed some challenging issues
which may be concerned of future research topics.

Figure 1 Various services offered by IMT-2000

The paper is organised as follows: Section 2 will describe
ATM mechanism for carrying voice traffic. Section 3 will
describe the internetworking architecture of IMT-2000
and ATM. We will present some challenging issues to
deal with such architecture in section 4. Section 5
concludes our paper.

2. ATM Network Technology
ATM is expected to be an efficient transport of
heterogeneous traffic with several key advantages as
mentioned above. ATM reference model, as defined by
ATM Forum [27], is described with reference to Figure 2.

Figure 2 B-ISDN Protocol reference model.

The user plane is concerned with transfer of user
information, flow control, and recovery functions. The
control plane deals with call connection establishment and
release, while the ATM Adaptation Layer (AAL) is
concerned with a number of processes necessary to
transform the user data stream into a format suitable for
ATM. More details of AAL will be described in next
section. Among others, the user information is partitioned
to form individual ATM cells at the source node, and
reassembled again at the destination node.
ATM uses a fixed cell length, 53 bytes long. There are two
different formats of ATM cell header, one for use at the
User-to-Network Interface (UNI) and the other one for use
at the Network-to-Network Interface (NNI) as shown in
Figure 3.

Main advantages of ATM are:
� ATM is a connection-oriented network, with each

connection setup being assigned with its QoS
(quality of service) requirements, e.g. delay, loss and
cell delay variation,
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� With ATM, the incoming traffic channels are
aggregated using statistical multiplexing into one
communication link[7]. High system utilisation is
easily obtained,

� ATM offers a very high speed of data transmission
rate, from few hundreds megabits per second to
gigabits per second per channel[8],

� ATM provides multi-priority services of traffic types
[9],

� ATM enables the use of single management system
providing end-to-end functions, e.g. fault isolation,
performance monitoring,

� ATM is scalable technology.

(a)

                          (b)

GFC = Generic Flow Control VPI = Virtual Part Identifier
VCI = Virtual Channel Identifier PTI = Payload Type Identifier
CLP = Cell Lost Priority HEC = Header Error Check

Figure 3. ATM cell headers: (a) UNI and (b) NNI.

3. ATM Mechanism for Carrying Voice
Traffic

In this section, we investigate how efficient ATM can
carry low-bit-rate voice information. AAL (ATM
Adaptation Layer) service is employed to carry voice
traffic, both for wireless and wireline networks. The
structure of AAL is shown in Figure 4.

In ATM, AAL is considered as a  mean of transport to
carry all traffic types. There are 5 types of AAL services:
AAL-0, AAL-1, AAL-2, AAL-3/4, and AAL-5. AAL-1
and AAL-2 are used for real-time traffic while AAL-0,
AAL-3/4 and AAL-5 are used for non-time sensitive
traffic. AAL-1 has been standardised in both the ITU-T
[12] and ANSI since 1993, is incorporated in the ATM
Forum specifications for Circuit Emulation Services
(CES), and is offered by several ATM equipment
manufacturers. AAL-1 provides the following services to

the AAL user:
� Transfer of service data units with a constant source

bit rate and the delivery of them with the same bit
rate,

� Transfer of timing information between source and
destination,

� Transfer of structure information between source and
destination,

� Indication of lost or error information not recovered
by AAL-1, if needed.

Figure 4. AAL structure and ALL service types.

However, although AAL-1 is offered by many vendors
AAL-1 should not be considered an optimum solution for
Voice and telephony over ATM (VTOA) with the
following reasons:
� Only a single user of the AAL can be supported (per

virtual channel),
� Reducing delay requires significant additional

bandwidth (if its peak is high),
� Not allow for partially filled cells (always 47 bytes of

payload), bandwidth is used even when there is no
traffic,

� Voice is always 64kbps or bundles of 64kbps (N x
64), this means that each connection requires at lease
64 kbps,

� No standard mechanism in the AAL-1 structure for
compression, silence detection/suppression, idle
channel removal, or CCS (Common Channel
Signalling),

� The bandwidth cannot simply change to meet new
application requirements.

As mentioned above, AAL-1 has some limitations and
may not operate efficiently to carry low-bit-rate voice
traffic. ATM Forum and ITU-T study Group (SG) 13 of a
new service in AAL layer that can carry low-bit-rate voice
information have been discussed [13]. The primary
requirement on the new AAL is to provide efficient
transport of small native packets over ATM networks in
such a way that allows a very small transfer delay across
the ATM network while still allowing the receiver to
recover the original packets. To this end, AAL-2 with
multiplexing capability is established. New AAL-2
provides the following advantages when compared with
AAL-1 [13],[15],[16]:
� Efficient bandwidth usage through VBR service,
� Support for voice compression and silence

detection/suppression,
� Support for idle voice channels detection,
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� Multiple user channels with varying bandwidth on a
single ATM connection,

� VBR ATM traffic class which allows the bandwidth
changed.

Figure 5 shows the scenario of how new AAL-2
multiplexes several voice traffic into one channel (one
virtual channel (VC) in ATM context). Each 64 kbps
voice channel is compressed by using the CS-ACELP
scheme [17] with silent suppression. During silent period
there is no data to send. New AAL-2 is suitable for
compressed wireline telephony, wireless telephony, and
wireless data. Some performance results have been
evaluated [18],[19],[20],[21].

Figure 5. Voice and telephony multiplexing over ATM
using AAL2.

To allow AAL2 to multiplex several voice and data traffic
into one ATM channel, the cell structure has been
standardised in ITU-T SG 13 in AAL-2 [13], as shown in
Figure 6 [14]. Multiple voice channels can accommodate
in one ATM cell and belong to the same VC.

Figure 7 shows in details how multiple voice channels can
be multiplexed into one ATM cell. Each voice signal
(indicated by logical link connection (LLC)) is assigned to
a short cell (7 octets long). A short cell header, 3 octets
long, is added to in front of each short cell. The short cell
is referred to as a common part sub-layer (CPS) packet. A
channel identifier (CID) is included in the CPS header to
identify the original and destination of the CPS packet. A
start field (STF), one octet long, is placed in the first byte
of a standard ATM payload to indicate starting position of
CPS packet in each ATM payload. The STF is needed
because the cell payload may contain the remainder of a
CPS packet from the previous cell.

Figure 6. Voice and data multiplexing in AAL-2.

Figure 7. ATM cell structure for supporting AAL-2
multiplexer

Figure 8 shows structure of CPS packet header and start
field. CPS packet header is 3 octets long and STF is one
octet in length. CID is used to indicate channel number of
the original voice source. Length indicator (LI) is the

length of the short packet and header error check (HEC) is
used for error checking of each short packet’s header.
Each field in the STF is used as follows: Offset field
(OSF) is the offset position in ATM cell. Sequence
number (SN) is a modulus two of the short packet, and
parity bit is used for parity check of the STF.

CID=Channel Identifier LI=Length Indicator
RES=Reserved HEC=Header Error Check

Figure 8. Structure of packet header and start filed.
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Figure 9 [22] demonstrates the performance comparison of
AAL-1 and AAL-2 to carry voice traffic on T1 link in
various time delays. We see that AAL-1 can carry up to 20
voice sources even we increase time delay. AAL-2 with
voice compression, 64k and 32k, can carry more voice
channels when delay time increases, almost 4 times higher
than AAL-1.  Figure 10 shows a number of users
supported by AAL-1, AAL-2, and AAL-5 when voice
coding rate is varied. We can notice that AAL-2 gains a
much higher number of users when voice coding rate is
low.

1         2          3           4            5            6            7           8
DELAY (msec)

AAL-1

AAL-2/64k

AAL-2/32k

Figure 9. Number of voice channels carried by AAL-1 and
AAL-2 when delay is varied.

0
50
100
150
200
250
300

0 10 20 30 40 50 60 70
Voice coding rate

AAL-2 AAL-1 AAL-5

Figure 10. Number of users supported by AAL-1, AAL-2
and AAL-5 when voice coding rate is varied.

4. IMT-2000 Architecture
It is expected that IMT-2000 mobile phones will offer
broad-range of services to users; which include high
quality audio, real-time video, video conferencing,
facsimile, information retrieval such as file transfer and
Internet access [29],[30],[31],[32]. The third-generation
air interface standardisation for the schemes based on
CDMA seems to focus on two main types of WCDMA
(Wide-band CDMA): network asynchronous and network
synchronous, as shown in Figure 11 [31]. In the former
schemes (WCDMA 7 proposed by ETSI and ARIB, and
TTA-II 8 WCDMA proposed by Korea) the base stations
are not synchronised while in the later schemes (TR45.5
(or cdma2000) proposed by the United States and TTA-I 9
proposed by Korea) the base stations are synchronised to
each other within a few microseconds. All schemes are
geared towards the IMT-2000 radio transmission
technology selection process in ITU-R TG8/1.

The main objectives for the IMT-2000 air interface can be
summarised as follows:

� To provide data rates at least 144 Kb/s in a vehicular
environment, 384 Kb/s in a pedestrian environment,
and 2048 Kb/s in an indoor office environment,

� High spectrum efficiency compared to existing
systems,

� High flexibility to introduce new services.

Figure 11. Relationship between WCDMA schemes and
standards bodies.

The fundamental differentiation between 2nd and 3rd

generation mobile phones is the much improved data
services. The most significant improvements over 2nd

mobile phone on the signalling are: Change of reverse link
design from non-coherent to coherent demodulation,
adoption of turbo code by both cdma-2000 and WCDMA
developers for high-speed data transmission, and use of
ISMA with capture for short data bursts. On the network
side, the world of 2nd generation wireless is divided into
those supporting roaming protocols based on both
GSM/MAP and IS-41. Harmonised IMT-2000 standard is
expected to support both as a compromise. Figure 12
shows the coverage area, mobility and information bit rate
of various mobile systems.

Figure 12. Bit rate versus coverage area/mobility of
various mobile phones

5. Internetworking architecture of
IMT-2000 and ATM

ATM network is designed for transmission media which is
very low bit error rates, e.g. upto 10-10. It was questioned
whether ATM will work in the highly noise wireless
environment. This problem can be solved by extending
media access layer, called radio access layer. To do so,
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the conversion unit has to be setup between mobile and
ATM networks. This means that ATM networks not only
are able to carry traffic between mobile and mobile
networks but also mobile networks to other kind of
networks, e.g. wireline networks, computer/data networks
as shown in Figure 13 [25]. Applying ATM technology
for IMT-2000 infrastructure networks is efficient. Both are
statistical multiplexing and short-packet based-technology.
In order to handle various signals from difference mobile
phones, direct transport of standard ATM cell may not
work effectively when the traffic is low bit rate voice
signal. A number of integration of wireless and wireline
networks has been proposed [25],[26],[28]. However,
there are several points to be considered regarding to
mobile and ATM protocol architectures. In this section,
we will concern with data link layer, e.g. ATM Adaptation
Layer (AAL) and ATM Layer (or cell layer).

Figure 14 shows a possible way to apply ATM as a
switching technology for mobile networks. WCDMA
(Wide band CDMA) and ATM are both statistical
multiplexing and short-packet based-techniques. As a

result, the system takes a high bandwidth utilisation.
Therefor, AAL-2 is employed as multiplexing/de-
multiplexing to improve transmission efficiency in mobile
networks.

Figure 13. Mobiles, wireline, legacy LANs, and ATM
internetworking model

Figure 14. Applying ATM as a switching technology for IMT-2000

Figure 15 demonstrates how to employ AAL-2 as a
switching technique for IMT-2000. Layout of protocol
stacks of internetworking between IMT-2000 and ATM of
Figure 14 can be depicted by Figure 16. We can notice

from the protocol stack that multiplex and demultiplex of
WCDMA signals are coupling to AAL-2 layer which also
has a multiplexing capability.
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Figure 15. Applying switching AAL-2 in ATM for IMT-200 networks

Figure 16. Protocol stacks for internetworking between ATM and IMT-2000

To demonstrate how efficient AAL-2 can carry voice
traffic from CDMA mobile networks to a core network,
some numerical results have been carried out [34],[35].  In
[34], CMDA rate set 2 with a vocoder full rate of 8.1
kbps, 50% at the full encoding rate of 14.4 kbps and 50%

at the rate of 1.8 kbps (silence), is used. The analytical
results are summarised in Table 1 with various kinds of
carrier services. It shows that AAL-2 performs best. Note
that, even frame relay network performs similar results,
however, the efficiency gains are not considered.

Table 1 Number of voice calls supported for CDMA rate set 2.

• Diversity handover control. In soft handover, a
mobile station is connected to more than one base
station simultaneously. Soft handover is used in
CDMA to reduce the interference into other cells and
to improve performance through macro diversity.
Softer handover is a soft handover between two sectors
of a cell. Base stations in WCDMA need not be
synchronised, and therefore, no external source of
synchronisation is needed for the base stations.
Asynchronous base stations must be considered when
designing soft handover algorithms and when
implementing position location services.

In WCDMA, the diversity handover technique is used
to improve the quality of service. In order for diversity
handover to work efficiently, ATM transmission is
required to access network between active BSCs.
Sending and receiving signalling messages associated
with the handoff procedure can be time-consuming (if
using virtual trees fashion), leading to large handoff
latency delays, and consequently, increasing
probability of cell loss. To increase the efficiency of
handover, a base station may have ATM switching
capacity allowing for ATM connection can be routed
directly between adjacent base stations [29].
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Figure 7 shows how diversity handover works. In this
scenario, radio frames come from BS-1 and BS-2 (Figure
17 (a): up-link). BSC picks the same radio frame number
from both BSs. BSC makes a comparison using quality
information and then selects the highest quality frame
before forwarding to the core network. In the down-link,
Figure 17 (b), BSC adds frame number to the user data
before putting in ATM cell. The ATM cell is made into two
copies before sending to each BS. We note that soft
handover can occur among up to three cell sites
simultaneously, in which case it is called three-way soft
handover.

(a) Up-Link

(b) Down-Link

Figure 17. Diversity handover process

Figure 18 illustrates an example of connecting ATM route
paths during a mobile moving. In this scenario, mobile
phone MSk which belongs to cell site C0 has a conversation
to MSi which belongs to cell sit C5. During conversation,
MSk moves from cell site C0 to C1, C2, and C3 respectively.
A connection between base station and ATM switch (VCC)
needs to be established appropriately to an active base
station. It may connect to other switches, e.g. switch A to
E. If this situation exists, new optimal path may be needed
to re-compute, e.g. as shown by dot line.

Figure 19 illustrates an example configuration of the whole
network. Each base station may connect to local ATM
switch. A number of base stations connected to ATM
switch may be an engineering design choice. A group of
local switches is connected to a public ATM switch which
may connect to other networks.

Figure 18. Connection path between mobile stations and
ATM switches during mobile station moving.

Figure 19. Typical example of internetworking between
wireline and wireless networks.

6. Challenging Issues
6.1. The Internet Engineering Task Force (IETF) has

proposed IP Mobility (IPM) based network [33], so
called Packet Telephony [36] or Internet Telephony
[37]. This Mobile IP concepts and multimedia
services could be [42]. To meet that end, it could be
point-to-point, point-to-multi-points, circuit-switch
and packet-switch capabilities must be provided.
This could be a challenging issue to investigate
when IPM used by IMT-2000 travels across ATM
networks. Mobility support for IP over wireless
ATM is presented in [38],[39].
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6.2. Even the future mobile network, such as IMT-2000,
is expected to be able to serve heterogeneous traffic,
the main traffic may still be voice. Voice and
Telephony over ATM (VTOA) is a part of an
ongoing convergence to a single network
technology [15],[40],[41]. When voice and
telephony are combined with other services, e.g.
electronic mail, voice mail, mobile radio – as shown
in Figure 1-, multiple simultaneous access per MS
(Mobile Station) must be capable. To that end, an
appropriated model need to be employed.

ATM has been chosen as a promising transportation
technology in IMT-2000 [42]. Their
internetworking, between IMT-2000 and ATM, are
in progress. As wee note above, MS is able to serve
a variety kind of traffic simultaneously, two
categories services, AAL2 and AAL5, have been
propose [42]. However, some technical issues may
not be clearly defined [43],[44], especially in AAL5
(which is the best effort service). Moreover, ABR
(Available Bit Rate) service which has been chosen
by ATM Forum [45] to delivery non-time
sensitive/lose sensitive traffic in ATM networks
needs to be studied on its performance/algorithm
when interoperated  with IMT-2000.

6.3. Figure 20 shows the coverage and bandwidth of
existing and forthcoming wireless technologies.
Wireless ATM could be considered as a next
generation of mobile networks. IMT-2000 will
provide voice and data transmission rate upto 2
Mbps while wireless ATM will provide access rate
upto 25 Mbps [46]. Both systems will have some
interfacing parts to exchange their data. This issue
may be concerned.

Figure 20. Coverage and bandwidth of wireless systems

6.4. Global roaming and internetworking between
various wireless systems via more than one kind of
intermediate/core networks is challenging. For
example, Figure 21 shows the interconnectivity of
the IMT-2000 systems and identifies all possible
network-to-network interfaces (NNIs) in a global
roaming environment [47]. In some cases of
interconnection may contain more than one physical
representation of each type of generic functional

networks. In addition, the physical representations
may not be directly interconnected, making it
necessary to use a transit or intermediate network.
This may create a high complexity protocol.

Figure 21. IMT-2000 interconnectivity in a two-domain
global roaming environment.

6.5. In ATM networks, we need to consider an overhead
used by each service. Table 2 shows that even AAL-
2 can carry the largest number of voice channels
compared with other AALs, however, it has the
biggest overhead; almost 40 percent of used
bandwidth. It is interested how to reduce the
overhead of this scheme while maintaining a similar
performance. Enhanced mechanism may be
proposed.

Table 2 comparison of overhead and number of voice
channels between various AAL services

7. Conclusion
In this paper, we have shown the performance of ATM
networks to carry low bit rate voice traffic. AAL-2 (ATM
Adaptation Layer 2) protocol with channel multiplexing
capability has been designed to support low bit rate delay-
sensitive services to delivery the required QoS and
maintain high efficient resource utilisation. We have found
that ATM offers a number of advantages over other
technologies, e.g. frame relay, TDM. Applying ATM
technology for IMT-2000 infrastructure networks is
efficient. Both are statistical multiplexing and short-packet
based-technology. As a result, a network gains a high
system utilisation and packetisation delay could be
eliminated. Furthermore, ATM offers a fast mobility and
soft handover supported in W-CDMA based-mobile
networks. However, some works are on going in progress,
some challenging issues have been addressed in this paper.
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ระบบระบุผูพูดภาษาไทยดวยวิธีไดนามิกสไทมวอรปปง

วารินทร อัจฉริยะกุลพร1 , ชัย วุฒิวิวัฒนชัย2 , จุฬารัตน ตันประเสริฐ3

หนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมภาษาและซอฟตแวร
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ช้ัน 22 อาคารมหานครยิบซั่ม ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล: 1varin@nectec.or.th,  2chai@nectec.or.th,  3chulak@nectec.or.th

ABSTRACT -- This paper proposes a closed set, text-dependent speaker identification system for Thai
language. Speaking text used in this system is Thai digit 0-9. From our preliminary experiments, a pattern
matching technique namely Dynamic Time Warping (DTW) has shown a very good performance, especially for
text-dependent system. This work consequently focuses on DTW based system with several comparative
studies. Changes of number of sound references and some significant DTW parameters, e.g. time-alignment
window, are evaluated. Three algorithms for practical implementation of DTW are proposed and compared.
Various kinds of popular speech features are conducted in experiment. Furthermore, experiment on longer
speaking-text using concatenation of isolated digits is performed with a new efficient decision technique,
proposed especially for concatenated speech system.
KEY WORDS -- Thai language speaker identification, Dynamic time warping

บทคัดยอ – บทความฉบับนี้นํ าเสนอระบบระบุผูพูดสํ าหรับภาษาไทยแบบระบบปด และกํ าหนดคํ าพูดตายตัวคือเสียงตัวเลขภาษาไทย 
0-9 จากการทดลองเบื้องตนพบวาวิธีการเทียบเคียงแบบไดนามิกสไทมวอรปปง (Dynamic Time Warping : DTW) เปนวิธีที่มีประสิทธิ
ภาพสูง และเหมาะสํ าหรับระบบระบุผูพูดชนิดกํ าหนดคํ าพูดตายตัว ในบทความนี้จึงเปนการวิจัยตอเนื่องเนนหนักเฉพาะการใชเทคนิค
DTW โดยมีการทดลองเปรียบเทียบผลการระบุผูพูด เมื่อเปลี่ยนแปลงจํ านวนเสียงอางอิง เปลี่ยนแปลงคาตัวแปรสํ าคัญในกระบวนการ 
DTW เชนคากรอบของการเทียบจุด (Time-alignment Window) เปลี่ยนแปลงกฎการตัดสินใจ พรอมทั้งนํ าเสนอและเปรียบเทียบเทคนิค
การพัฒนา DTW ในทางปฏิบัติ 3 แบบ นอกจากนี้ยังไดทํ าการทดลองเปรียบเทียบผล เมื่อใชคาลักษณะสํ าคัญของเสียงแบบตางๆ และ
การทดลองสํ าหรับเสียงพูดที่ยาวขึ้น โดยใชเสียงของตัวเลขโดดตอกัน สํ าหรับการทดลองกับเสียงตัวเลขตอเนื่องนี้ ไดนํ าเสนอวิธีการตัด
สินใจแบบใหมซึ่งใหผลดีกวาเดิมอีกดวย

คํ าสํ าคัญ -- การระบุผูพูดสํ าหรับภาษาไทย, ไดนามิกสไทมวอรปปง

1. บทนํ า
 ระบบรูจํ าผูพูด (Speaker Recognition) เปนระบบหนึ่งที่นาสนใจใน
การนํ ามาใชกับการระบุบุคคล (Person Identification) นอกเหนือไป
จากการตรวจสอบลายนิ้วมือและการตรวจสอบรูปแบบมานตา โดย
สวนใหญมีจุดประสงคหลักเพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 
ระบบรูจํ าผูพูดสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ [1][2] คือระบบระบุผูพูด 
(Speaker Identification : SID) ซ่ึงมุงเนนที่จะใหระบบจดจํ าใหไดวา
ใครเปนผูพูด และระบบยืนยันผูพูด (Speaker verification : SV) ซ่ึงมี
จุดมุงหมายที่จะตรวจสอบวาผูพูดเปนบุคคลที่ระบุไวหรือไม สํ าหรับ 

SID ยังสามารถแบงออกเปนระบบปด (Closed Set) และระบบเปด 
(Open Set) [1][3] ซ่ึงการทํ างานของระบบเปด ไมเพียงแตตรวจสอบวา
ใครเปนผูพูดเทานั้น ยังสามารถปองกันบุคคลภายนอกระบบไดอีกดวย 
นอกจากนี้หากมองทางดานคํ าพูดที่ใชในการรูจํ าผูพูดแลว ยังสามารถ
จํ าแนกระบบออกไดเปน แบบกํ าหนดคํ าพูดตายตัว (Text Dependent 
หรือ Fixed text) และแบบไมกํ าหนดคํ าพูด (Text Independent หรือ 
Free Text) สํ าหรับบทความนี้ไดนํ าเสนอระบบระบุผูพูด ซ่ึงเปนระบบ
ปดและกํ าหนดคํ าพูดตายตัว
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 โดยทั่วไป ระบบระบุผูพูดจะประกอบดวยสวนประกอบหลัก 2 สวน
[2] คือ สวนการสกัดคาลักษณะสํ าคัญ (Feature Extraction) และสวน
การเทียบเคียงรูปแบบเพื่อรูจํ า (Pattern Matching) สัญญาณเสียงที่ผาน
การประมวลผลขั้นตนเพื่อปรับสัญญาณใหเหมาะสมกับระบบ จะถูก
นํ ามาสกัดคาลักษณะสํ าคัญ (Feature) ซ่ึงเปนกลุมตัวเลขจํ านวนไมมาก
ที่ใชเปนตัวแทนสัญญาณเสียงได เนื่องจากวัตถุประสงคหลักคือการ
แทนสัญญาณเสียงดวยกลุ มตัวเลขจํ านวนไมมากและตองคงไวซ่ึง
ลักษณะสํ าคัญของเสียงดวย จึงมีการนํ าหลักการทางกลสัทศาสตรมา
ประกอบกับเทคโนโลยีในการเขารหัสสัญญาณ (Coding) เพื่อใชเปน
วิธีในการสกัดคาลักษณะสํ าคัญ เมื่อพิจารณาวิธีการสกัดคาลักษณะ
สํ าคัญที่มีการนํ าเสนอมาแลว จะสามารถแบงแยกออกไดเปน 2 กลุม 
[3][4] ไดแกคาลักษณะสํ าคัญทางฉันทลักษณ (Prosodic Feature) ได
แก คาความถี่มูลฐาน (Fundamental Frequency) คาความถี่ฟอรแมนท
(Formant Frequency) และคาพลังงาน (Energy) เปนตน และคา
ลักษณะสํ าคัญบนพื้นฐานของสเปกตรัม (Spectral-Based Feature) ซ่ึง
ไดรับการพิสูจนวาใหผลการรูจํ าดีกวาคาลักษณะสํ าคัญในแบบแรก คา
ลักษณะสํ าคัญกลุมนี้ไดแก สัมประสิทธ์ิการประมาณพันธะเชิงเสน 
(Linear Prediction Coefficient : LPC) [5] และสัมประสิทธ์ิเซปสตรัม
(Cepstral Coefficient) ซ่ึงมีทั้งสัมประสิทธ์ิเซปสตรัมแบบคํ านวณมา
จาก LPC (Linear Predictive Coding Derived Cepstrum : LPCC) [2]
[6][7] และแบบที่คํ านวณบนพื้นฐานของชุดตัวกรอง (Filter Bank)
และสเกลของความถี่แบบไมสมํ่ าเสมอ (Nonuniform Frequency 
Scale) เชน สัมประสิทธ์ิเซปสตรัมบนสเกลเมล (Mel Frequency 
Cepstral Coefficient : MFCC) [2][6][8] เนื่องจากสัมประสิทธ์ิเซปสต
รัมสามารถใหผลการรูจํ าไดดีกวา LPC [7][8] จึงมีการพัฒนาคา
ลักษณะสํ าคัญในกลุมของเซปสตรัมอีกมากมาย อาทิเชน เซปสตรัมที่
หักคาเฉลี่ยของตัวมันออก (Cepstral Mean Substraction : CMS) [8] 
และเซปสตรัมผานการกรองภายหลัง (Postfiltered Cepstrum) (PFL) 
[8][9][13] เปนตน นอกจากนี้ยังมีการคํ านวณคาการเปลี่ยนแปลง 
(Derivative หรือ Delta) ของคาสัมประสิทธ์ิเหลานี้เพื่อใชเปนคา
ลักษณะสํ าคัญอีกดวย [1][8]

 สวนประกอบที่สองของระบบระบุผูพูด คือสวนของการเทียบเคียงคา
ลักษณะสํ าคัญของสัญญาณเสียงที่ตองการรูจํ า กับคาลักษณะสํ าคัญ
ของสัญญาณเสียงอางอิง มีวิธีการในการเทียบเคียงรูปแบบจํ านวนมาก
ที่ถูกนํ าเสนอและใหผลการรูจํ าที่ดี อาทิเชน ไดนามิกสไทมวอรปปง 
(Dynamic Time Warping : DTW) [3][6] ควอนไตซเชิงเวกเตอร 
(Vector Quantization : VQ) [10] แบบจํ าลองฮิดเดนมารคอฟ (Hidden 
Markov Model : HMM) [6][10] และโครงขายประสาทเทียม 
(Artificial Neural Network : ANN) [11] เปนตน การเทียบเคียงรูป

แบบ มีพื้นฐานของการคํ านวณระยะหางของรูปแบบที่จะเทียบเคียงกับ
รูปแบบอางอิง การเลือกใชวิธีการเทียบเคียงแบบใดนั้น ข้ึนอยูกับงานที่
ตองการจะพัฒนาคอนขางมาก เชน DTW และ ANN เหมาะกับระบบที่
กํ าหนดคํ าพูดตายตัว ในขณะที่ VQ และ HMM เหมาะกับระบบแบบ
ไมกํ าหนดคํ าพูด [1][10] สวนจะกํ าหนดหรือไมกํ าหนดคํ าพูดที่ใชใน
ระบบก็ข้ึนอยูกับลักษณะของงาน

 เนื่องจากงานวิจัยในบทความนี้มุงเนนที่จะพัฒนาระบบระบุผูพูดแบบ
กํ าหนดคํ าพูดตายตัว โดยใชเสียงตัวเลขภาษาไทย 0-9 จึงไดทํ าการ
ทดลองขั้นตน [12] และไดผลสรุปวา DTW เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ
มาก ในบทความฉบับนี้ ไดทํ าการทดลองเจาะลึกเฉพาะระบบระบุผูพูด
โดยใชวิธี DTW และทํ าการทดลองเปรียบเทียบผลการรูจํ า เมื่อเปลี่ยน
แปลงจํ านวนเสียงอางอิง เปลี่ยนแปลงคาลักษณะสํ าคัญที่ใชในระบบ 
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนกระบวนการของ DTW และขั้นตอนการตัดสินใจ 
(Decision Rule) ในรายละเอียดปลีกยอย และทํ าการทดลองสํ าหรับคํ า
พูดที่ยาวข้ึน โดยใชเสียงตัวเลขโดดตอกันอีกดวย

 ในบทความนี้จะกลาวถึงการสกัดคาลักษณะสํ าคัญของเสียงในสวนที่ 2 
กลาวถึงรายละเอียดของวิธีไดนามิกไทมวอรปปงในสวนที่ 3 สํ าหรับ
รายละเอียดของระบบระบุผูพูดที่นํ าเสนอจะแสดงในสวนที่ 4 ในสวน
ที่ 5 และ 6 จะกลาวถึงผลการทดลองและบทสรุปตามลํ าดับ
 

2. การสกัดคาลักษณะสํ าคัญของเสียง
 ในบทความนี้ ไดทํ าการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใชคา
ลักษณะสํ าคัญแบบตางๆ ซ่ึงไดแก LPC, LPCC, PFL และ MFCC โดย
หลักการสกัดคาลักษณะสํ าคัญแตละแบบมีรายละเอียดดังนี้

 2.1   สัมประสิทธ์ิการประมาณพันธะเชิงเสน (Linear Prediction
Coefficient : LPC) [5]

กํ าหนดให X  แทนสัญญาณเสียง และ )(nX  แทนลํ าดับ
(Sequence) ของสัญญาณเสียงที่ผานการแปลงเปนดิจิตอลแลว หลัก
การของ LPC เริ่มตนจากการกํ าหนดให )(ˆ nX  หาไดจากผลรวมเชิง
เสนของ )(nX  กอนหนาจํ านวน p ตัว (อันดับเทากับ p)

∑
=

−≈
p

k
k knXanX

1

)()(ˆ …..(1)

โดยที่ ka  คือคา LPC อันดับที่ k ดังนั้น คาความผิดพลาด )(ne  จะ
คํ านวณไดจาก

∑
=

−−=
p

k
k knXanXne

1

)()(ˆ)( …..(2)
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การนํ า LPC มาประยุกตใชกับงานวิจัยเกี่ยวกับเสียงนั้น สัญญาณเสียง
จะถูกแบงเปนเฟรม เฟรมละ m สัญญาณ เมื่อพิจารณาเฟรมที่  n จะได
คาความผิดพลาดรวมดังแสดงในสมการที่ (3)

E X m a X m kn n k n
k

p

m

= − −










=
∑∑ ∃ ( ) ( )

1

2

….(3)

หลักการหา ka  ที่ทํ าให nE  มีคาตํ่ าที่สุดทํ าไดโดยอาศัยการหาคา
อนุพันธของ nE  เทียบกับ ka  จะไดสมการที่ (4)

pikiRaiR
p

k
k ≤≤−=∑

=

1,)()(
1

…..(4)

โดยที่ )(iR  เปนคาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation)หาไดจาก
∑ −=

m

mXimXiR )()()( …..(5)

เมื่อแกสมการที่ (4) ซ่ึงประกอบดวยสมการเชิงเสน p สมการ จะได
สัมประสิทธ์ิ ka  ที่ใชในการประเมินคาสัญญาณจํ านวน p  คา โดย
แปลงสมการที่ (4) ใหอยูในรูปของเมตริกซของคาอัตสหสัมพันธ ซ่ึง
จะไดเปนเมตริกซ Toeplitz ซ่ึงมีลักษณะสมมาตร และทุกๆสมาชิกใน
แนวทแยงมุมมีคาเทากัน ดังนี้
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การแกสมการเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิ ka  ทํ าไดโดยวิธี Levinson-
Durbin [7] ดังนี้
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 โดยที่ )0(0 RE =  และ 00 =a  ในแตละรอบของ m  คา
สัมประสิทธ์ิ )(iam  เมื่อ i = 1,2,3,…,m จะเปนคา LPC อันดับที่ m
ที่เหมาะสมที่สุด
 

 2.2   สัมประสิทธ์ิเซปสตรัมบนสเกลเมล (Mel Frequency
Cepstral Coefficient : MFCC)

 นอกจากเซปสตรัมปกติแลว ซ่ึงหาไดจากการแปลงฟูริเยรยอนกลับ 
(Inverse Fourier Transformation) ของคาลอการิทึม (Logarithm) ของ
สเปกตรัมสัญญาณเสียง แตวิธีการที่ใหประสิทธิผลดีกวาคือการปรับ
สเกลของสเปกตรัม ใหอยูบนสเกลที่เหมาะสมสํ าหรับการรับฟงของ

มนุษย เนื่องจากสัญญาณเสียงพูดในชวงความถี่ตํ่ าจะมีความสํ าคัญมาก
กวาชวงความถี่สูง จึงมีการออกแบบสเกลของสเปกตรัมใหสามารถ
เก็บรายละเอียดของสัญญาณเสียงชวงความถี่ตํ่ าไดมากกวา เชน สเกล
เมล (Mel scale) และสเกลบารก (Bark scale) [2][6] เปนตน โดยการ
ผานสัญญาณเขาไปยังชุดตัวกรอง (Filter Bank) ที่มีการกระจายความถี่
บนสเกลเมลตามสมการที่ (7)

 )1
1000

(log1000 2 +=
f

Mel      …..(7)

 จะไดคาพลังงานเสียง kS~  สํ าหรับตัวกรองที่ k และเมื่อนํ าคา
ลอการิทึมของพลังงานนี้ มาผานการแปลงโคซานยแบบไมตอเนื่อง 
(Discrete Cosine Transformation) จะไดคา MFCC ลํ าดับที่ n ดังแสดง
ในสมการที่ (8) [2][6][8]

 ∑
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−=
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k
kmel k

knSnc
1

))5.0(cos()~log()( π   ….(8)

 อยางไรก็ตาม การออกแบบชุดของตัวกรองและรูปรางของตัวกรอง ก็
เปนจุดสํ าคัญที่สงผลกระทบตออัตราการรูจํ าดวยเชนกัน
 

 2.3   สัมประสิทธ์ิเซปสตรัมแบบคํ านวณมาจากการประมาณ
พันธะเชิงเสน (Linear Predictive Coding Derived
Cepstral Coefficient : LPCC)

 นอกจากการคํ านวณคาเซปสตรัมโดยตรงดังไดกลาวในหัวขอ 2.2 แลว 
ยังสามารถคํ านวณคาสัมประสิทธ์ิเซปสตรัมงายๆ ไดจากคา LPC [2]
[7][8] อีกดวยโดยอาศัยสมการตอไปนี้
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 2.4   สัมประสิทธ์ิเซปสตรัมแบบผานตัวกรองภายหลัง
(Postfiltered Cepstral Coefficient : PFL)

 PFL เปนวิธีการหนึ่งที่พัฒนาเพิ่มเติมตอจาก LPCC และใหประสิทธิ
ภาพที่ดี ข้ึนทั้งสํ าหรับการรู จํ าผู พูดและการรู จํ าคํ าพูด (Speech 
recognition) [13] หลักการของ PFL คือการเนนสัญญาณเสียงในเชิง
ความถี่เฉพาะบริเวณที่เปนความถี่ฟอรแมนท ดวยหลักการนี้ทํ าให
สัญญาณเสียงที่ถูกลดทอนดวยสัญญาณรบกวนยังคงแสดงลักษณะ
สํ าคัญของเสียงนั้นออกมาได PFL สามารถคํ านวณไดตามสมการที่ 
(10)
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 ])[()( nn
lpcpfl ncnc βα −= (10)

 โดยที่ α และ β  สามารถเปลี่ยนคาไดในชวง (0,1] เพื่อใหเหมาะสม
กับการเนนคาเซปสตรัม ณ ความถี่ฟอรแมนท
 

3. เทคนิคไดนามิกสไทมวอรปปง (Dynamic Time
Warping : DTW)

 3.1   ทฤษฎี DTW
 ดังที่ไดกลาวมาบางแลววาหลักการเทียบเคียงรูปแบบคือการคํ านวณคา
ระยะหางระหวางลํ าดับ 2 ลํ าดับ วิธีงายที่สุดคือการรวมคากํ าลังสอง
หรือคาสัมบูรณของผลตางของจุดในลํ าดับทั้งสองแบบจุดตอจุด แต
เนื่องจากสัญญาณเสียงมักจะมีการแปรเปลี่ยนในเชิงเวลาอยูเสมอ การ
เทียบเคียงลํ าดับของคาลักษณะสํ าคัญของสัญญาณเสียงจึงไมควรมีการ
เทียบแบบจุดตอจุด DTW แกปญหาดังกลาวดวยการอนุญาตใหจุดใดๆ 
บนลํ าดับแรก สามารถถูกนํ าไปเทียบกับจุดอีกจุดบนลํ าดับที่สอง ซ่ึงอยู
หางกันในชวงจุดที่กํ าหนดได โดยมีเงื่อนไขวาจะตองไดคาผลรวมของ
ระยะหางสุดทายเมื่อจบการเทียบเคียงตํ่ าที่สุด
 

 

A

B

 รูปที่ 1 แสดงแนวคิดของการเทียบเคียงแบบ DTW

 กํ าหนดใหลํ าดับสองลํ าดับที่มาเทียบเคียงกันเปน A = {a1, a2,…, aI} 
และ B = {b1, b2,…, bJ} มีความยาวของลํ าดับเปน I และ J ตามลํ าดับ 
โดยปกติแลว ในระบบรูจํ าเสียง aI และ bj จะเปนเวกเตอรของคา
ลักษณะสํ าคัญของสัญญาณเสียงหนึ่งสวนยอย (Speech Frame) การ
คํ านวณคาระยะหางระหวางลํ าดับทั้งสองตามเทคนิคของ DTW ทํ าได
ตามขั้นตอนดังนี้ [6]

 ข้ันที่ 1 กํ าหนดคาเริ่มตน D(a1,b1) = 2d(a1,b1) โดยที่ d(a1,b1) เปน
คาระยะหางระหวางจุด a1 และ b1 ซ่ึงสามารถเลือกคํ านวณไดจากสม
การที่ (11) หรือ (12) ดังนี้
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 โดย ika  และ ikb  เปนคาลักษณะสํ าคัญลํ าดับที่ k  ในเวกเตอร ia

และ jb  ตามลํ าดับ p  เปนจํ านวนลํ าดับของคาลักษณะสํ าคัญของ
สัญญาณเสียงแตละสวนยอย

 ข้ันที่ 2 คํ านวณคา ),( ji baD  สํ าหรับจุดที่เหลือโดยอาศัยสม
การที่ (13)
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 ทั้งนี้ จะตองเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้
1) JjIi ≤≤≤≤ 1,1

2) จุดตนและจุดปลายของการจับคูจุดคือ (a1,b1) และ (aI,bJ)
ตามลํ าดับ

3) สํ าหรับการจับคูจุดแตละจุด (ai,bj) โดยที่
rji ≤−  เสมอ

4) 10,10 11 ≤−≤≤−≤ −− kkkk jjii  โดยที่ k  เปน
ดัชนีบอกรอบของการจับคูจุด

ข้ันที่ 3 คาระยะหางรวมคือ 
JI
baD JI

+
),(

ข้ันที่ 4 เสนทางการจับคูจุด (Matching Path) สามารถหาไดโดย
การพิจารณาสมการที่ (13) เร่ิมจากจุดทายสุด คือ (aI,bJ) ยอนหลังกลับ
ไปยังจุดเริ่มตน (a1,b1) ข้ันตอนนี้ใชเฉพาะกรณีที่ตองการหาเสนทาง
การจับคูจุดเทานั้น

เงื่อนไขขอที่ 4) ของขั้นตอนที่ 2 ถูกกํ าหนดตายตัวอยูแลวในสมการที่ 
(13) ซ่ึงมีความหมายวา ทุกจุดบนลํ าดับทั้งสองที่มาเทียบเคียงกันจะ
ตองถูกจับคูเสมอ อยางไรก็ตาม เราสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขขอที่ 4) 
และสมการที่ (13) ไดตามความเหมาะสม คา r  ในเงื่อนไขขอที่ 3) 
กํ าหนดกรอบของการจับคูจุด (Time-alignment Window) ที่อนุโลมให
เกิดขึ้นได

ระยะหางที่ไดจากการเทียบเคียงลํ าดับแตละคูจะถูกนํ ามาใชในการตัด
สินใจเพื่อรูจํ า โดยใชกฎการตัดสินใจแบบตางๆ ซ่ึงจะกลาวราย
ละเอียดในสวนที่ 4

 3.2   การประยุกตใช DTW ในทางปฏิบัติ
การพัฒนา DTW ตามหลักการที่กลาวในหัวขอที่ผานมา จะพบวาเกิด
ปญหาขึ้นบางสวน ปญหาแรกคือการเลือกคา r  และจํ านวนจุดของ
การกาวแตละครั้ง (ตามเงื่อนไขขอที่ 4) ในหัวขอ 3.1 ใหเหมาะสม การ
กํ าหนดคาที่เหมาะสม จํ าตองพิจารณาการทดลองเปรียบเทียบ ปญหาที่
สองคือการกํ าหนดคา r  ไวตายตัว จะสงผลใหการจับคูลํ าดับสอง
ลํ าดับที่มีความยาวตางกันมากๆ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ 2) ในหัวขอ 
3.1 ไดไมเหมาะสมจึงไดนํ าเสนอเทคนิคเพิ่มเติม 3 แบบ เพื่อให
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สามารถจับคูลํ าดับสองลํ าดับใดๆ เขาหากันได โดยไมข้ึนกับความแตก
ตางของความยาวของลํ าดับทั้งสอง ดังตอไปนี้

• เทคนิคที่ 1 กํ าหนดคา r  เปนคาคงที่คาหนึ่ง และทํ าการเพิ่ม
จุดที่มีคาเปน 0 ในลํ าดับที่ส้ันกวาเพื่อใหการจับคูลํ าดับตรง
ตามเงื่อนไขได

• เทคนิคที่ 2 กํ าหนดคา r  ใหเปลี่ยนแปลงได โดยมีคาเทากับ 
ผลตางของความยาวของลํ าดับสองลํ าดับที่กํ าลังจับคูกัน

• เทคนิคที่ 3 นับเปนวิธีที่สมเหตุสมผลที่สุด โดยการยึดจุดบน
สองลํ าดับที่ควรจะถูกเทียบกันกอน หลังจากนั้นจึงปรับ
ละเอียดเพื่อหาจุดที่เหมาะสมในกรอบ r  ขางๆ จุดที่กํ าหนด
ตอนแรก

เทคนิคการเทียบเคียงดวย DTW ทั้ง 3 เทคนิคที่กลาวขางตนโดยแสดง
ไดดังรูปที่ 2 ในที่นี้กํ าหนดให A และ B เปนลํ าดับสองลํ าดับที่มาเทียบ
เคียงกัน

ก. เทคนิคที่ 1
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รูปที่ 2 เทคนิค 3 แบบของการพัฒนา DTW

4. ระบบระบุผูพูด
สถาปตยกรรมของระบบระบุผูพูดที่นํ าเสนอในบทความนี้แสดงไดดัง
รูปที่ 3 โดยเสียงพูดจะถูกสงเขาในกระบวนการประมวลผลเบื้องตน
เพื่อจัดรูปแบบเสียงใหมีความเหมะสมกอนเขาสูข้ันตอนการสกัด
ลักษณะสํ าคัญ จากนั้นก็จะนํ าเสียงไปเปรียบเทียบกับเสียงอางอิงโดย
ใชเทคนิค DTW แลวนํ าคาระยะหางสงตอไปใหสวนตัดสินใจระบุผู
พูดทํ าการตัดสินวาเปนเสียงของบุคคลใด และสงผลการตัดสินออกมา

เสียงพูด

ประมวลผลเบือ้งตน

สกัดลักษณะสาํคัญ

เสียงทดสอบ เสียงทดสอบ เสียงทดสอบ

เสยีงอางองิ#1 เสยีงอางองิ #2 เสยีงอางองิ #N

. . .

. . .

ตัดสินใจระบผูุพูด

ผลการตดัสินระบผูุพูด

เปรียบเทียบโดยเทคนคิ DTW

รูปที่ 3 สถาปตยกรรมของระบบระบุผูพูด

4.1   สวนการประมวลผลขั้นตน (Preprocessing)
เปนการเตรียมสัญญาณเสียงกอนสกัดคาลักษณะสํ าคัญของเสียง เสียง
พูดจะถูกบันทึกดวยเครื่องคอมพิวเตอรผานการดเสียงที่มีอัตราการสุม
ตัวอยาง (Sampling rate) 11.025 กิโลเฮิรต โดยเก็บขอมูลขนาด 16 บิต 
เนื่องจากวาการบันทึกเสียงผานเครื่องคอมพิวเตอรจะมีสัญญาณรบ
กวนจากกระแสไฟฟาในเครื่องเกิดขึ้นประมาณ 50 กิโลเฮิรต จึงตองนํ า
สัญญาณที่ไดมาผานการกรองดวยวงจรกรองสัญญาณแบบผานความถี่
สูงเกิน (High Pass Filter) 200 เฮิรต ตอจากนั้นจึงผานการตัดหัวทายคํ า 
(Endpoint detection) แบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานเสียงเปนหลัก [14]
เพื่อใหไมมีการนํ าสัญญาณที่ไมใชเสียงพูดจริงเขามาในระบบ

4.2   การสกัดลักษณะสํ าคัญ (Feature Extraction)
เปนการสกัดลักษณะสํ าคัญของเสียงของผูพูดแตละคนจากสัญญาณ
เสียงที่บันทึกไว คาลักษณะสํ าคัญชนิด LPC, LPCC, PFL และ MFCC 
ถูกนํ ามาใชในการทดลอง การสกัดคาลักษณะสํ าคัญของเสียงมีข้ันตอน
ดังนี้

• การเนนสัญญาณขั้นตน (Preemphasis) ดวยการนํ าสัญญาณ
เสียงผานวงจรกรองอันดับที่ 1 เพื่อใหสัญญาณเสียงชัดเจน
ข้ึน สัญญาณรบกวนนอยลง

• การแบงสัญญาณเปนสวนยอย (Block to Frame) ขนาด 20 
มิลลิวินาที โดยแตละสวนยอยมีสวนซอนทับกัน 5 มิลลิ
วินาที
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• การวางกรอบแบบแฮมมิง (Hamming Window) หลังจาก
แบงสัญญาณเปนสวนยอยแลว ในแตละสวนยอยจะวาง
กรอบแฮมมิ่ง เพื่อทํ าใหสัญญาณตอเนื่อง และชัดเจนมากขึ้น

• การสกัดคาลักษณะสํ าคัญของเสียงโดยวิธีตาง ๆ ไดแก LPC, 
LPCC, PFL และ MFCC ดังไดกลาวแลวในสวนที่ 2 คา
สัมประสิทธ์ิของวิธีตาง ๆ จะใชจํ านวนเทากันหมดคือ 15 
อันดับสํ าหรับแตละสวนยอยของเสียง โดยคาอันดับที่ 15 นี้
เปนคาที่ใหผลการระบุผูพูดเบื้องตนที่เหมาะสม [12]

4.3   การเทียบเคียงรูปแบบสัญญาณอางอิงกับ
        สัญญาณทดสอบ (Pattern Matching)
ในบทความนี้ใชเทคนิคไดนามิกสไทมวอรปปง (DTW) ซ่ึงเปนเทคนิค
ที่นิยมนํ ามาใชในการเทียบเคียงรูปแบบ โดยการวัดระยะหางของ
สัญญาณเสียงที่เขามาทดสอบกับสัญญาณเสียงอางอิงในแกนเวลา 
เทคนิค DTW นี้สามารถจับคูสวนยอยของสัญญาณเสียงที่เหมาะสมที่
สุด และมีระยะหางนอยที่สุด รายละเอียดของวิธีนี้ไดกลาวไวในสวนที่ 
3

4.4 การตัดสินใจ (Decision Making) ของการระบุผูพูด
หลังจากที่ DTW ไดวัดระยะหางของสัญญาณเสียงที่ไมทราบวาเปน
ใครกับสัญญาณเสียงอางอิงแลว จะใชวิธีการตัดสินใจเพื่อรูจํ า 2 วิธี วิธี
แรกใชสํ าหรับกรณีที่มีเสียงอางอิงเสียงเดียวตอหนึ่งผูพูด วิธีการตัดสิน
ใจคือพิจารณาคาระยะหางตํ่ าที่สุด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือมีความ
คลายมากที่สุด (Maximum Likelihood : ML) วิธีที่สองใชในกรณีที่มี
เสียงอางอิงของแตละผูพูดจํ านวนมาก วิธีการตัดสินใจใชวิธีพิจารณา 
K ลํ าดับที่ใกลที่สุด (K-Nearest Neighbor : KNN) โดยจะพิจารณา
สัญญาณเสียงอางอิงที่ใหระยะหางที่จับคูที่นอยที่สุด K อันดับแรก ใน
สัญญาณเสียงอางอิง K สัญญาณนั้น หากเสียงอางอิงของบุคคลใดมี
จํ านวนมากที่สุด ระบบก็จะตัดสินใจวาเสียงที่เขามาทดสอบเปนเสียง
ของบุคคลนั้น และถาหากวามีเสียงอางอิงจาก 2 บุคคลจํ านวนเทากัน
ทํ าใหไมสามารถตัดสินใจได ก็จะพิจารณาจาก 1-NN วาเสียงอางอิง
ของบุคคลใดมีระยะหางนอยที่สุดอันดับแรก ก็จะตัดสินใจระบุวาเสียง
อินพุตเปนของบุคคลนั้นทันที

5. การทดลองและผลการทดลอง
เสียงที่ใชในการทดลองบันทึกโดยผูพูด 50 คน (ชาย 30 คน หญิง 20 
คน) โดยบันทึกเปนเวลา 5 สัปดาหตอเนื่อง ในแตละสัปดาหผูพูดทุก
คนตองพูดเสียงตัวเลขโดด 0-9 ตัวเลขละ 10 คร้ัง โดยใชโปรแกรมอัด

เสียงที่สรางขึ้นโดยเฉพาะ การพูดเพื่อบันทึกเสียงตัวเลขจะเปนแบบสุม
ไมเรียงตามลํ าดับ 0-9 เพื่อปองกันความคุนเคยในการพูดเลขตอเนื่อง
กัน เสียงที่บันทึกไดจากสัปดาหที่ 1-3 จะใชเปนเสียงอางอิง สวน
สัปดาหที่ 4-5 จะใชเปนเสียงสํ าหรับการทดสอบ ดังนั้นสํ าหรับผูพูดแต
ละคน จะมีจํ านวนเสียงอางอิงทั้งหมด 30 เสียง และเสียงเพื่อทดสอบ 
20 เสียงตอหนึ่งตัวเลข

ในการทดลองไดแบงการทดลอง 3 แบบดวยกัน การทดลองแรกคือ
การทดลองกับเสียงตัวเลขโดด 0-9 โดยจะมีการทดลองหาจํ านวนเสียง
อางอิงที่เหมาะสมจุดมุงหมายเพื่อทํ าใหระบบมีความถูกตองของการ
ระบุผู พูดสูงและใชเวลาไมนานเกินไปนัก การทดลองเทคนิคการ
ประยุกตใช DTW เพื่อหาวิธีวัดระยะหางของเสียงอางอิงกับเสียง
ทดสอบที่เหมาะสมที่สุด การทดลองที่สองคือการทดลองกับเสียงตัว
เลขตอกัน เพื่อพิสูจนวาเสียงที่ยาวข้ึนจะทํ าใหผลการระบุผูพูดถูกตอง
มากขึ้น โดยไดทดสอบเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจในการระบุผูพูด
ดวย การทดลองสุดทายคือการทดลองเพื่อเปรียบเทียบการใชคา
ลักษณะสํ าคัญแบบตางๆ เพื่อใหรู วาการสกัดคาแบบใดจะใหราย
ละเอียดของลักษณะเสียงไดดี และเหมาะสมกับวิธี DTW

5.1   การทดลองกับเสียงตัวเลขโดด 0-9

ก. การทดลองเพื่อหาจํ านวนเสียงอางอิงที่เหมาะสม
การทดลองนี้ มีจุดประสงคเพื่อหาจํ านวนเสียงอางอิงที่เหมาะสม เปนที่
ทราบกันดีวาหากเสียงอางอิงมีจํ านวนมาก ก็จะทํ าใหความถูกตองของ
การระบุผูพูดมีมาก แตอยางไรก็ตามมีจํ านวนเสียงอางอิงมากเกินไปก็
จะเสียเวลาในการประมวลผลมากขึ้น ดังนั้นการทดลองนี้จึงนํ าเสนอ
เพื่อหาจํ านวนเสียงอางอิงที่เหมาะสม 3 ระบบดวยกันคือ

ระบบที่ 1 ทดลองใชเสียงอางอิงจํ านวน 30, 20 และ 10 เสียง ใน
การทดลองนี้จะนํ าเสียงที่บันทึก 3 สัปดาหแรกมาเปนเสียงอางอิง

ระบบที่ 2 ทดลองโดยการหาเสียงอางอิงที่ดีที่สุดจํ านวน 5 เสียง 
โดยการใชเสียงที่บันทึกจากสัปดาหที่ 1-3 จํ านวน 1,500 เสียงของ 50 
คนเปนเสียงอางอิง แลวใชเสียงชุดเดียวกันนี้ในการทดสอบ หลังจาก
นั้นสํ าหรับผูพูดแตละคน จะเลือกเสียงอางอิงที่ดีที่สุดมา 5 เสียง (เสียง
อางอิงที่อยูในกลุมที่ใหคํ าตอบถูกตองบอยที่สุด 5 อันดับแรก) และจะ
ใชเสียงทั้ง 5 เสียงนี้เปนเสียงอางอิงในการทดสอบกับเสียงในสัปดาหที่ 
4 และ 5

ระบบที่ 3 ทดลองหาเสียงอางอิงจํ านวน 1 เสียงจากเสียงอางอิง
ในสัปดาหที่ 1-3 โดยสุมมา 10 ตัว และหาคาเฉลี่ยรวมของเสียงอางอิง
แตละตัว โดยอาศัย DTW ในการหาเสนทางการจับคูจุดที่จะเฉลี่ยเขา
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หากัน เพื่อนํ ามาเปนเสียงอางอิงตัวเดียวในการทดสอบกับเสียงใน
สัปดาหที่ 4 และ 5

ระบบทั้ง 3 นี้ใชคาลักษณะสํ าคัญแบบ LPCC ในการทดลอง ผลการ
ทดลองแสดงในตารางที่ 1 และกราฟในรูปที่ 4 จะเห็นวาอัตราการระบุ
ผูพูดของตัวเลขแตละตัวของทั้ง 3 ระบบเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ
เลข “0” มีอัตราการระบุผูพูดสูงที่สุด สวนเลข “8” มีอัตราการระบุผูพูด
ตํ่ าที่สุด ปจจัยที่มีผลตออัตราการระบุผูพูดคือ วรรณยุกต สระ และตัว
อักษรที่ประกอบรวมขึ้นมาเปนคํ าสงผลใหอัตราการระบุผูพูดของแต
ละตัวเลขแตกตางกัน

ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบอัตราการระบุผูพูดตามจํ านวนเสียงอางอิง
อัตราการระบุผูพูด (%)

ระบบที่ 1เสียง
ตัวเลข อางอิง

30
อางอิง

20
อางอิง

10

ระบบ
ที่ 2

ระบบ
ที่3

0 91.40 89.60 88.40 75.70 77.10
1 85.90 86.30 83.80 67.60 69.90
2 87.40 84.80 83.80 71.20 75.50
3 87.70 87.40 85.50 78.60 74.10
4 86.20 85.80 85.30 70.20 74.70
5 85.90 87.80 82.50 73.20 74.80
6 81.80 81.80 81.10 56.10 68.60
7 80.50 82.60 79.90 59.80 67.80
8 74.20 74.90 71.90 61.50 62.30
9 84.30 85.10 80.40 72.30 68.40

เฉลี่ย 84.53 84.61 82.26 68.62 71.32

ในระบบที่ 1 อัตราการระบุผูพูดเฉลี่ยของเสียงอางอิงจํ านวน 20 เสียงมี
คามากที่สุด แสดงใหเห็นวาบางครั้งเสียงอางอิงจํ านวนมากเกินไป อาจ
ไมใหผลลัพธที่ดีที่สุดก็ได และยังทํ าใหเสียเวลามากขึ้นในการ
ประมวลผลเพื่อระบุผูพูด ระบบที่ 2 มีอัตราเฉลี่ยการระบุผูพูดตํ่ าที่สุด
แมวาจะมีจํ านวนเสียงอางอิงมากกวาระบบที่ 3 แสดงใหเห็นวาการ
เลือกเสียงอางอิงที่ดี โดยการใชชุดทดสอบใดๆ จะไดเสียงอางอิงที่ดี
สํ าหรับชุดทดสอบนั้นเทานั้น เมื่อเปลี่ยนชุดทดสอบไป ผลที่ไดจะตํ่ า
มาก
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รูปที่ 4 กราฟแสดงอัตราการระบุผูพูด
ของเสียงอางอิงที่ตางกัน

ข. การทดลองเทคนิคการประยุกตใช DTW
ไดทํ าการทดลองกับการประยุกตใชเทคนิค DTW 3 แบบที่กลาวในหัว
ขอ 3.2 โดยสรางระบบทดลอง 3 ระบบดังนี้

ระบบที่ 1 กํ าหนดคา r = 5 (เงื่อนไขขอที่ 3 ในหัวขอ 3.1) ใช
เสียงสัปดาหที่ 1-3 จํ านวน 30 เสียงของแตละผูพูดเปนเสียงอางอิง หาก
เสียงที่นํ ามาทดสอบหรือเสียงอางอิงใด ที่ส้ันกวาก็จะเพิ่มคา 0 ตอทาย
เสียงส้ันจนมีความยาวเทากับเสียงที่ยาวกวา

ระบบที่ 2 ใหคา r แปรผันตามความแตกตางระหวางความยาว
ของเสียงอางอิงและเสียงที่เขามาทํ าการทดสอบ และใชเสียงอางอิง 1 
เสียงโดยหาจากคาเฉลี่ยของเสียง 10 เสียงที่สุมมาจากเสียง 30 เสียงใน
สัปดาหที่ 1-3

ระบบที่ 3 กํ าหนดคา r = 5 และใชจํ านวนเสียงอางอิง 30 เสียง
เหมือนระบบที่ 1 แตจะมีการจับคูสวนยอยที่เหมาะสมเขาหากันกอน 
ตามสัดสวนของความยาวของเสียงที่มาจับคูกัน

ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 2 ระบบที่ 1 กับระบบที่ 3 มีอัตราการ
ระบุผูพูดเฉลี่ยพอๆ กัน แตสูงกวาระบบที่ 2 มาก ทั้งนี้เพราะระบบที่ 2 
มีจํ านวนเสียงอางอิงเพียงเสียงเดียว จากผลการทดลองเราไมสามารถ
สรุปไดทันทีวาระบบที่ 1 ดีกวาระบบที่ 3 เพราะบางตัวเลขในระบบที่ 
3 ใหอัตราการระบุผูพูดสูงกวาระบบที่ 1 ถึงแมวาทั้งสองระบบจะให
อัตราเฉลี่ยการระบุผูพูดพอกัน แตในรายละเอียดของการประมวลผลก็
มีขอแตกตางกันอยู ประการแรกคือระบบที่ 3 จะมีการคํ านวณที่ซับ
ซอนกวาในการยืดการจับคูสวนยอยของเสียง ประการที่สองนอกจากนี้
ในทางทฤษฎีแลว การเทียบเคียงแบบระบบที่ 3 ถือวาสมเหตุสมผล
มากกวาเพราะเปนวิธีที่จับคูตามสัดสวนของเสียงจึงทํ าใหการวัดคา
ระยะหางมีความถูกตองมากกวาโดยเฉพาะเสียงที่มีชวงยาว
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการระบุผูพูดของ DTW ทั้ง 3 เทคนิค
อัตราการระบุผูพูด (%)เสียง

ตัวเลข ระบบที่ 1 ระบบที่ 2 ระบบที่ 3
0 91.40 77.10 92.30
1 85.90 69.90 90.60
2 87.40 75.50 87.80
3 87.70 74.10 85.40
4 86.20 74.70 86.20
5 85.90 74.80 85.60
6 81.80 68.60 78.70
7 80.50 67.80 78.20
8 74.20 62.30 73.20
9 84.30 68.40 84.90

เฉลี่ย 84.53 71.32 84.29

5.2   การทดลองกับเสียงตัวเลขตอกัน
การทดลองที่ผานมาเปนการทดสอบกับตัวเลขโดดเพียงตัวเดียว ซ่ึงงาน
วิจัยที่ผานมาระบุวาอัตราการรูจํ าจะสูงขึ้นเมื่อเสียงมีความยาวมากขึ้น 
ดังนั้นในการทดลองนี้จะนํ าตัวเลขโดดมาตอกัน และใชในการทดสอบ
เพื่อศึกษาอัตราการรูจํ าเปรียบเทียบกับเสียงตัวเลขโดด

ก. การทดสอบเพื่อหาความยาวของตัวเลขตอกัน
     และคา r ท่ีเหมาะสม

กลุมผูวิจัยไดทดสอบระบบระบุผูพูดสํ าหรับผูพูด 20 คน โดยใช
เสียงตัวเลขโดด 0-9 และใชคาลักษณะสํ าคัญแบบ LPC [15] แลวนํ าตัว
เลขโดดที่ใหผลอัตราการระบุผูพูดสูงสุด 3, 5 และ 7 อันดับแรกมาตอ
กัน ตัวเลขที่ไดคือ “145”, “14539” และ “1453902” จุดประสงคของ
การทดลองนี้ เพื่อพิสูจนวาหากเสียงผูพูดมีขนาดยาวมากขึ้นจะทํ าให
อัตราการระบุผูพูดเพิ่มมากขึ้น และเมื่อขนาดของเสียงยาวข้ึน ปจจัยที่
เกี่ยวของก็คือคา r  โดยจะมีการปรับคา r  ใหมีขนาดตางกันออกไป
ตามความยาวของเสียง ในที่นี้ใชคา r  = 5, 10 และ 20 ผลการทดลอง
แสดงในตารางที่ 3

เสียงที่มีขนาดยาวขึ้นใหอัตราการระบุผูพูดสูงกวาคํ าที่มีพยางคเดียว อีก
เหตุผลหนึ่งนาจะมาจากผลของสวนประกอบวรรณยุกตในเสียง ซ่ึงเคย
แสดงใหเห็นใน [16] นอกจากนี้สวนประกอบอื่นๆ ของเสียง เชน 
พยัญชนะ และสระ ก็นาจะสงผลใหอัตราการระบุผูพูดเปลี่ยนแปลงไป
ได จากตารางที่ 3 คา r  มีผลตออัตราการระบุผูพูดอยางชัดเจน ผลการ
ทดลองที่ไดสูงสุดคือ 98.75% ( r =20), 100% ( r =20) และ 99.20% 

( r =10) โดยเปนผลของตัวเลขที่มีอัตราการระบุผูพูดสูงสุด 3 ตัว 5 ตัว 
และ 7 ตัวตอกันตามลํ าดับ จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาจะตอง
กํ าหนดคา r  ใหเหมาะสมกับขนาดความยาวของเสียงดวย เพราะถา
เสียงมีขนาดยาวมากเรากํ าหนดคา r นอยก็จะทํ าใหไดผลการระบุผูพูด
ตํ่ า แตมีขอที่นาสังเกตจุดหนึ่งคือ สํ าหรับตัวเลขตอกัน 7 ตัว อัตราการ
ระบุผูพูดสูงที่สุดที่คา r  = 10 ในขณะที่ เลขสูงสุดตอกัน 3 ตัว และ 5 
ตัว ใหอัตราการระบุผูพูดสูงสุดที่ r  = 20 เหตุที่ไดผลเชนนี้อาจเปน
เพราะวาถาตัวเลขตอกันมีขนาดยาวมากเกินไปจะทํ าใหระบบสับสน
ในการคํ านวณการจับคูระหวางชวงของเสียงอางอิงและเสียงทดสอบ
เพื่อหาระยะหางที่นอยที่สุด อยางไรก็ตาม การใชคา r  มากกวา 20 
อาจจะใหผลตออัตราการระบุผูพูดสูงกวานี้ก็ได แตเนื่องจากการเพิ่มคา 
r มากกวานี้ จะทํ าใหเสียเวลาในการประมวลมากเกินความจํ าเปน นอก
จากนี้การใชตัวเลขสูงสุดตอกัน 5 ตัวก็เพียงพอที่จะใหผลอัตราการระบุ
ผูพูดสูงถึง 100% แลว เมื่อพิจารณาปจจัยทางดานเวลาในการประมวล
ผล และอัตราการระบุผูพูดที่ไดแลว จะพบวาการใชตัวเลขตอกันยาว 3 
ตัวเหมาะสมที่สุดสํ าหรับระบบระบุผูพูดนี้

ตารางที่ 3 อัตราการระบุผูพูดของเสียงที่ตอกัน
ตัวเลข r = 5 r = 10 r = 20

สูงสุด 1 อันดับ
“1”

95.83 94.58 -

สูงสุด 3 อันดับ
“145”

96.67 98.330 98.75

สูงสุด 5 อันดับ
“14539”

96.83 97.50 100.00

สูงสุด 7 อันดับ
“1453902”

92.92 99.20 98.75

ข. การทดลองเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจสํ าหรับตัวเลขตอกัน
การทดลองนี้ไดนํ าผลการทดลองที่ไดจากหัวขอที่ 5.1(ก) โดยนํ าตัว
เลขที่ใหอัตราการระบุผูพูดสูงสุด 3 อันดับแรกมาตอกันคือ “053” 
สํ าหรับเสียงอางอิงจํ านวน 20 เสียง เลข “032” สํ าหรับเสียงอางอิง
จํ านวน 30 เสียง มาใชเปนเสียงในการทดสอบ จากการทดลองที่ 5.2(ก) 
พบวากํ าหนด r  = 20 ใหอัตราการระบุผูพูดสูงสุดสํ าหรับเลข 3 ตัวตอ
กัน แตพบวาหากเพิ่มคา r  จาก 5 ไปเปน 20 จะทํ าใหเสียเวลาในการ
ประมวลผลเพิ่มมากขึ้นเปนทวีคูณ ดังนั้นจึงทํ าการทดลองเปรียบเทียบ 
2 ระบบที่จะเสนอตอไปนี้
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ระบบที่ 1 วิธีนี้เปนวิธีปกติเหมือนในการทดลองที่ 5.2(ก) คือใช
เทคนิค DTW กํ าหนดคา r  = 20 และใช 5-NN สํ าหรับการตัดสินใจ
ระบุผูพูด

ระบบที่ 2 แทนการใช DTW เพื่อเปรียบเทียบระยะทางของเสียง
ที่ตอกันแบบระบบที่ 1 แลวระบุผูพูด ในระบบนี้จะใช DTW เปรียบ
เทียบตัวเลขโดดแตละตัวกอน แลวนํ าผล 5-NN ของตัวเลขทั้งสามมา
รวมกันเพื่อใช 15-NN ในการตัดสินใจระบุผูพูด

ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 4 จะเห็นวาระบบที่ 2 มีอัตราการระบุผู
พูดสูงกวาระบบที่ 1 อีกทั้งยังใชเวลาในการประมวลผลนอยกวาระบบ
ที่ 1 ดวย จึงสรุปไดวาสํ าหรับเลขที่ตอกันการรวมคา KNN ที่คํ านวณ
จากตัวเลขแตละตัวจะใหอัตราการระบุผูพูดที่ดีกวาวิธีธรรมดา

ตารางที่ 4 อัตราการระบุผูพูดของเสียงตอกัน
โดยใชการตัดสินใจระบุผูพูดตางกัน

อัตราการระบุผูพูด (%)
ระบบ

อางอิง 20 เสียง อางอิง 30 เสียง
ระบบที่ 1 95.40 95.10
ระบบที่ 2 96.10 96.50

5.3 การทดลองเพื่อเปรียบเทียบการใชคาลักษณะสํ าคัญ
การทดลองนี้ไดเปรียบเทียบการสกัดลักษณะสํ าคัญ 3 แบบดวยกันคือ 
LPCC, PFL และ MFCC โดยใชตัวเลขโดด 0-9 ของผูพูด 50 คน และ
เพื่อใหการทดลองมีตัวคงที่ เหมือนกัน จึงกํ าหนดใหใชจํ านวน
สัมประสิทธ์ิของคาลักษณะสํ าคัญเทากับ 15 ลํ าดับ เทากันหมด ผลการ
ทดลองแสดงในตารางที่ 5 และกราฟรูปที่ 5 จากผลการทดลองแสดง
ใหเห็นวา MFCC ใหผลการระบุผูพูดที่ดีสุด และ LPCC ใหผลที่ตํ่ าสุด 
ผลเปนไปตามบทความ [17] MFCC ใหผลการระบุผูพูดสูงสุด 92.30% 
กับเลข “5” PFL ใหผลดีกวา LPCC เหมือนที่พิสูจนในบทความ [9] แต
อยางไรก็ตามอัตราการระบุผูพูดขึ้นกับเสียงของตัวเลขแตละตัวดวย

ถึงแมวา MFCC จะเปนตัวแทนที่ดีที่สุด แตขอดอยก็มีอยูบางคือ 
MFCC จะตองมีการตั้งคาตัวแปรจํ านวนมากกวา LPCC ซ่ึงจะตอง
เลือกใหเหมาะสมกับเสียง เพื่อใหคาลักษณะสํ าคัญที่สกัดออกมาคงไว
ซ่ึงลักษณะของแตละบุคคลมากที่สุด ตัวอยางเชน การเลือกจํ านวนของ
ตัวกรองในชุดตัวกรอง รูปทรงของตัวกรอง การตั้งคาชวงของความถี่ 
และความกวางของชองสัญญาณตัวกรอง นอกจากนั้นเรายังไมสามารถ
สรุปไดวาจะตองตั้งคาตัวแปรอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุดกับเสียงที่
เก็บในฐานขอมูลเวนแตทํ าการทดลองเทานั้น

ตารางที่ 5 อัตราการระบุผูพูดของการสกัดคุณลักษณะ
แบบ LPCC PFL และ MFCC

อัตราการระบุผูพูด (%)เสียง
ตัวเลข LPCC PFL MFCC

0 89.60 90.70 89.10
1 86.30 89.40 89.40
2 84.80 86.70 87.80
3 87.40 87.90 87.60
4 85.80 86.90 85.70
5 87.80 89.10 92.30
6 81.80 79.70 85.30
7 82.60 83.60 84.20
8 74.90 75.50 79.90
9 85.10 85.50 86.10

เฉลี่ย 84.61 85.50 86.74
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รูปที่ 5 กราฟรูปแสดงการเปรียบเทียบ
LPCC, PFL และ MFCC

การทดลองสุดทายของการเปรียบเทียบการสกัดคาลักษณะของเสียงทั้ง 
3 แบบ คือการนํ าเสียงตัวเลขโดดที่ใหอัตราการระบุผูพูดสูงสุด 3 
อันดับแรก  จากตารางที่ 2 มาตอกัน และใชวิธีการตัดสินใจในการระบุ
ผูพูดเหมือนกับระบบที่ 2 ในหัวขอที่ 5.2(ข) คือการรวมคา 5-NN จาก
สามตัวเลข แลวใช 15-NN ในการตัดสินใจ ผลการทดลองแสดงในตา
รางที่ 6
ตารางที่ 6 อัตราการระบุผูพูดของการสกัดคุณลักษณะแบบ LPCC,

PFL, และ MFCC โดยนํ าตัวเลขมาตอกัน 3 อันดับแรก
การสกัดคุณ
ลักษณะ

ตัวเลขสูงสุด
3 ตัว

อัตราการระบุผูพูด

LPCC “053” 96.50
PFL “015” 98.80
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MFCC “510” 98.70
จากตารางที่ 6 จะเห็นไดวาผลอัตราการระบุผูพูดสูงขึ้นเปนอยางมาก
ตามที่คาดไวและ LPCC ยังคงใหอัตราการระบุผูพูดตํ่ าที่สุดเชนเดิม ใน
ขณะที่ PFL และ MFCC ยังคงใหอัตราการระบุผูพูดในระดับใกลเคียง
กัน

6. บทสรุป
บทความนี้เปรียบเทียบการใชเทคนิค DTW กับเสียงตัวเลขโดด 0-9 
ของภาษาไทยในหลาย ๆ แงมุม โดยเปรียบเทียบจํ านวนเสียงอางอิงที่
ใช ซ่ึงสรุปไดวาไมควรใชเสียงอางอิงจํ านวนมากเกินไป เพราะจะทํ า
ใหเสียเวลาในการประมวลผลมากขึ้น อีกทั้งบางครั้งอาจทํ าใหอัตรา
การระบุผูพูดลดลงได การเปรียบเทียบเทคนิคยอยของการใช DTW 
โดยแยกยอยได 3 แบบ แบบแรกคือการกํ าหนดใหชวงกรอบการจับคู 
( r ) คงที่แลวเติมสัญญาณวาง (คา 0) ตอทายเสียง แบบที่ 2 กํ าหนดให
คา r  แปรผันตามความตางของความยาวเสียง และแบบที่ 3 คือ
กํ าหนดใหคา r  คงที่ แตมีการจับคูจุดที่เหมาะสมตามสัดสวนความ
ยาวของเสียงที่มาเทียบเคียงกัน พบวาแบบที่ 3 มีความสมเหตุสมผลที่
สุดในการหาระยะหางที่ถูกตองระหวางเสียงอางอิงกับเสียงทดสอบ 
อยางไรก็ตามระบบแบบที่ 3 นี้ส้ินเปลืองเวลาในการคํ านวณมาก อีกทั้ง
ใหผลการทดสอบใกลเคียงกับแบบที่ 1 และไดทํ าการเปรียบเทียบ
ระหวางเสียงตัวเลขโดดและเลขตอกัน เสียงที่มีขนาดยาวกวายอมให
อัตราการระบุผูพูดที่สูงกวา สุดทายคือเปรียบเทียบการสกัดลักษณะ
สํ าคัญของเสียง 3 แบบคือ LPCC, PFL, และ MFCC สรุปวาการใช 
MFCC สกัดลักษณะสํ าคัญของเสียงไดผลเฉลี่ยรวมดีที่สุด  สํ าหรับ
เทคนิคที่คนพบใหมในบทความนี้ คือการใชผลรวมคา KNN ของตัว
เลขโดดแตละตัวของเลขที่นํ ามาตอกัน พบวาใหอัตราการระบุผูพูดสูง
กวาวิธีปกติ และยังใชเวลาประมวลผลในการระบุผูพูดนอยกวาดวย

งานวิจัยในอนาคตสํ าหรับการใชเทคนิค DTW คือจะศึกษาตัวแปรแต
ละตัวใหเหมาะสม เชนการจํ ากัดระยะชวงในการจับคูเสียง การหา
ความยาวเสียงที่ทํ าให DTW เปรียบเทียบแลวมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
และการลดเวลาในการเปรียบเทียบ ผลการวิจัยในสวนตาง ๆ เหลานี้จะ
สงผลใหการพัฒนาระบบระบุผูพูดสํ าหรับภาษาไทยสามารถนํ าไปใช
งานไดจริงในอนาคตอันใกลนี้

เอกสารอางอิง
[1] J. P. Campbell, Jr., "Prolog to Speaker Recognition: A

Tutorial", Proceedings of IEEE, Vol. 85, No. 9, p.
1436-1462, September 1997.

[2] S. Furui, "Digital Speech Processing, Synthesis, and
Recognition", New York and Basel: Marcel Dekker,
Inc, 1989.

[3] G. R. Doddington, "Speaker Recognition-Identifying
People by their Voices", Proceedings of IEEE, Vol. 73,
No. 11, p.1651-1664, November 1985.

[4] J. M. Naik, “Speaker Verification: A Tutorial”, IEEE
Communications Magazine, pp. 42-48, January 1990.

[5] D. O'Shaughnessy, "Linear Predictive Coding", IEEE
Potentials, p. 29-32, February 1988.

[6] L. R. Rabiner and B. -H. Juang, "Fundamentals of
Speech Recognition", A. Oppenheim, Series
Editor,Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993.

[7] S. Furui, "Cepstral Analysis Technique for Automatic
Speaker Verification", IEEE Transaction on Acoustic,
Speech Signal Processing, Vol. ASSP-29, pp.254-272,
April 1981.

[8] R. J. Mammone, X. Zhang, and R. P. Ramachandran,
"Robust Speaker Recognition, A Feature-based
Approach", IEEE Signal Processing Magazine, p. 58-
71, September 1996.

[9] M. S. Zilovic, R. P. Ramachadran, and R. J.
Mammone, “Speaker Identification Based on the Use
of Robust Cepstral Features Obtained from Pole-Zero
Transfer Functions”, IEEE Transactions on Speech
and Audio Processing, Vol.6, No.3, pp.260-267, May
1998.

[10] K. Yu, J. Mason, and J. Oglesby, “Speaker
Recognition using Hidden Markov Models, Dynamic
Time Warping and Vector Quantisation”, IEE Proc.-
Vis. Image Signal Process, Vol. 142, No. 5, October
1995.

[11] R. A. Finan, A.T. Sapeluk, R. I. Damper, “Comparison
of Multilayer and Radial Basis Function Neural
Networks for Text-dependent Speaker Recognition”,
1996 IEEE International Conference on Neural
Networks (IJCNN’96), Vol. 4, pp. 1992-1997, 1996.

[12] วศิน สินธุภิญโญ, เปรมนาถ ดูเบ, สุทัศน แซตั้ง, วารินทร
อัจฉริยะกุลพร ชัย วุฒิวิวัฒนชัย และจุฬารัตน ตันประเสริฐ, “การ
ระบุผูพูดดวย LPC และ DTW สํ าหรับภาษาไทย”, เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีประจํ าปงบประมาณ 2542 ณ ศูนยประชุมสหประชา
ชาติ 30 มีนาคม-เมษายน 2542

[13] M. S. Zilovic, R. P. Ramachadran, and R. J.
Mammone, “Speaker Identification Based on the Use
of Robust Cepstral Features Obtained from Pole-Zero
Transfer Functions”, IEEE Transactions on Speech
and Audio Processing, Vol.6, No.3, pp.260-267, May
1998.

[14] ชัย วุฒิวิวัฒนชัย, “การรูจํ าเสียงคํ าหลายพยางคแบบไมข้ึนกับผูพูด
โดยใชเทคนิคแบบฟซซีและนิวรอลเน็ตเวอรก”, วิทยานิพนธ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540



118

[15] C. Wutiwiwatchai, V. Achariyakulporn, and C.
Tanprasert, “Text-dependent Speaker Identification
using LPC and DTW for Thai Language”, 1999 IEEE
10th Region Conference (TENCON’99), Vol. 1,
September 1999.

[16] C. Wutiwiwatchai, S. Sae-tang, and C. Tanprasert,
"Text-dependent Speaker Identification Using Neural
Network on Distinctive Thai Tone Marks",
Proceedings of International Joint Conference on
Neural Networks, July 1999.

[17] S. Kasuriya, S. Jitapunkul, V. Ahkuputra, E.
Maneenoi, and P. Tasakoo, “Text-Dependent Speaker
Identification for Thai Language using Hidden Markov
Model”, 1999 IEEE International Symposium on
Intelligent Signal Processing and Communication
Systems, pp. 781-784, December 1999.

วารินทร อัจฉริยะกุลพร สํ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร เกียรติ
นิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 
พ.ศ. 2538 และการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัยมหิดล ป 

พ.ศ. 2541 ปจจุบันไดรวมงานในหนวยปฎิบัติการวิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมภาษาและซอฟตแวร โดยรับผิดชอบในหนาที่การพัฒนา
โปรแกรม พัฒนาเว็บเพจ และฐานขอมูล นอกจากนี้ยังมีสวนรวมรับผิด
ชอบในโครงการแกปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000 โครงการ Asean-
India Digital Archive (AIDA) และโครงการระบบระบุผูพูดภายในเนค
เทค มีความสนใจในดานการออกแบบระบบงาน การออกแบบ
โปรแกรมเชิงวัตถุ และงานทางดานปญญาประดิษฐ

ชัย  วุฒิวิวัฒนชัย  เกิดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2516
สํ าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม
อันดับ 1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเมื่อป พ.ศ. 2537 และ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟ

ฟา สาขาวิชาการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเมื่อป พ.ศ. 2540 หลังจากนั้นไดเขาทํ างานในศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โดยเริ่มทํ างานวิจัย

และพัฒนาในโครงการซอฟตแวรระบุผูพูดจาก
เสียง มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยทางดานการ

ประมวลผลสัญญาณเชิงเลข โดยเฉพาะการประมวลผลเพื่อรูจํ าเสียงพูด
และรูจํ าผูพูด
 จุฬารัตน   ตันประเสริฐ สํ าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป 
2532 และจบปริญญาโทและเอกในสาขา Computer Science จาก 
University of Louisiana at Lafayette ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 
2534 และ ป 2537 ตามลํ าดับ หลังจากสํ าเร็จการศึกษาไดเขาทํ างาน ณ 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ในหนวย
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมภาษาและซอฟตแวร โดยเปนหัว
หนาโครงการพัฒนาโปรแกรมแปลงภาพเอกสารตัวพิมพภาษาไทย
และอังกฤษใหเปนแฟมขอความ (Thai OCR) และโครงการพัฒนา
โปรแกรมระบุผูพูดดวยเสียงภาษาไทย (Speaker Identification) นอก
จากนี้ยังรับผิดชอบหนาที่ในการประสานงานโครงการอีกหลายโครง
การ อาทิเชน โครงการพัฒนาซอฟตแวรประมวลผลคํ าไทย โครงการ
สอบถามเลขหมายโทรศัพทผานทางอินเทอรเน็ต เปนตน  มีความสน
ใจในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องโครงขายประสาทเทียม การรูจํ ารูป
แบบ ระบบฐานขอมูล ปญญาประดิษฐ และการประมวลผลภาพลักษณ



119

แนะนํ า Bio-Mirror ของฐานขอมูลชีวภาพของ
เครือขายนักวิจัยภาคพ้ืนเอเซีย-แปซิฟก
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ABSTRACT – Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI) by cooperation with Asia-
Pacific Advanced Network (APAN) establishes and services biological sequence databanks. We provide free of 
charge for researchers and general person at web site: http://bio-mirror.ku.ac.th and ftp site: ftp://bio-
mirror.ku.ac.th/biomirror. The currently total databanks are about 28 Gigabyte in compressed format and 
include many subdata that separate 3 widely groups. 1) DNA sequence database include GENBANK, BLAST, 
DDBJ, EMBL and RICE; 2) Protein sequence database include PROSITE, BLOCKS, PFAM, PIR, 
SWISSPROT, and TREMBL and 3) Other sub database include ENZYME, REBASE, TAXONOMY, and 
UNIGENE.

Beside, there are many software engines used for analyze and manage biological sequence database in 
Bio-Mirror that is useful to researcher and general person. Bio-Mirror helps users in Thailand for high-speed 
access to increase performance in using network that connects other countries. Moreover Bio-Mirror is useful to 
biological technology researcher and information technology researcher for research and development in the 
future.
KEY WORDS – Biological Database, DNA and Protein Sequences

บทคัดยอ – สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยความรวมมือกับเครือขายนักวิจัยภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก (Asia-
Pacific Advanced Network: APAN) ไดดํ าเนินการติดตั้งและใหบริการระบบขอมูลทางชีวภาพใหกับนักวิจัยและผูสนใจทั่วไปโดยไม
คิดคาบริการใดๆ ในลักษณะของ WWW ที่ http://bio-mirror.ku.ac.th และ FTP ที่ ftp://bio-mirror.ku.ac.th/biomirror/ ระบบดังกลาว
เก็บรวบรวมขอมูลลํ าดับเบสของดีเอ็นเอและโปรตีนทางชีวภาพ ไวจํ านวนมากกวา 19 กิกะไบต (ขนาดของขอมูลเมื่อถูกบีบอัด) โดย
ประกอบดวยขอมูลยอยตางๆ มากมาย โดยแบงกวางๆ ไดสามกลุมคือ 1) ฐานขอมูลลํ าดับนิวคลีโอไทดและกรดอะมิโนประกอบดวย 
GENBANK, BLAST, DDBJ, EMBL และฐานขอมูลลํ าดับนิวคลีโอไทดของขาว (RICE); 2) ฐานขอมูลลํ าดับกรดอะมิโนและโปรตีน
ประกอบดวย PROSITE, BLOCKS, PFAM, PIR, SWISSPROT, และ TREMBL และ 3) ฐานขอมูลยอยอื่นๆ ประกอบดวย ENZYME, 
REBASE, TAXONOMY, และUNIGENE

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ชวยในการวิเคราะหและจัดการฐานขอมูลในระบบขอมูล Bio-Mirror ในลักษณะตางๆ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอนักวิจัยและผูสนใจทั่วไปดวย ระบบขอมูล Bio-Mirror นี้จะชวยทํ าใหผูใชงานในประเทศไทยสามารถเขาถึงขอมูลได
สะดวกและรวดเร็วขึ้น ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชสายเครือขายขามประเทศใหมี   ประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อใหนักวิจัยทั้งทาง
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ และนักวิจัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดใชประโยชนระบบขอมูลนี้ เพื่อการคนควา วิจัยและพัฒนาใหเกิด
ประโยชนมากขึ้นตอไป

คํ าสํ าคัญ – ระบบขอมูลทางชีวภาพ, ลํ าดับเบสของดีเอ็นเอและโปรตีน
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1. บทนํ า
ในปจจุบัน การจดัท ําระบบฐานขอมูลที่เปนศูนยกลางของขอมูลและ
ขอสนเทศเพื่อการวิจัยเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะสาขานับเปนโครงสราง
พืน้ฐานทีสํ่ าคัญมากในการดํ าเนินงานวิจัย และถือไดวาเปนขอมูลพื้น
ฐานที่นักวิชาการและนักวิจัยตองการเพื่อทํ าการศึกษาถึงขอมูลเบื้องตน 
หรือความเปนไปไดของการที่จะทํ าการวิจัยตอไปในอนาคต รวมทั้ง
เปนแหลงที่สามารถใชในการศึกษาถึงความกาวหนาของศาสตรนั้น ซ่ึง
จะเห็นไดวาในประเทศไทยจํ านวนฐานขอมูลสารสนเทศมีใหบริการ
ไมเพยีงพอและยังขาดขอมูลเฉพาะเรื่องอีกมาก ดังนั้นจึงไดมีการศึกษา
และตดิตัง้ระบบขอมูลทางดานชีววิทยาขึ้นมา โดยระบบขอมูลทางดาน
ชีววิทยานี้ไดเก็บรวบรวมฐานขอมูลลํ าดับเบสของดีเอ็นเอและโปรตีน
ทางชีวภาพไวในเซิรฟเวอร ทีเ่รยีกวา Bio-Mirror เซิรฟเวอรนี้ไดติดตั้ง
เว็บไซตสํ าหรับเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและมีขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
ใหมอยูตลอดเวลา ซ่ึงระบบดังกลาวนี้ไดรับความรวมมือในการพัฒนา
จากเครือขายนักวิจัยภาคพื้นเอเซียและแปซิฟก หรือ Asia-Pacific
Advanced Network (APAN) [1] การพฒันาขอมูลลํ าดับเบสของดีเอ็น
เอและโปรตีนทางชีวภาพนี้ไดมาจากความรวมมือระหวางนักวิจัยและ
พฒันาจากสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และยุโรป โดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางเว็บไซตกันตลอดเวลา การแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางรวด
เรว็นี้ มีองคกรและกลุมความรวมมือตางๆ ทีม่สีวนชวยในดานการติด
ตอส่ือสารคอื Very High Speed Backbone Service (vBNS) [26],
TransPAC (Trans-Pacific Network) [22] และ Asia-Pacific Advanced
Network (APAN)

2. จุดมุงหมายของระบบขอมูล Bio-Mirror
การตดิตัง้ระบบขอมูล Bio-Mirror มีจุดมุงหมายสํ าคัญคือ การให
บริการขอมูลแกนักวิจัยและผู สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ โดยผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
และเพื่อใหนักวิจัยและผูสนใจทั่วไปสามารถเขามาศึกษาหรือนํ าขอมูล
ไปใชโดยไมคิดคาบริการใดๆ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ไดใหความรวมมือกับเครือขายนักวิจัยระหวางประเทศ
(APAN) และไดจัดตั้ง Mirror ไซตเพื่อใหบริการสํ าหรับผูใชใน
ประเทศไทยและประเทศใกลเคียงไดที่เว็บไซต http://bio-
mirror.ku.ac.th/ และที่เอฟทีพีไซต ftp://bio-mirror.ku.ac.th/biomirror/
ไซตทีจ่ดัตัง้ขึ้นนี้จะชวยลดการใช bandwidth หรือชวยเพิ่มอรรถ
ประโยชนจากสายเครือขายขามประเทศใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย

3. ฐานขอมูลในระบบขอมูล Bio-Mirror
ฐานขอมูลลํ าดับเบสของดีเอ็นเอ หรือบางครั้งเรียกวาลํ าดับนิวคลีโอ
ไทด และล ําดับเบสของโปรตีนหรือที่เรียกวาลํ าดับกรดอะมิโนนั้น ใน
ปจจบุนัมอียูมากมายมหาศาล นักวิจัยและพัฒนาระหวางประเทศได
รวมกัน จดัเกบ็รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลลํ าดับเบสของดีเอ็น
เอและโปรตีนทางชีวภาพไวอยางมีระบบ ซ่ึงฐานขอมูลหลักในโลก
จะมีอยู 3 ฐานคอื Genbank [18] ในสหรัฐอเมริกา, EMBL [7] ในทวีป
ยุโรป และ DDBJ [5] ในประเทศญี่ปุน ซ่ึงฐานขอมูลทั้งสามนีจ้ะมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันอยูตลอดเวลาทํ าใหมีขอมูลที่เรียกไดวาเกือบจะ
เหมอืนกนั ฐานขอมูลเหลานี้จะมีทั้งฐานขอมูลทั่วไปและฐานขอมูล
เฉพาะ เชน ฐานขอมูลของลํ าดับนิวคลีโอไทด ฐานขอมูลของลํ าดับ
กรดอะมโินและเว็บไซตที่เกี่ยวของกับโปรตีน ฐานขอมูลของโครง
รางตตยิภมูิ เปนตน นอกจากนี้ยังไดจัดตั้ง Mirror ไซตของระบบขอ
มลูทางชวีภาพที่เรียกวา Bio-Mirror ข้ึนเพื่อใหบริการแกนักวิจัยและผู
สนใจทัว่ไป ระบบดังกลาวเก็บรวบรวมขอมูลลํ าดับเบสของดีเอ็นเอ
และโปรตนีทางชีวภาพไวจํ านวนมากกวา 19 กกิะไบต ในลักษณะขอ
มลูบบีอดั ถานํ ามาขยายแลวจะมีขอมูลมากถึงประมาณ 80 กกิะไบต
โดยประกอบดวยขอมูลยอยตางๆ มากมาย แยกไวตามหมวดหมูดังนี้

3.1 ฐานขอมูลของลํ าดับนิวคลีโอไทด
3.1.1 DDBJ
DDBJ [5] เปนฐานขอมลูของลํ าดับนิวคลีโอไทดในประเทศญี่ปุนซ่ึง
สนบัสนนุโดยรัฐบาลญี่ปุน ฐานขอมูลนี้เร่ิมใหบริการในป ค.ศ. 1986
โดยความร วมมือของกลุ มผู  เชี่ยวชาญทางดานอณูชีววิทยาของ
ประเทศญีปุ่น และการสนับสนุนของกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร
กฬีา และวฒันธรรม ฐานขอมูลนี้ไดรับการดูแลโดย DDBJ รวมกับ
องคกรหลักอื่นๆที่มีฐานขอมูลลํ าดับนิวคลีโอไทดอยู

3.1.2 EMBL
EMBL [7] เปนฐานขอมลูของลํ าดับนิวคลีโอไทดในทวีปยุโรป ซ่ึง
แหลงขอมูลหลักสํ าหรับขอมูลลํ าดับเบสของดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอ
(RNA) ไดมาจากนักวิจัยที่คนควาดานนี้โดยตรง โครงการหาลํ าดับ
ของยโีนม (Genome) และงานอื่นๆที่จดลิขสิทธ์ิแลว ฐานขอมูล
EMBL สรางขึ้นโดยความรวมมือระหวางประเทศคือ Genbank ของ
สหรฐัอเมริกา และ DDBJ ในประเทศญี่ปุน แตละกลุมจะเก็บสะสม
ขอมลูล ําดับเบสบางสวนไวและเผยแพรตอทั่วโลก อนุญาตใหนํ ามา
ใช และฐานขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงใหมทุกวันระหวางกลุมความ
รวมมือของฐานขอมูลนี้
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3.1.3 GENBANK
GENBANK [18] เปนฐานขอมลูของลํ าดับนิวคลีโอไทดในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาซึ่งสนับสนุนโดย National Institute of Health (NIH)
[11] ฐานขอมูลนี้ใหบริการตั้งแตป ค.ศ.1992 และบรหิารโดย National
Center for Biotechnology Information (NCBI) โดยไดรับความรวมมือ
จากองคกรหลักอื่นๆที่มีฐานขอมูลลํ าดับนิวคลีโอไทดและลํ าดับกรด
อะมโินอยู Genbank ไดจดทะเบียนการคากับ National Institute of
Health (NIH) แตฐานขอมูลที่มีอยูเปดใหบริการโดยไมคิดคาบริการ
ใดๆ ทั้งส้ิน

3.1.4 RICE
RICE [19] เปนฐานขอมูลของล ําดบันิวคลีโอไทดของขาว

3.2 ฐานขอมูลของโปรตีนและลํ าดับกรดอะมิโน
3.2.1 BLOCKS
BLOCKS [3] เปนระบบส ําหรับจํ าแนกโปรตีนซ่ึงไดมาจากลํ าดับเบส
อนรัุกษ (Conserved Regions) ในกลุมของโปรตีนที่อยูในฐานขอมูล
PROSITE ฐานขอมูลบล็อกนี้เปนกลุมของลํ าดับเบสที่เหมือนกัน โดย
ไดรับจากลํ าดับเบสหลายสายที่นํ ามาเปรียบเทียบความคลายกัน ซ่ึงการ
น ําล ําดับเบสหลายสายมาเปรียบเทียบกันนี้จะชวยลดส่ิงรบกวน และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการหาความสัมพันธของลํ าดับเบส ฐานขอมูลนี้มี
จดุมุงหมายเพื่ออธิบายโครงสรางและหนาที่การทํ างานของลํ าดับเบส

ข้ันตอนในการสรางฐานขอมูลบล็อกจะมีอยูสามขัน้ตอน โดยขั้นตอน
แรกจะเปนการหาลํ าดับเบสอนุรักษในกลุมของโปรตีนที่อยูในฐานขอ
มลู PROSITE และในขั้นตอนที่สองจะนํ าบล็อกของโปรตีนที่ไดมาจัด
เรยีงใหมใหดีข้ึนเพื่อที่จะสรางกลุมของบล็อกของโปรตีน สวนในขั้น
ตอนที่สามบล็อกของโปรตีนจะถูกวัดขนาดเทียบกับฐานขอมูล 
SWISS-PROT เพื่อที่จะอธิบายระดับของการจับคูที่มีโอกาสเกิดขึ้นอีก
คร้ังหนึง่ ฐานขอมูลบล็อกจะถูกสรางขึ้นเบ็นกลุมของบล็อกของ
โปรตีนอยางสมบูรณ

3.2.2 PFAM
PFAM [16] เปนฐานขอมูลการเปรียบเทียบความคลายกันของลํ าดับ
เบสหลายสาย และโมเดล Hiddens Markov (HMMS) ซ่ึงครอบคลุมโด
เมนของโปรตีน หรือลํ าดับเบสอนุรักษของโปรตีนมากมาย ฐานขอมูล
นีไ้ดจากความรวมมือกันระหวางหองปฏิบัติการวิจัยของ Erik
Sonnhammer (Sanger Centre, Hinxton UK) และ Sean Eddy (Dept. of
Genetics, Washington University, St. Louis USA)

3.2.3 PIR
PIR [17] เปนแหลงขอมูลของโปรตีนและฐานขอมูลลํ าดับกรดอะมิ
โนของนานาชาติ ซ่ึงไดรับการดูแลรักษาโดย PIR ที่ National
Biomedical Research Foundation (NBRF) ในสหรัฐอเมริกา
Martinsried Institute for Protein Sequence (MIPS) ในเยอรมัน และ
Japan International Protein Information Database (JIPID)

ในญีปุ่น ฐานขอมูลนี้เปนที่เก็บรวบรวมขอมูลของโปรตีนที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติซ่ึงลํ าดับกรดอะมิโนของมันจะถูกกํ าหนดขึ้น ขอมูลใน
ฐานขอมลูนีป้ระกอบดวยขอมูลอางอิงถึงชื่อ ประเภท และแหลงที่ได
รับโปรตนี และลักษณะทางชีวภาพของโปรตีน เชน เครื่องหมาย
แสดงและขัน้ตอนการทํ างาน ขอบเขตและความเปลี่ยนแปลงภายใน
โปรตนี ลกัษณะหนาที่การทํ างาน และขอมูลของลํ าดับเบสขั้นแรก
นอกจากนี้ขอมูลจํ านวนมากในฐานขอมูลนี้ยังถูกเก็บไวในฐานขอมูล
อื่นๆ ดวยเชน ฐานขอมูล SWISS-PROT และฐานขอมูลอื่นๆ ซ่ึงดูแล
รักษาโดย NCBI และ EBI

3.2.4 PROSITE
PROSITE [14] เปนแหลงขอมูลซ่ึงเก็บโครงรางของโปรตีน และ
เว็บไซตทีเ่กีย่วของกับโปรตีน ฐานขอมูลนี้ไดรับการบริหารและจัด
การโดย Dr. Amos Bairoch ที่มหาวิทยาลัยของเมืองเจนีวา ประเทศส
วสิเซอรแลนด ซ่ึงสามารถไดรับขอมูลของ PROSITE จากซีดีรอม
ของ EBI โดยตรง หรือโดยเอฟทีพีจากเซิรฟเวอรของNCBI EBI หรือ
DDBJ หรือสงผานเซิรฟเวอร ExPASY [9] บนเว็บไซต

3.2.5 SWISSPROT
SWISSPROT [15] เปนฐานขอมูลของลํ าดับกรดอะมิโนซ่ึงไดจาก
แหลงขอมลูหลายแหลง ประกอบดวยกรดอะมิโนที่แปลมาจากกรด
นวิคลอีคิ กรดอะมิโนจากฐานขอมูลลํ าดับกรดอะมิโนหลักของนานา
ชาต ิฐานขอมูลนี้เร่ิมตนใน ป ค.ศ. 1985 และในป ค.ศ. 1987 ไดรับ
การดแูลรักษาโดยมหาวิทยาลัยของเมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร
แลนด และหองสมุดขอมูล EBI

ขอมูลใน SWISS-PROT มาจากแหลงขอมูล 3 แหลงคือ การแปล
ล ําดบันวิคลโีอไทดจากฐานขอมูลลํ าดับนิวคลีโอไทดของ EMBL จาก
กลุมของนักวิจัยโดยตรง และจากเอกสารทางวิทยาศาสตร ฐานขอมูล
โปรตนีอื่นๆมากมายเชน PROSITE, BLOCKS และ PRINTS ไดรับ
ขอมลูมาจากฐานขอมูล SWISS-PROT

3.2.6 TREMBL
TREMBL [23] เปนฐานขอมลูล ําดับกระอะมิโนซ่ึงแปลมาจากฐานขอ
มลูล ําดบันิวคลีโอไทดของ EMBL โดยตรง ประกอบดวยสวนเสริม
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ใหกบัฐานขอมูล SWISS-PROT เปนคํ าอธิบายประกอบของ
คอมพวิเตอร ซ่ึงรูปแบบจะเหมือนกับรูปแบบของ SWISS-PROT รูป
แบบนีไ้ดมาจากการแปลลํ าดับเบสที่รูลํ าดับแลวทั้งหมดหรือ Coding
Sequences (CDS) ในฐานขอมูลลํ าดับนิวคลีโอไทดของ EMBL ซ่ึง
ฐานขอมูลของ EMBL ตองการลํ าดับเบสที่รูลํ าดับเรยีบรอยแลวรวมทั้ง
ฐานขอมูล SWISS-PROT ดวย

3.3 ฐานขอมูลอ่ืนๆ
3.3.1 BLAST
BLAST [2] เปนฐานขอมูลลํ าดับนิวคลีโอไทดและกรดอะมิโนของ
Genbank ซ่ึงเก็บอยูในรูปของ FASTA Format เปนฐานขอมูลหลักที่ใช
ในโปรแกรมสํ าหรับวิเคราะหและจัดการขอมูลในระบบขอมูล Bio-
Mirror

3.3.2 ENZYME
ENZYME [8] เปนฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อวิทยาศาสตรของ
เอนไซม ซ่ึงไดรับการสนับสนุนและแนะนํ าเบื้องตนจากคณะ
กรรมการการตั้งชื่อทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาแหงสหประชาชาติ หรือ
Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry
and Molecular Biology (IUBMB) และอธิบายรายละเอียดลักษณะของ
เอนไซมแตละชนิดพรอมรหัส EC (Enzyme Commission)

3.3.3 REBASE
REBASE [24] เปนฐานขอมูลของเอนไซมตัดจํ าเพาะซึ่งเก็บราย
ละเอยีดของขอมูลเกี่ยวกับชนิดเอนไซมตัดจํ าเพาะ ชนิดของจุลินทรียที่
ผลติเอนไซม ลํ าดับเบสที่เอนไซมเลือกตัดจํ าเพาะ ตํ าแหนงที่เอนไซม
ตดัจ ําเพาะ เอนไซมที่หาไดในเชิงพาณิชย และเอกสารอางอิงทั้งที่ตี
พมิพและยังไมไดตีพิมพ

3.3.4 SRS-DATABANKS
SRS-DATABANKS [20] เปนฐานขอมูลที่ไดรับมาจาก EBI [6] เปน
ฐานขอมูลที่เก็บรวบรวมขอมูลของระบบสืบคนขอมูลลํ าดับเบสของดี
เอน็เอและโปรตีนทางชีวภาพ ซ่ึงระบบสืบคน SRS เขียนขึ้น เพื่อเลือก
ขอมลูยอยจากฐานขอมูลลํ าดับเบสทั้งหมด

3.3.5 TAXONOMY
TAXONOMY [21] เปนฐานขอมูลลํ าดับชั้นของสิ่งมีชีวิตซ่ึงเก็บอยูใน
รูปแบบของโครงสรางตนไม โดยจะเก็บชื่อของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เปน
ตวัแทนในฐานขอมูลลํ าดับเบส และล ําดบันวิคลีโอไทดหรือกรดอะมิ
โนที่นอยที่สุดหนึ่งสาย ฐานขอมูลนี้สวนใหญไดรับมาจาก NCBI และ
EBI

3.3.6 UNIGENE
UNIGENE [25] เปนระบบการทดลองเพื่อแบงลํ าดับเบสของ
Genbank ใหเปนเซตที่ไมซ้ํ าซากหรือยาวเกินไปของกลุมยีนที่จัด
ต ําแหนงแลวอยางอัตโนมัติ แตละกลุมของ UniGene เก็บลํ าดับเบส
ซ่ึงเปนตัวแทนยีนที่มีลักษณะเฉพาะ และขอมูลที่เกี่ยวของเชน ชนิด
ของเนือ้เย่ือในยีนที่สามารถระบุตํ าแหนงได ฐานขอมูลนี้ไดรับจาก
National Center for Biotechnology Information (NCBI) หรือ
Genbank ฐานขอมูลนี้จะเก็บแยกเปนไฟลดวยคํ าหนาชื่อที่ตางกันตาม
ชนดิของยนี ไฟลในฐานขอมูลที่นํ าหนาดวย Hs ยอมาจาก Homo
sapiens ไฟลที่นํ าหนาดวย Mm ยอมาจาก Mus musculus ไฟลที่นํ า
หนาดวย Rn ยอมาจาก Rattus norvegicus และไฟลที่นํ าหนาดวย Dr
ยอมาจาก Danio rario

ตารางที่ 1. เซิรฟเวอรของ Bio-Mirror ที่มีอยูในปจจุบัน
ประเทศ เว็บเซิรฟเวอรและเอฟทีพีเซิรฟเวอร

เกาหลีใต http://bio-mirror.kr.apan.net
ftp://bio-mirror.kr.apan.net/pub/biomirror

จีน http://bio-mirror.cn.apan.net
ftp://bio-mirror.cn.apan.net

ญ่ีปุน http://bio-mirror.jp.apan.net
ftp://bio-mirror.jp.apan.net/pub/biomirror

ไทย http://bio-mirror.ku.ac.th
ftp://bio-mirror.ku.ac.th/biomirror

สหรัฐ-
อเมริกา

http://bio-mirror.us.apan.net
ftp://bio-mirror.us.apan.net/biomirror

สิงคโปร http://bio-mirror.sg.apan.net
ftp://bio-mirror.sg.apan.net/biomirrors

ออสเตรเลีย http://bio-mirror.au.apan.net
ftp://bio-mirror.au.apan.net/biomirrors

4. ระบบวิเคราะหและจัดการฐานขอมูลชีวภาพ
ในทศวรรษที่ผานมาจนถึงปจจุบันนับไดวาเปนยุคของเทคโนโลยีทาง
วทิยาศาสตรการแพทย ความรูจากการคนพบสิ่งใหมๆ กอใหเกิด
ประโยชนนานัปการ การนํ าคอมพิวเตอรเขามาชวยในงานทางดาน
วทิยาศาสตรการแพทยนับวามีบทบาทสํ าคัญมาก ชวยทํ าใหเกิดความ
กาวหนาและการคนพบสิ่งใหมๆข้ึนมา ในการศึกษากลไกการทํ างาน
ของยีนมนุษยซ่ึงมีปริมาณถึง 3 พนัลานนิวคลีโอไทด หรือประมาณ 1
แสนยีนซ่ึงเปนเสมือนหนึ่งพิมพเขียวของมนุษยนั้น หากวานักวิทยา
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ศาสตรมีความสามารถในการวิเคราะหยีนไดวินาทีละ 1 นวิคลโีอไทด
แมจะทํ างานวันละ 24 ชัว่โมงทุกวัน ก็ยังตองใชเวลานานนับ 100 ปที่
จะศกึษาไดทั้งหมด ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคตางๆ
เขามาชวยเพื่อวิเคราะหและประมวลผลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
โปรแกรมประยุกตมากมายไดนํ ามาใชกับฐานขอมูลลํ าดับเบสของดี
เอน็เอและโปรตีนทางชีวภาพสามารถแยกแยะเปนกลุมดังนี้

1. โปรแกรมแปลลํ าดับเบส (Translation)

   -  โปรแกรมแปลลํ  าดับเบสของดี เอ็นเอเป นโปรตีน  (DNA 
Translation)
   - โปรแกรมแปลลํ าดับเบสของโปรตีนกลับเปนดีเอ็นเอ (Back 
Translation)
2. โปรแกรมคนหาลํ าดับเบสของดีเอ็นเอและโปรตีนโดยเปรียบเทียบ
ความคลายกันของลํ าดับเบส (Sequence Homology or Similarity 
Searching)
3. โปรแกรมเปรียบเทียบความคลายกันระหวางสายดีเอ็นเอหรือ
โปรตนีทีก่ ําลงัศึกษา (Sequence Alignment)
   - โปรแกรมเปรียบเทียบความคลายกันระหวางสายดีเอ็นเอหรือ
โปรตีนสองเสน (Pairwise sequence alignment)
   - โปรแกรมเปรียบเทียบความคลายกันระหวางสายดีเอ็นเอหรือ
โปรตีนมากกวาสองเสน (Multiple sequence alignment)
4 .  โปรแกรมจํ  าแนกชนิดและลักษณะของโปรตีน  (Protein 
Identification and Characterization)
5. โปรแกรมวเิคราะหโครงสรางปฐมภูมิ (Primary Structure Analysis)
   - โปรแกรมคาดคะเนตํ าแหนงของสายโปรตีนที่เกิดการขดเปนวง
   - โปรแกรมคาดคะเนตํ าแหนงที่เอนไซมตัดจํ าเพาะ
5. โปรแกรมการหาตํ าแหนงของ Transmembrane (Transmembrane 

regions detection)

ตารางที่ 2. โปรแกรมประยุกตที่ใชกับฐานขอมูลลํ าดับเบสของดีเอ็นเอ
และโปรตีน

1. โปรแกรมแปลลํ าดับเบส
โปรแกรมแปลลํ าดับเบสของดีเอ็นเอเปนโปรตีน
DNA
Sequence
Translation

http://alces.med.umn.edu/cuse.html

Protein
Machine

http://www2.ebi.ac.uk/translate/

โปรแกรมแปลลํ าดับเบสของโปรตีนกลับเปนดีเอ็นเอ

Back
Translation

http://www.entelechon.com/english/backtranslati
on.html

2. โปรแกรมคนหาลํ าดับเบสของดีเอ็นเอและโปรตีนโดยเปรียบเทียบ
ความคลายของลํ าดับเบส
FASTA http://crick.genes.nig.ac.jp/homology/fasta-e.html

BLAST http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/blast.cgi

SSEARCH http://watson.genes.nig.ac.jp/homology/ssearch-
e.html

3. โปรแกรมเปรียบเทียบความคลายกันระหวางสายดีเอ็นเอหรือ
โปรตีนที่กํ าลังศึกษา
โปรแกรมเปรียบเทียบความคลายกันระหวางสายดีเอ็นเอหรือโปรตีน
2 เสน
ALIGN http://vega.igh.cnvs.fr/bin/align-guess.cgi

LALIGN http://vega.igh.cnvs.fr/bin/lalign-guess.cgi

LFASTA http://www2.igh.cnrs.fr/fasta/lfasta-query.html

โปรแกรมเปรียบเทียบความคลายกันระหวางสายดีเอ็นเอหรือโปรตีน
มากกวา 2 เสน
CLUSTALW http://dot.imgen.bcm.tmc.edu:9331/multi-

align/Options/clustalw.html
MAP http://dot.imgen.bcm.tmc.edu:9331/seq-

seqrch/protein-search.html
MSA http://dot.imgen.bcm.tmc.edu:9331/seq-

search/protein-search.html
MultAlign http://www.toulouse.inra.fr/multalin.html

Molsof http://molsoft.com/serv/walign.htm

4. โปรแกรมจํ าแนกชนิดและลักษณะของโปรตีน
ACompIdent http://expasy.nhri.org.tw/tools/aacomp/

MultiIdent http://expasy.nhri.org.tw/tools/multiident/

PeptideMiss http://expasy.nhri.org.tw/tools/peptide-mass.html

5. โปรแกรมวิเคราะหโครงสรางปฐมภูมิ
โปรแกรมคาดคะเนตํ าแหนงของสายโปรตีนที่เกิดการขดเปนวง
Coils http://www.ch.embnet.org

PairCoils http://nightingale.lcs.mit.edu

MultiCoils http://nightingale.lcs.mit.edu
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โปรแกรมคาดคะเนตํ าแหนงที่เอนไซมตัดจํ าเพาะ
DGPI http://www.bigfoot.com

NetPicoRNA http://www.cbs.dtu.dk

6. โปรแกรมการหาตํ าแหนงของ Transmembrane
(Transmembrane regions detection)
DAS http://www.biokemi.su.se

HMMTOP http://www.enzim.hu

SOSUI http://azusa.proteome.bio.tuat.ac.jp

Tmpred http://www.ch.embnet.org

5. ตัวอยางการประยุกต Bio-Mirror
ในทศวรรษที่ผานมาจนถึงปจจุบันนับไดวาเทคโนโลยีทางชีวภาพได
กาวหนาไปอยางรวดเร็ว การคนพบสิ่งใหมๆ กอใหเกิดประโยชน
นานปัการ เชน การวินิจฉัยโรคโดยอาศัยการตรวจความผิดปกติทาง
โครโมโซม การพัฒนาผลิตภัณฑยาและวัคซีนรักษาโรค ความเขาใจกล
ไกของโรคภัยไขเจ็บ ฯลฯ หนึ่งในบรรดาผลสํ าเร็จเหลานั้นที่ไดรับ
ความสนใจจากสังคมโลกคือ เทคโนโลยีเกี่ยวกับดีเอ็นเอที่สามารถ
ประยุกตใชกับงานตางๆ ไดมากมาย เชน

1. งานทางดานการพิสูจนหลักฐาน
    - การพิสูจนความเปนพอแม ลูก
    - การพิสูจนหลักฐานในคดีฆาตกรรม
    - การพิสูจนหลักฐานในโบราณคดี
2. งานทางดานเกษตรกรรม
    - การปรับปรุงพันธุพืช พันธุสัตว
    - การตรวจความผิดปกติในพืช และสัตว
3. งานทางดานวิทยาศาสตรการแพทย
    - การตรวจสายพันธุของไวรัส
    -การวินิจฉัยโรคโดยอาศัยการตรวจความผิดปกติของลํ าดับเบสของ

ดีเอ็นเอ

เพือ่จะใหเห็นถึงการนํ าขอมูลของ Bio-Mirror มาประยุกตไดอยางชัด
เจน เราจะแสดงตัวอยางการประยุกตดังรปูที่ 1 และรูปที่ 2 ซ่ึงเปนรูป
การเปรียบเทียบลํ าดับเบสของดีเอ็นเอของไวรัสสองสาย โดยสมมติให
ลํ าดับเบสของดีเอ็นเอสายหนึ่งไดมาจากเชื้อไวรัสที่ไดมาจากคนที่มี
ความผิดปกติของโรค คลายกับคนเปนโรคไวรัสตับอักเสบ B คือ
Sequence 1 ในรปูที่ 1 และใหลํ าดับเบสอีกสายหนึ่งคือลํ าดับเบสของดี
เอน็เอของไวรัสตับอักเสบ B ที่มีอยูในฐานขอมูล Bio-Mirror คือ

Sequence 2 ในรปูที่ 1 เมือ่กดปุม Align เพื่อเปรียบเทียบความคลาย
กนัของลํ าดับเบสทั้ง 2 สายจะไดผลลัพธดังรปูที่ 2

ในการวินิจฉัยโรคโดยอาศัยการตรวจลํ าดับเบสของดีเอ็นเอ เราจะนํ า
ล ําดับเบสสองสายมาเปรียบเทียบความคลายกัน หากลํ าดับเบสทั้งสอง
สายมคีวามคลายกัน เราก็สามารถวินิจฉัยไดวาคนๆนั้นติดเชื้อไวรัส
ตบัอกัเสบ B จริง ซ่ึงมีความถูกตองเกือบรอยเปอรเซนตในการตรวจ
วินิจฉัยโรคดวยวิธีนี้

รูปที่ 1 การเปรียบเทียบความคลายกันระหวางลํ าดับเบสของเชื้อไวรัส
2 สายเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค

รูปที่ 2 ผลลพัธของการเปรียบเทียบความคลายกันระหวางลํ าดับเบส
ของเชื้อไวรัสสองสาย

จากตวัอยางจะเห็นวาการนํ าขอมูลลํ าดับเบสในระบบขอมูล Bio-
Mirror มาประยุกตใชในงานทางดานวิทยาศาสตรการแพทยนั้นนับ
วามีประโยชนมาก ยังมีงานวิจัยที่สามารถนํ าขอมูลเหลานี้ไปใช
ประโยชนไดอีกมากมาย งานทางดานเกษตรกรรม การปรับปรุงพันธ
พืช พันธุสัตวก็เปนอีกงานหนึ่งที่ในปจจุบันมีการศึกษาและวิจัยกัน
อยูมาก ขาวซ่ึงเปนพืชทางเศรษฐกิจที่สํ าคัญของประเทศนั้น ใน
ปจจบุนักไ็ดมีองคกรตางๆ มากมายทั่วโลกไดรวมมือกันหาลํ าดับทาง
พันธุกรรมของขาว เพือ่ประโยชนในการปรับปรุงพันธุ สามารถตาน
ทานศัตรูพืช ทนตอสภาพแวดลอม และแพรพันธุไดมากขึ้น [13]
เปนตน นอกจากนี้การทํ าโคลนนิ่งวัวที่สํ าเร็จไปไมนานมานี้ กไ็ดมา
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จากการวิเคราะหและศึกษาขอมูลลํ าดับเบสของดีเอ็นเอของมันนั่นเอง 
ซ่ึงนับไดวาขอมูลลํ าดับเบสของดีเอ็นเอและโปรตีนทางชีวภาพใน
ระบบขอมูล Bio-Mirror นั้นมีประโยชนสูงมาก หากมีผูสนใจและนํ า
ขอมูลเหลานี้ไปประยุกตใชหรือศึกษาเพื่อนํ ามาทํ าการวิจัยตอไปใน
อนาคต

 6. งานวจัิยท่ีสามารถทํ าตอไปในอนาคตกับระบบขอมูล
Bio-Mirror

งานวิจัยที่สามารถทํ าตอไปกับฐานขอมูลลํ าดับเบสของดีเอ็นเอและ
โปรตีนทางชีวภาพนั้น มมีากมายหลายดาน แตทีจ่ ําเปนมากก็คือ งาน
ทางดานชีววิทยาซึ่งใชทั้งในงานวิจัยทั่วไปและในการเรียนระดับสูง 
งานวจิยัทีจ่ํ าเปนอีกงานหนึ่งก็คือ งานทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
เพราะฐานขอมูลนี้มีขนาดใหญมากและเปนขอมูลเฉพาะดาน ในการ
วิเคราะหและจัดการกับฐานขอมูลนี้เพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตองและรวด
เรว็นัน้จํ าเปนตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวย ซ่ึงในปจจุบันมี
โปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าหรับวิเคราะหและจัดการกับฐานขอมูลนี้มาก
มายดงัทีก่ลาวมาแลว แตข้ันตอนวิธีและเทคนิคตางๆ ที่ใชในการ
วเิคราะหและจัดการขอมูลใหไดอยางรวดเร็ว และมีความถูกตองแมน
ยํ าตามความตองการของผูใชนั้นยังไมดีเพียงพอ

ดงันัน้การออกแบบขั้นตอนวิธีและหาเทคนิคใหมๆ มาใชในการ
วเิคราะหและจัดการขอมูลจึงเปนส่ิงจํ าเปน นอกจากนี้ฐานขอมูลที่เพิ่ม
ข้ึนอยูทุกวันซ่ึงมีทั้งขอมูลใหมที่เปนขอมูลชนิดเดิมและชนิดใหมรวม
อยู ยังตองการโปรแกรมใหมที่รองรับสํ าหรับวิเคราะหและจัดการกับ
ขอมลูนั้นตามความตองการของผูใชงานอีกดวย
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 Abstract - Adders are of fundamental importance in a wide variety of digital systems. Many fast adders
exist, but adding fast using low area and power is still challenging.  This paper presents a new bit block
structure that computes propagate signals called “carry strength” in a ripple fashion. Several new adders based
on the new bit block structure are proposed. Comparison with well-known conventional adders demonstrates
that the usage of carry-strength signals allows high-speed adders to be realised at significantly lower cost and
consuming lower power than previously possible.
Key Words – Adder, carry-skip, VLSI
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1. Introduction
The importance of a fast, low-cost binary adder in a digital
system is difficult to overestimate.  Not only are adders
used in every arithmetic operation, they are also needed for
computing the physical address in virtually every memory
fetch operation in most modern CPUs.  Adders are also
used in many other digital systems including
telecommunications systems in places where a full-fledged
CPU would be superfluous. Since delay is one of the most
important properties of any addition circuit the design of
high-speed adders is one of the main goals of the digital
system designers. Nevertheless, in the last few years many

researchers have redirected their efforts to the realization of
low-power adders that also achieve high speed.  Due to this
many styles of adders exist in literature, but it is quite
difficult identifying among them an adder having a
satisfactory trade-off between high-speed and low-power.
This is true either for traditional adders, such as ripple-
carry, carry-skip, carry-select and carry look-ahead, or for
the more technology-specific addition circuits proposed in
the last few years [5, 6, 7, 8, 9].

The goal of the research presented in this paper is to
consider adders that can be implemented in a wide variety
of technologies. Among such adders ripple adders are the
smallest but also the slowest. More recently, carry-skip
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adders [1, 2, 3] are gaining popularity due to their high
speed and relatively small size. Normally, in an N-bit carry-
skip adder divided into a proper number of M-bit blocks [1,
4], a long-range carry signal starts at a generic block Bi,
rippling through some bits in that block, then skips some
blocks, and ends in a block Bj. If the carry does not end at
the LSB of Bj then rippling occurs in that block and an
additional delay is needed to compute the valid sum bits.
Carry-look-ahead and carry-select adders [1] are very fast
but far larger and consume much more power than ripple or
carry-skip adders. Two of the fastest known addition
circuits are the Lynch-Swartzlander’s [5] and Kantabutra’s
[6] hybrid carry-look-ahead adders. They are based on the
usage of a carry tree that produces carries into appropriate
bit positions without back propagation. In order to obtain
the valid sum bits as soon as possible, in both Lynch-
Swartzlander’s and Kantabutra’s adders the sum bits are
computed by means of carry-select blocks, which are able
to perform their operations in parallel with the carry-tree.
The adders proposed in [7] and [8] are also examples of
very high-speed circuits, but they are not cut out for low-
power systems. On the contrary the addition circuits
proposed in [9] could satisfy low-power requirement, but
they are very slow.

This paper presents two new families of adders which
allow a reasonable time power trade-off to be obtained.
Both the proposed families are based on a new bit block
structure that computes propagate signals called “carry-
strength” in a ripple fashion.  The first family of adders is a
family of new carry-skip adders that are significantly faster
than traditional carry-skip adders while not much larger.
The second family of adders is a family of hybrid
lookahead adders similar to those presented in [5, 6] but
significantly smaller and still comparable in speed.

In our new type of carry-skip adder, the new block
structure eliminates the delay due to the rippling at the end
of the life of a long-range carry signal. The main idea is,
that for each bit position k in a block Bj we compute
whether the carry-in to position k comes from the carry-in
to block Bj, or whether this carry is internally generated in
block Bj. To this purpose we will use a new type of bit
block, in which we will compute propagate signals that
start at the LSB of the block and end at every bit position.
We find it helpful to call the complements of these “carry-
strength” signals, because they indicate for each bit
position whether the carry-in to that position originates
within the same bit block.
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Figure 1. N-bit one-level carry-skip adder.

As mentioned above we will also show that carry-strength
signals can also be successfully used in hybrid carry-look-
ahead adders. The same principle described above for the
carry-skip addition mechanism is applied to bit blocks to
replace the larger blocks designed for Lynch-Swartzlander’s
and Kantabutra’s adders. These new bit blocks allow us to
avoid carry-select stages, saving significant area and power
with little speed loss.

In Section 2, the meaning of the carry-strength signals and
their computation are detailed. Then the new bit blocks for
carry-skip and hybrid carry-look-ahead adders, as well as
complete adders of these types, are presented in Sections 3
and 4, respectively. Section 5 discusses an optimisation
procedure for bit block sizes and compares an optimised
carry-skip adder of our type with a related design called the
Carry-Increment Adder (CIA) (arrived at independently using
a very different approach) by Zimmermann and Kaeslin [10],
extending the work of Tyagi [11].  In these papers the
authors found a way to reduce the redundancy in carry-select

adders, and came up with adders that are minimally slower
than regular carry-select adders, requiring significantly less
space.  Interestingly enough, our blocks do have similarity to
theirs, even though the two kinds of blocks were designed
from very different points of view. Our adders are faster and
require less silicon area.

Section 6 contains all the simulation results.  The new bit
blocks have been used in a 32-bit carry-skip adder and a 32-
bit hybrid carry-look-ahead adder realised in AMS 0.6µm
CMOS standard cells. In order to compare the new addition
circuits to existing ones, several conventional adders have
been also realised using the same technology. The new carry-
skip adder has shown a speed of only 5% lower than a
traditional carry-look-ahead adder, taking only 59% of the
layout area and consuming only 58% of the power.
Surprisingly the new hybrid carry-look-ahead adder shows a
slight speed advantage with respect to the Lynch-
Swartzlander’s scheme (also realised using the AMS 0.6µm
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been also realised using the same technology. The new carry-
skip adder has shown a speed of only 5% lower than a
traditional carry-look-ahead adder, taking only 59% of the
layout area and consuming only 58% of the power.
Surprisingly the new hybrid carry-look-ahead adder shows a
slight speed advantage with respect to the Lynch-
Swartzlander’s scheme (also realised using the AMS 0.6µm
CMOS standard cells library), while taking only 76% of the
layout area and consuming only 67% of the power.

2. Carry-skip addition and carry
strength signals.
The main observation that led to the carry-skip adder is that,
any bit position where the two operand bits differ will
propagate its carry in. That is, if xi and yi are the two operand
bits, ci the carry in and ci+1 the carry out, then xi ≠ yi implies
ci+1=ci. For the sake of simplicity, let us assume that as
shown in Figure 1 an N-bit one-level carry-skip adder is
divided into N/M equal-length blocks (B1,....,BN/M), each of
which contains M bits [1,4]. (Our ideas are used even when
the block sizes are unequal in order to optimise speed, as
shown in Section V). Moreover, let’s X and Y be the two N-
bit operands of the adder. Any block in which all the
positions i have unequal operands (xi ≠ yi) will propagate the
carry into the block. That is, all the carries inside the block as

well as the carry out of the block are going to be the same as
the carry into the block. We will call a block with this
property a skip block.

Normally a long-range carry signal starts at a block Bi,
rippling through some bits in that block, then skips some
blocks, and ends in a block Bj. If the carry does not end at the
LSB of Bj then rippling occurs in that block. The worst case
delay occurs when i=1, j=N/M, the carry signal starts at the
LSB of Bi and ends at the MSB of Bj. In such a scenario
rippling occurs through (M-1)-bit positions of Bj. In order to
eliminate the delay due to this rippling, we define the carry-
strength (CS) signal for each bit position in an M-bit block as
follows:

if k is the LSB of the block then kkk yxCS ⊕=+1 ,

otherwise ( )kkkk yxCSCS ⊕+=+1 .

In other words, for bit position k that is not the LSB of a
block of bits, the incoming carry-strength CSk is high if and
only if the carry into the same position (Ck) is independent of
the carry-in of the block containing that bit position. In case
CSk=1, we also say that the carry-in Ck is strong. Otherwise
Ck is weak. Carry-strength signals are useful in a block in
which a long-range carry signal ends. To demonstrate the
usefulness of carry-strength signals, let us consider the
following two complementary cases. If CSk=0,   
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Figure 2. The new 8-bit block for carry-skip adders.

that is, the carry is weak, it is easy to verify that Ck
corresponds to the block carry-in. Thus, we can just select Ck
to be the same as the block carry-in, eliminating the delay
due to rippling. On the other hand, if CSk=1, then Ck is
independent of the carry-in, and is therefore known quickly.
(In other words the computation of Ck starts as soon as the
adder’s operands appear, without waiting for an incoming
block carry-in). For these reasons, the existence of carry-

strength signals trivialises the delay in the ending block of a
long-range carry signal, provided that the block carry-in is
fed into a large enough buffer. Carry-strength signals can be
easily computed in a ripple fashion implementing the above
recursive definition. However, the latter rippling starts right
when the operand are ready, not having to wait for the carry-
in signal.
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Figure 4. The 8-bit block for our version of Lynch-Swartzlander-style adder.

For this reason, their computation does not influence the
critical path. It is worth pointing out that the carry-strength
signal of the MSB position in a block (CSM) indicates
whether that block can be skipped. Thus, no additional
circuitry is required to compute that event.

3. A new eight-bit block for carry-skip
adders.
The new 8-bit block for carry-skip adders is depicted in
Figure 2. It can be seen that it has been designed to exploit
the carry-strength signals without increasing the delay of the
block when the carry is internally generated. In fact, the carry

propagation path is unchanged with respect to that of a
conventional ripple-carry adder and totally new signals are
formed to compute sum bits. These new signals (namely CCi)
exploit in the best manner the parallelism allowed by the
carry-strength signals (CS2,...,CS7). In fact, even though a
long-range weak carry will ripple through the carry
propagation path (i.e. C1, C2, C3, ... C6) the sum bits will
always be valid after just τMUX+τXNOR from the time at which
the carry arrives to the block. On the other hand, if the k-th
FA receives a strong carry-in, produced in the LSB of the
block calculates the carry-out after a delay τXNOR+(k+1)*τMUX

and the sum bit after a delay 2*τXNOR +(k+1)*τMUX from the
time at which the operands arrive.
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Ripple carry

Conventional
carry-skip

New carry-skip

Carry-select

Carry
look-ahead

Figure 5. Layouts of the adders of section III.

4. Introduction of modules based on
carry strengths in the Lynch-
Swartzlander adder.

Lynch-Swartzlander’s [5] and Kantabutra’s [6] hybrid
carry-look-ahead adders are two of the fastest known
adders whose area requirements are high because of the
usage of carry select stages.  Using carry select stages
implies a duplication of the sum computation circuitry and

the use of a large number of multiplexers. As shown in
Figure 3, the carry tree of the 32-bit version of the Lynch-
Swartzlander’s adder uses 4-bit lookahead generators
(CLAG) to generate the carries into bit positions 8, 16, 24
and 32. The sum bits are obtained by means of 8-bit carry-
select blocks, which perform their operations in parallel
with the carry tree. The carries generated by the tree are
then used to select the valid 8-bit sum words.

Figure 6. Gate level simulation results: worst operating transition for the new carry-skip adder.
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The same principle is applied to the Kantabutra’s adder,
which reaches higher speed performance due to a non-
uniform carry-tree and recursive structure. Also the
Kantabutra’s adder generate the sum bits by means of
carry-select stages.  Thus in both these hybrid carry-look-
ahead adders the delay introduced by the sum computation
circuitry from the time in which the carry tree ends its
computation is just MUXτ .

We investigate the possibility of using non-duplicate
stages to obtain sum bits. These stages could be realised as
carry-skip adders, which use the carry-strength logic.
Since the blocks we are planning to use must work in
parallel with the carry tree, we must make sure that when a
carry is generated in such blocks, the blocks will complete
their computations during the time in which the tree
performs carries calculations.

The 8-bit block shown in Figure 4 has been designed
specifically for our version of Lynch-Swartzlander-style
adder. The signals P0,...,P7 and G0, ..., G6, correspond to
the propagate and generate terms, respectively.

The new block is organised as a carry-skip adder using
carry-strength signals (CS2,...,CS7). It contributes to the

global delay with MUX XORτ τ+  when a weak carry-in

(generated by the carry tree) dies in that block. On the
other hand, when a carry is internally generated the worst
case delay of such block is 7* MUX XORτ τ+ . Thus its

worst-case delay is not greater than that shown by a carry-
select 8-bit block.

5. Optimisation of Bit Block Lengths
The bit block lengths can be optimised using a procedure
adapted from that which was presented by Kantabutra [2].
We will only describe it roughly here. The procedure starts
off by finding the largest MSB m- bit block such that its
delay generated from the least significant bit of this block
and terminated at the MSB of the same block is no more
than some figure d, which we try to minimise.  Then, the
procedure must add less significant blocks to the left of the
first one without making the worst case delay path longer
than d.  To this end, we must take into account the fact that
a carry generated in such less significant blocks will
terminate (in the worst case) in a more significant block,
increasing its delay by just 1 MUX.

Lynch-Swartzlander adder
Using carry-strengths

Lynch-Swartzlander adder

Figure 7. Layouts of the Lynch-Swartzlander style adders.

Using this optimisation procedure gave rise to the following
block sizes for a 32-bit adder: 2-4-5-6-7-8, with the largest
block on the MSB side.   The delay, area, and power are
reported in the next section along with all the other
simulation results.

6. Results
The new 8-bit block described in Section 3 has been used
realising a new carry-skip adder. It has been compared to a
conventional ripple-carry, a BCLA (implemented using 4-bit
CLA blocks and two levels of look-ahead-carry generator
[4]), a conventional carry-skip, and a carry-select adder

Figure 8. Gate level simulation results: worst operating transition for the new spanning tree adder.
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New VLSI circuits for fast, low-cost
binary adders

(carried out by means of 4 8-bit blocks). All the above adders
have been realised using Austria Mikro Systeme p-sub, 2-
metal, 1-poly, 5 V, 0.6µm CMOS process (CUB process) and
have been implemented for 32-bit wide operands. Their
layouts have been obtained using Mentor Graphics tools and
the same level of optimisation has been used for each one. In
Figure 5, the obtained layouts are depicted.

Gate-level and transistor-level (using BSIM3v3 device
models at 27°C) simulations have been performed.

Worst-case delays have been identified considering the worst
transition on operands inputs. This implies the asymmetric
behaviour of logic gates being taken into account. As an
example, note that the analysed adders for the operand
transition 7FFFFFFF+00000001+1 ->
7FFFFFFE+00000000+0 shows a delay slightly greater than
the transition 00000000+00000000+0 ->
7FFFFFFF+00000001+0, which corresponds to an opposite
carry transition.

Power measurements have been carried out for the operand
transition which appears to produce the maximum number of
gates switching (FFFFFFFF+ FFFFFFFF +0 -> FFFFFFFF
+00000000+0), assuming a 40-MHz repetitive frequency.

In Figure 6, gate level simulation results showing the low
carry propagation through the critical path of the new carry-
skip adder are reported. It can be seen that normal rippling
occurs in block B1. Then, the travelling carry reaches block
B4. There, each full-adder receives a weak carry-in. Thus, B4
computes sum bits in just 860ps, avoiding the need of
rippling.

Post-layout simulation results summarised in Table 1
demonstrate that the new adder has a performance
comparable to that of the BCLA, while its area requirement
and power consumption are similar to that of a conventional
carry-skip adder.

Table 1. Performances and costs comparison.
32-bit adders Area [µ

m2]
D e l a y  
[ns]

Max Power
[mW]

Ripple-Carry 137700 15.8 15.8
Carry-skip 160173 9 17.1
N e w e s t
Implementation

181944 5.8 21

Carry-Select 264966 5.9 26
BCLA 310168 5.5 36.4

The new 8-bit block described in Section 4 has been used to
realise a 32-bit hybrid carry-look-ahead adder and it has been
compared to the 32-bit version of the Lynch-Swartzlander’s
adder. Both circuits have been carried-out using the above-
mentioned technology and their layouts are depicted in
Figure 7.

In Figure 8, gate level simulation results related to the new
hybrid adder are reported. Note that sum bits are computed

just 700ps later than C24. Post-layout simulation results
summarised in Table 2 show that the new implementation
allows power dissipation and area to be significantly reduced
without compromising speed.

It is worth pointing out that under the crude gate-counting
delay model the new hybrid carry-look-ahead adder was
expected to be slower than the conventional one by about τ
XOR. However, post-layout simulations have shown that the
new adder is in fact slightly faster than the original! This is
due to the lower loads on the carry signals produced by the
carry tree in the new implementation. In fact in the new adder
the above lines are loaded by the input I1 of eight
multiplexers (25fF×8), while in the Lynch-Swartzlander’s
implementation they drive the selection input of eight
multiplexers  (45fF×8). Moreover, a reduction in net
congestion leads more compact layout and shorter
interconnection delays.

Table 2. Performances and costs comparison.

32-bit adders Area [µ
m2]

D e l a y  
[ns]

Max Power
[mW]

L y n c h -
Swartzlander

419244 4.08 51

N e w
implementation

318550 3.88 34

Finally we turn our attention to the carry-skip adder with
optimised block sizes introduced in Section V.  Using the
same 0.6 micron, 5V AMS standard cell technology as
before, we report our result in Table 3:

Table 3. Characteristics of the optimised carry-skip.

Delay 4.51ns
Area 194766 µm2

MaxPower 28 mW @ 40MHz

Table 4 shows a summary of Zimmermann’s study, using a
0.8-micron standard-cell process.  The figures are normalised
so that they are 1 for the ripple adder.  Table 5 shows a
summary of our study, likewise normalised.  All results
shown in these tables are for 32-bit adders. Differences in the
tables are due to several reasons. Firstly, the adders referred
in [10] have been realised using a 0.8µm CMOS technology,
whereas those summarised in Table 5 have been realised with
a 0.6µm CMOS technology. However, the observable
differences between Tables 4 and 5 are mainly due to the fact
that different topologies have been used for the Carry-skip,
Carry-Select and Carry Look-Ahead adders. For these
addition circuits we used a uniform number of levels as well
as uniform bit-block sizes (with the exception of our “new,
optimised” adder presented in the last row of Table 5),
whereas non-uniform number of levels and non-uniform bit-
block sizes have been used in [10].

Table 4. Relative comparison obtained in [10].

32-Bit Adders Area Delay Avg. Power
Ripple 1 1 1
Carry-Skip 1.3 0.45 1.13
Carry-Select 1.8 0.36 1.72
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Lookahead 1.8 0.36 1.4
CIA-1Level 1.48 0.37 1.24
CIA-2Level 1.57 0.35 1.29

Table 5. Our relative comparison results.

32-Bit Adders Area Delay Max Power
Ripple 1 1 1
Carry-Skip 1.16 0.57 1.08
Carry-Select 1.92 0.37 1.65
Lookahead 2.25 0.35 2.3
New, not opt. 1.32 0.37 1.33
New, optimised 1.41 0.28 1.78

It can be seen that our new optimised adder outperforms both
CIAs saving silicon area.

7. Conclusions
In this paper adders based on the carry-strength signals have
been presented. Carry strength signals are the negation of
propagate signals, but represented as functions of one
variable (bit position) instead of two.  Such clearer
representation gave rise to an entirely new bit block structure
that has been applied to two families of adders. In these new
results we have, apparently for the first time since the carry
itself, utilised a ripple signal that uses regular gate logic. We
demonstrated here that our new principle allows reaching
very high speed at a low cost. The new carry-skip adder
implementation is only ∼5% slower than traditional BCLAs,
while requiring much less silicon area and power dissipation.
Significant reduction in silicon area and power has been also
obtained in hybrid carry-look-ahead adders using the carry-
strength signals without compromising speed.  Finally,
comparison with 1-level and 2-level carry-increment adders,
though not direct, also gives favourable results.
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 Programmers: A Critique on Communication and
Software Engineering Issues
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ABSTRACT -- Viewing computer programmers from behavioral perspectives, this paper offers a critique 
on the essence of communication in how programmers do their work. The  significance of communication is 
more notable when it is combined with rigorous software engineering practices and subsequently enables 
programmers to achieve and retain superb quality of their work. Toward the end, the paper identifies traditional 
communication practices as well as well-tested software engineering guidelines. Finally, it suggests three 
research opportunities, of which the findings would definitely fill gaps of knowledge about programmers, 
especially those concerning their behaviors.
Key Words:-- Computer Programmers, Interpersonal Communication, Software Engineering, Software 
Development

บทคัดยอ -- บทความนี้นํ าเสนอโปรแกรมเมอร จากมุมมองของพฤติกรรมศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งจากมุมมองของทักษะทางการสื่อ
สาร คงไมมีใครปฏิเสธถึงความสํ าคัญของความสามารถในการติดตอสื่อสารของโปรแกรมเมอรที่มีตอการพัฒนาซอฟทแวรและระบบ
สารสนเทศ แตก็นาแปลกที่มีนักวิจัยจํ านวนไมมากนักไดทํ าการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการติดตอสื่อสารของโปรแกรมเมอรโดยเฉพาะ
ความสํ าคัญของการติดตอสื่อสารของโปรแกรมเมอรนี้ ไมไดหยุดอยูที่วาโปรแกรมเมอรควรเปดกวางและรับฟงความคิดเห็นของผูใช
ซอฟทแวรและผูรวมงานเทานั้น  ทวานักวิชาการทางวิศวกรรมซอฟทแวรไดตระหนักถึงความสํ าคัญของทักษะการติดตอระหวางบุคคล 
และนํ ามาปรับรวมกับแนวคิดทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ จนไดออกเปนแนวปฏิบัติหลักทางวิศวกรรมซอฟทแวร ที่ทํ าให
โปรแกรมเมอรสามารถสรางและรักษาผลงานที่มีคุณภาพนั้นไวไดดวย ผูเขียนไดสรุปในตอนทายถึงแนวทางของการวิจัยในอนาคต 
เพื่อที่ผลลัพธและขอสรุปจะชวยฉายภาพที่เฉพาะ สํ าคัญและชัดเจนขึ้นของโปรแกรมเมอร โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนที่แสดงถึงทักษะและ
พฤติกรรมทางการติดตอสื่อสาร
คํ าสํ าคัญ -- โปรแกรมเมอร การติดตอสื่อสาร วิศวกรรมซอฟแวร การเขียนโปรแกรม การพัฒนาระบบสารสนเทศ

1. Introduction
The goal of this manuscript is to explicate significant
implications of communication in the context of
programmers and to call for more attention on research into
the programmers’ behavior. As one of the most critical
components in the information superhighway (Tapscott,
1996), computer programmers must possess not only
technical expertise but also communication skills so as to
achieve programming excellency.

Next to this introduction is a description of computer
programmers and their work. The following section will
discuss the importance of communication to computer
programming. It addresses basic communication practices
and software engineering guidelines, both of which demand
efficient interpersonal skills among programmers as well as
those between them and users. In the final section is a
concluding remark that suggests future research opportunity
to explore programmers’ communication behavior.

2. Computer Programmers and Their
Work
Computer programmers design, write, test and maintain
instructions--commonly known as a program or software--
that describe logical steps for a computer to perform
functions and produce final output (Brooks, 1995).
Instructional steps correspond to (1) the input that a
computer needs to perform the functions, (2) the process by
which a computer could generate the results, and (3) the
output and its appearance. These three major parts are
known in general as program requirements. As
programmers learn about the requirements, they may break
them down into a logical series of instructions and write
computer code representing the instructions for a computer
to follow and generate an output. The code can be in any
conventional programming language such as C or a more
advanced one such as C++ or Java.

Programmers are not required to have formal education or
training (i.e., they could be self-learning programmers or
hold educational degrees in various fields) and may have
different job titles (such as programmers, software
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developers, or software engineers). Such a hybrid
combination of background information makes the profiles
of programmers relatively unique and different from those
of other similar professionals and, thereby, implies a
serious urgent need for specific research into programmers.

Researchers have found that programmers hold a set of
basic personality traits (Brooks, 1995; Weinberg, 1982,
1998). They are frequently seen as having a relatively large
ego. Perhaps, it is this large ego that makes it difficult for
programmers to accept any criticisms or to admit their
faults (Weinberg, 1971). Weinberg (1998) further notes that
the frequent incidents of programmers’ inability to admit
their mistakes may be due to the feeling of being attached
to their work. This type of feeling is generally shared
among individuals whose routine work heavily involves
creativity and abstract symbols. Such individuals include
artists or poets (Brooks, 1995; Weinberg, 1982).
Programmers do enjoy “making things” (Brooks, 1995, p.
7). They are often excited to see their own computer
programs compiled and executed. The climax of writing
code is to learn if the code could generate the desired output
(Weinberg, 1971). Programmers are also highly tolerant to
working under pressure. They can stay overnight to meet
the due date (Ullman, 1995). Finally, Brooks (1995) claims
that programmers have a passion for learning. They make
every effort to stay up-to-date in technology and tend to
apply what they learn to their work. This may be one of the
reasons that programmers tend to “over-do” their work (i.e.,
try to make a program shorter or use fewer computer
resources for the same output), which leads to the high cost
of development (Weinberg, 1971; Yourdon, 1996).
Neumann (1998) comments that “even the very best
programmers may have a tendency toward total absorption
in writing and debugging code” (p. 128).

Not only do programmers have certain personality traits,
but their programming work also retains certain
characteristics. Software researchers note that these
characteristics of program development may explain a great
demand for effective communication between programmers
(Kiesler, et al., 1994; Kraut & Streeter, 1995). These
characteristics include:

♦ Scale
Kraut and Streeter (1995) note that one of the fundamental
characteristics of software systems is that they are so large
and complex that an individual or a small group is unable to
handle the development. Programming is no longer the only
essential skill for the success of software development
(Kiesler, et al., 1994; Turley, 1991). The development of
software containing millions of lines of code requires that
the software be “compartmentalized” into small,
manageable modules for which a group of programmers
could be responsible (Kraut & Streeter, 1995, p. 70).
Effective communication between group members and
across the groups is thus a challenging task.

As the size of software becomes large, the task of software
development also becomes tedious and expensive (Brooks,
1995). One approach used to minimize parts of the task
involves communication-related activities between

programmers (Humphrey, 1994; Yourdon, 1996). These
activities include peer reviews in which all parties are
routinely informed of work progress. Thus a programmer
leaving a group would not stall group progress since other
members have learned the programmer’s work from the
reviews and they are able to carry on the development.

♦ Uncertainty
A large scale per se may not be a unique characteristic of
software development since other manufacturing processes
are also large and complex. According to Kiesler and
colleagues (1994), the production lines of automotive
factories, textile mills, or tuna canneries are complex, yet
many of them run smoothly. Manufacturing involves pre-
determined steps of producing the same parts repeatedly.
Developing software, however, is more uncertain because
specifications of the software frequently change over time
(Brooks, 1995; Kraut & Streeter, 1995). The change is due
to two critical factors. One is the limited shared knowledge
among involved parties such as users, stakeholders,
programmers or system analysts. This limited knowledge
includes the knowledge of software functionality identified
by users and that of application domain in which the
software will be exploited (Kiesler, et al., 1994). As Kraut
and Streeter (1995) claim, system analysts handle user
requirements and translate them into software requirements.
While the analysts “adopt users’ points of view,”
programmers frequently focus on technical aspects of the
software such as ease of development or efficiency of
computation (Kraut & Streeter, 1995, p. 70). Different
perspectives from different groups of involved parties often
lead to the constant change of software specifications.

The second group of factors that cause uncertainty in
software development are those from external
environments. The dynamics of financial conditions,
regulations, company matters, or competition could invoke
a change in software specifications (Kiesler, et al., 1994).
New telecommunication regulations may force a
development team to redesign software features, or users
may demand, after the first weeks of working with a new
software system, new capabilities that they had not
envisioned earlier. Software scholars maintain that the
changes in software specifications result in more
uncertainty in the programming environment than do the
external factors (Kraut & Streeter, 1995).

♦ Interdependence.
According to Kiesler and her colleagues (1994), “. . .
uncertainty in software development would be less of a
problem if software did not require precise integration of its
components at the end of the project” (p. 217). Because its
gigantic scale (e.g., millions of lines of code) demands
compartmenting a project into several modules,
programmers must integrate all of them at the end with
absolutely no defects (Brooks, 1995; Cusumano & Smith,
1997; Kraut & Streeter, 1995). A defect from improper
integration, though each component performs properly,
could result in fatal consequences (Kraut & Streeter, 1995).
Hence, to succeed in building software, programmers must
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take into account the interdependent nature of software
development and consider an appropriate process to handle
it.

Working in such a meticulous manner (i.e., making certain
all modules and their integration function properly) places
an enormous amount of pressure on programmers. As such,
it should not be surprising that programmers often demand
to work in isolation with, ideally, no interruption so that
they can concentrate on their work and, perhaps, cope with
stress caused by the pressure (Ullman, 1995). Besides the
office condition, the pressure of building software stems
from a rigorous routine of software testing (Cusumano &
Smith, 1997). Programmers are engaged in different testing
steps to assure high quality of the developed software
(Kiesler, et al., 1994). Late delivery of many software
products has happened because of a delay in the testing
process (Yourdon, 1996).

In summary, a focus of this paper is on programmers who
have main responsibilities for designing, writing, testing or
maintaining computer programs. Coming from varied
backgrounds, programmers are uniquely characterized as
having (1) a large ego, (2) an ability to work under
pressure, (3) a psychological attachment to their
programming work and (4) a passion for constant learning
and for working with abstract instructions. Further, the
software development process holds a set of distinct
characteristics in which the process is considered large in
scale, uncertain and interdependent. It should be noted that
the list of characteristics of programmers and that of
program development are by no means exhaustive. They
are instead better conceptualized as a set of major
personality traits of programmers and critical attributes of
software development. Learning about these personalities
and attributes helps in understanding the implications of
communication for programming work, discussed in the
next section.

3. Critical Implications of
Communication to Computer
Programming
Programming is a collaborative effort (Brooks, 1995; Kraut
& Streeter, 1995). According to McConnell (1993), a
highly experienced programmer “recognizes that
programming is only 15 percent communication with the
computer, that it’s 85 percent communicating with people”
(p. 764). Communication is thus one of the essential factors
leading to programming success. This section presents in
three parts a review that illustrates the importance of
communication to programming work. The first part deals
with general communication practices that have a positive
impact on the ways in which programmers do their work.
The second part is an overview of software engineering
approaches that offer programmers rigorous
communication-oriented guidelines to improve their
programming performance. Finally, problems and possible
solutions are included so as to emphasize on the
significance of communication to programming work.

3.1 Basic Communication Practices
Organizations often suggest that programmers have open
communication with their colleagues or clients. The
emphasis of open communication in the literature has been
on the interaction between programmers and users during
the stage of determining software requirements (or
specifications) (Sawyer & Guinan, 1998).

Not only is communication between programmers and users
important, but the interaction among programmers also
plays a major role in the success of program development.
In a study of coordination among software developers,
Kraut and Streeter (1995) discovered that the participating
developers placed high value on exchanging information
and coordinating programming activities. They
recommended that a large team of programmers whose
work is to develop a technologically intensive program pay
more attention to communication among team members as
it could improve their performance.

Among several general communication practices, software
researchers and practitioners agree on the critical
implications of communication structures, feedback
exchange and informal communication for programming
work, each of which is discussed below.

♦ Communication Structures
The communication in a programming team can be
centralized or decentralized. Through the former, any
interaction among team members involves the team leader,
who acts as the center of communication. The latter,
however, has no nucleus for interaction and the team
members can communicate directly to each other (Shapiro,
1993). To compare productivity, satisfaction and leadership
between the two communication structures in the
programming environment, Shapiro (1993) conducted a
controlled experiment on eighteen teams of four student
programmers. While the members of the first nine teams
had interaction with each other only through the appointed
leader (centralized communication), those of the other nine
teams did not have this constraint. Instead, they interacted
freely with each other (decentralized communication). All
the interaction had to be through computers; no other
communication was reported to be allowed in Shapiro’s
study. Her findings showed no differences in programming
productivity, satisfaction or leadership between these two
communication structures. However, there were several
weaknesses in Shapiro’s (1993) study. Besides using
students in substitution for actual programmers, her
experiment design was flawed by the controlled condition
that allowed only computer-mediated communication even
though the subjects were in the same (or adjacent) room.
Under different conditions, the effects of the two
communication structures might have been distinct.

♦ Feedback Exchange
Feedback exchange is a form of communication that has a
positive impact on programming work. Programmers at
Microsoft customarily subject their computer code for
feedback not only to immediate colleagues but also to those
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in different departments (e.g., Marketing or Pricing) who
are stakeholders in the program (Cusumano & Smith, 1997;
Yourdon, 1996). Bill Gates emphasizes the importance of
becoming a highly competent programmer by learning how
to give and receive feedback on programming products
(Lammers, 1986). To offer feedback on any product, one
has to read and thoroughly understand the program. This
means that a feedback giver, after reading the code, should
share an understanding of the program with its author. To
receive feedback, however, may not be so smooth as it
should be. Some programmers may have difficulty
receiving and handling feedback (Brooks, 1995). Weinberg
(1971) blames it on their large ego. Nonetheless, once the
programmers agree to listen to feedback, they are likely to
use it to improve the quality of their programs (Weinberg,
1982). Sawyer and Guinan (1994) found that using an
electronic meeting system to project programming code on
a large, wall-mounted screen seemed to draw attention of
the meeting members to the screen, not to the code owner.
This may make it easier for the code owner to receive
feedback from other members.

The process of exchanging feedback has been incorporated
in the hiring process at Microsoft (Cusumano & Selby,
1997). Not only will the new Microsoft programmers learn
from the experienced colleagues about what has not been
taught in college, the mentors also benefit from the younger
programmers’ fresh programming concepts and other
innovative technological aspects (Yourdon, 1996).

♦ Informal Communication
Informal communication (i.e., the interaction in a hallway
or a request for a personal favor) has been shown to be at
least as efficient as formal contacts (Fish, et al., 1993;
Kraut, et al., 1993). The interaction among programmers at
a water cooler or a vending machine during coffee breaks
appears to have a positive impact on programming
performance (Weinberg, 1998).

Regarding informal communication, Kraut and Streeter
(1995) found that information obtained informally is
considered more practical than that received via formal
channels such as a departmental meeting or a session with
clients. Additionally, subjects in Kraut and Streeter’s
(1995) study noted that the discussions with peers offered
valuable feedback, but occurred less often. The similar
incident of help or feedback offered through informal
communication was also evident in software design teams
(Curtis, et al., 1988).

This section (2.3.1 Basic Communication Practices) has
presented important evidence that programmers “talk” to
colleagues and clients as a means to enhance their
productivity. Findings from the literature also exhibit how
basic communication practices such as informal interaction,
centralized or decentralized communication, and feedback
exchange affect programmers and their performance.
Organizations frequently encourage programmers to have
open communication with other people. In addition to this
basic communication, software engineers have offered
rigorous approaches by which programmers who routinely
practice them can substantially improve their performance.

The following section will discuss these software
engineering approaches.

3.2 Software Engineering Practices
A set of software engineering practices provide instructions
through which participating programmers are able to
enhance their programming performance. Some techniques
are communication-oriented while the others focus solely
on innovative programming concepts. Since the major
interest in this paper is on programmers’ communication
issues, this section is limited to the software engineering
practices that combine communication effort with
programming expertise in order to improve programming
productivity. The practices reviewed in this section are
chief and egoless programming techniques, technical
reviews, and personal software process (PSP) strategy. Note
that the paper does not offer complete instructions for these
instances, or include research involving them. Moreover, it
makes no attempt to imply that these three practices are the
most effective ways of developing software or are the only
set of the kind. Rather, the paper includes them for their
critical focus on combining communication effort with
programming expertise to improve the software
development process. Details of these software engineering
practices are included primarily to underscore the critical
implications of communication for programming work.

♦ Chief and egoless programming approaches
Chief and egoless programming approaches are two team-
oriented software engineering practices that can be used in
combination with several software development techniques.
A team of programmers who practice chief programming
has a centralized autocratic structure in which major
decisions are made at the top (e.g., the chief) level and its
interaction pattern is vertical along the structure (Mantei,
1981). The egoless approach holds a democratic structure in
which team leadership is rotated and given to the individual
whose expertise is needed at a given time. Communication
among members in an egoless team is horizontal (Mantei,
1981). Shapiro (1993) claims that communication among
chief team members centers on the leader and implies that
the chief approach is comparable to centralized
communication. Members of the egoless team, on the other
hand, do not have this constraint as they can interact freely
with each other. The communication in an egoless team is
thus conceptually similar to a decentralized pattern
(Shapiro, 1993).

Mantei (1981) recommends that the chief programming
approach is appropriate for quick development of large-
scale software that handles a routine, well-structured
problem. This type of software could be a typical business
application such as an inventory system. The egoless
approach, in contrast, is recommended for a small-scale and
technically difficult project where accurate and reliable
results are expected. Because of the constraints of the
difficult requirements and the result reliability, the project
requires a flexible development schedule and a great deal of
collaboration among developers. Examples of projects for
which the egoless approach may be a candidate are those in
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research and development (R&D) departments (Bishop,
1995; Mantei, 1981).

♦ Technical reviews
Technical reviews are software engineering practices that
help a group of programmers (1) detect any potential flaws
in a programming product, (2) keep group members,
colleagues or clients informed of work detail and progress,
and (3) achieve more uniform, or at least more predictable,
programming work which makes the subsequent routine
more manageable (Freedman & Weinberg, 1990; Johnson,
1998). In general, technical reviews call for meetings of
individuals who are involved in the work under review
(Fagan, 1976). The meeting members are those who are
responsible for creating the work and those whose expertise
could help improve the work quality.

In a review session, a person or a team responsible for the
work under review (e.g., a blueprint of a system design,
computer programming code or a plan of system testing)
presents it to review members. These members may then
discern possible errors and offer different ways to correct
them. At the end of the review, the person (or the team)
would learn about the hidden mistakes and possible
corrections. The other members could learn about the work
as well, and share the principle of how the work is created.
One critical aspect of performing a technical review is that
the review is not intended to be a serious evaluation in
which the individuals in charge of creating the work are
criticized (or evaluated) for their productivity. Rather, the
review emphasizes possible improvement of the work and
shared understanding among the review members (Glass,
1999; Johnson, 1998).

Software engineering practitioners and researchers have
suggested different approaches for performing technical
reviews (Fagan, 1976, 1986; Freedman & Weinberg, 1990).
Included in this literature review are two approaches,
inspections and walkthroughs. These techniques have been
selected because of their wide acceptance in software
development firms and because of the important role that
communication plays in practicing them (Lammers, 1986;
McConnell, 1993).

Referred to as a “formal” process of locating errors (Fagan,
1976, p. 189), an inspection is a technical review in which
the artifact under scrutiny is often software requirements,
program design, or computer code. The formality comes
from an inspection’s rigorous three-step process:
preparation, collection and repair (Porter, et al., 1997).
First, a team of reviewers meet with an individual (or a
team) in charge of creating the artifact for its review. Next,
each reviewer examines the work thoroughly (e.g., reading
in a line-by-line fashion is suggested for computer code)
and attempts to detect as many defects in the artifact as
possible. All members then hold the final session together
to discuss the defects and possible corrections. For a very
difficult project demanding highly reliable outcomes, the
inspection process may be repeated (Fagan, 1986; Porter, et
al., 1997).

A walkthrough is a technical review conceptually similar to
an inspection. The distinctions between these two review
techniques are (1) a walkthrough is performed in an
informal and less structured manner than is an inspection,
and (2) a walkthrough meeting is adjustable to a broader
type of work while the inspection is commonly done for
review of a program design or computer code (Freedman &
Weinberg, 1990). A basic walkthrough session consists of a
few people, one of whom is most familiar with the work
and will present it to other members. During the session,
the members could ask for clarification or suggest an
alternative to enhance the presented work. Freedman and
Weinberg (1990) comment that due to the informal style of
a walkthrough, the presenter may choose to present some
parts with which he is familiar and skip others which may
cause controversy. As a result, software practitioners have
deemed walkthroughs less useful than inspections.

♦ Personal Software Process (PSP) Strategy

PSP is software engineering methodology based on the
premise that improved discipline of programmers can help
enhance their programming productivity. Humphrey (1995)
asserts that a programmer can strengthen his discipline of
building software by “improving communication among
team members” (p. 104). According to Humphrey’s (1995)
notion of discipline, PSP is not a new concept of software
development, but rather a set of well-assessed guidelines
that can be used in conjunction with other software
development techniques.

In general, the PSP strategy offers four-step instruction by
which programmers could improve their performance
(Humphrey, 1988). Each step, except the first, is built on
the previous one. The following is a brief overview of each
PSP step, synthesized from Humphrey (1995). The first
step, namely “baseline,” is to familiarize programmers with
the personal discipline approach by which they learn how to
assess their routine programming work. Results of the first
step of PSP are not enhanced productivity, but rather a
rigorously standardized and well-documented procedure of
routine programming work. Once the programming work is
standardized and its output can be measured objectively,
programmers are ready for the second step of PSP known
as the “personal planning process.” Based on concepts of
software planning tools (e.g., CASE tools), the second step
provides a programmer instructions on how to organize a
quality plan. Several measurements (e.g., the numbers of
lines of code written per hour or per module) are
incorporated to ensure that the quality plan is well
implemented (Humphrey, 1995, p. 65). Implementation of
the quality plan is the third step of PSP. This step, referred
to as the “personal quality management,” focuses on
feedback and technical reviews as critical means to detect
any errors or mistakes as early as possible so that correction
could be made at the early stage of program development.
The sooner a mistake is detected, the greater the quality and
the smaller the cost of the final product (Humphrey, 1995).
The last step of PSP is to maintain the programming
quality. Known as the “cyclic personal process,” this step
provides instructions on how to adjust the first three steps
to handle other projects with more requirements while
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maintaining the program quality standard (Humphrey,
1995).

Based on the four-step instructions, the PSP strategy
incorporates several communication practices (e.g.,
feedback exchange, technical reviews, and communication
structures) into programming expertise in order to achieve
and maintain a programmer’s improved performance
(Humphrey, 1994, 1995).

In summary, chief and egoless programming approaches,
technical reviews and the PSP strategy are three significant
instances of software engineering practices that emphasize
the abstract yet useful application of communication to
programming work. As stated previously, these three
instances are included so as to elaborate the critical
implication of communication to program development, but
not to instruct for each instance. Complete descriptions can
be found in Freedman and Weinberg (1990) for
walkthroughs and inspections, Weinberg (1998) for the
egoless programming approach, Baker (1972) and Fagan
(1976) for chief programming teams and Humphrey (1995)
for PSP strategy.

3.3 Problems and Possible Solution
Evidence from academic research and practitioner’s report
have confirmed numerous problems in software
development (Humphrey, 1995; Weinberg, 1998; Yourdon,
1996, 1999). These problems include long delay in delivery
of over-budgeted software products, unmet user
requirements, hidden programming bugs, or insoluble
network problems. Some problems yield constant serious
defect to software while the others may still wait for
disaster.

A close look at the problems in software development
shows that they can be classified into two major categories:
technical and management problems. The former address
difficulty in developing technically feasible software while
the latter raise concerns on managing a software project. A
variety of recent development in computer engineering
(such as distributed environment for vast data processing)
could be a key that solves technical problems. However,
despite numerous tools (such as visual programming
languages, or web-based collaboration tools), managerial
difficulty still depends heavily on communication behavior
of programmers. Such a set of these tools aim primarily at
alleviating interaction problems among developers
(Sommerville, 1996) and subsequently enhance
productivity in managing software projects. This thus again
emphasizes the essential role of programmers’ efficient
communication skills.

4. Concluding Remark
A review of computer programmer profiles exhibits that
they possess unique characteristics. These distinctive traits
prompt a serious need for research that deals specifically
and exclusively with programmers. Programming work is
also multifaceted and its success depends greatly on
effective communication of programmers. This critique has
indicated a critical relation of basic communication

practices to programming work. These practices include
communication structure, feedback exchange, and informal
communication. In addition, software engineering
researchers have developed intensive guidelines from
which the programmers learn how to balance their
communication effort with programming expertise in a way
that maximizes their productivity. The guidelines covered
in this paper are chief and egoless programming styles,
technical reviews and personal software process strategy.

Given the unique characteristics of programmers
and their work, generalizing knowledge about their
communication behavior from what other researchers have
previously learned in other similar professions (e.g.,
engineers or  scientists) could be inconclusive. This
therefore leads to at least three research opportunities. First,
it will be much enlightening for communication scholars
and software practitioners to explore what the
communication behavior of computer programmers actually
is. The research topics may include their interpersonal
skills, preferred modes of communication, mass
communication consumption (e.g., newspaper reading), or
information seeking behavior. Findings from such research
could portray a behavioral side of programmers and may
further, perhaps, help software project leaders to properly
handle communication issues among the project members.
Moreover, knowing programmers’ communication
activities may confirm (or contradict) professional harmony
among programmers, engineers and scientists, frequently
asserted in previous studies (Brooks, 1995).

Second, in addition to programmers’ communication
competence, knowledge about a link between
communication practices and programming excellency is
still largely unknown. It would yield a remarkable benefit
to the programming community if we realize, for example,
what are the group communication structure and the mode
of communication that may excel programming
performance. In addition, given the disparity between two
major types of software development (e.g., in-house
software and off-the-shelf package developments),
recommendations on how to arrange effective
communication policies would draw a great amount of
attention from software development firms such as
Microsoft.

Finally, there is virtually no studies investigating the
combined effect of (1) basic communication activities and
(2) software engineering guidelines on programming
performance, although each has been proved to enhance
productivity among programmers (Kraut and Streeter,
1995; Weinberg, 1998). An example of such a study could
be an experiment in which comparison of productivity in
three groups of programmers is made. Those in the first
group employ only basic communication practices (e.g.,
communication structures) ascertained in previous studies
to have positive impact on programming work. Those in the
second group practice only recommended software
engineering guidelines (e.g., technical review or egoless
programming). In the final group are programmers engaged
in both basic communication and software engineering
practices. Should the joint effect is confirmed, it would
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emphasize one line of critical yet largely ignored research
that addresses behavioral aspects of programmers. On a
practical side, the joint impact may suggest that software
development firms pay equal attention to rigorous
innovative software practices as well as programmers’
essential traditional communication skills.

In conclusion, programmers are one of the critical
constituents in the information-based environment.
Although they may share professional similarity with other
walks of life, a close look at the programmers’ profile and
their communication issues make them relatively unique.
This thus suggests an urgent need to investigate a
behavioral side of the programmers, in addition to the
plenty of results on their technical side. Until the findings
from systematic research become available, we may just see
only the “hard” side of programmers and miss their “soft”
side.
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ABSTRACT:  The study of nonlinear Schrodinger equation is used to describe the propagation of optical
signals in single mode optical fiber that is represented a model of transmission light pulse signals in an optical
fiber.  Basic soliton equation is briefly reviewed for the explanation of signals group velocity dispersion (GVD)
and self-phase modulation (SPM) which effect the required optical transmission signals. The modeling of
soliton pulses travelling into two or three coupling fibers are modeled then input into the soliton wave
equations. The input optical signal parameters such as light pulse width, input signal bit rate, light source
wavelength and bandwidth, and coupling power are employed in the soliton equation. The coupling output
signals obtained are described for the use in optical transmission devices such as optical filter, switching and
multiplexer. The physical behaviors of the optical output signals obtained by numerical technique are associated
with the optical device parameters.
Keywords: Optical  Communication , Optical Devices.

บทคัดยอ: การศึกษานี้พิจารณาสมการชเรอดิงเงอรแบบไมเชิงเสนในการใชอธิบายการแพรของสัญญาณแสงในใยแกวนํ าแสงชนิด
โหมดเดี่ยว ซึ่งเปนระบบหรืออุปกรณที่แทนที่ดวยระบบสมการที่สามารถอธิบายการสงผานสัญญาณพัลสแสงได โดยสมการนี้เรียกวา
สมการโซลิตอนไดถูกนํ ามาใชอธิบายปรากฎการณของการกระจายความเร็วกลุม และปรากฏการณเซลเฟสมอดูเลช่ัน ซึ่งเปนปรากฏ
การณที่มีความสํ าคัญของพัลสโซลิตอนในใยแกวนํ าแสง การศึกษานี้จะพิจารณาลักษณะของพัลสโซลิตอนที่เดินทางไปในคัปเปลอรใย
แกวนํ าแสงชนิด 2 และ 3 แกน และผลของสัญญาณเอาตพุตจากการคัปปลิงระหวางกัน นอกจากนั้นยังไดพิจารณาคาพารามิเตอรของ
สัญญาณแสง ดังเชน ความกวางของพัลสแสง  อัตราการสงขอมูล หรือ ความเร็ว ความยาวคลื่นของแหลงกํ าเนิดแสง แบนดวิดธ และ
กํ าลังจากการคัปปลิงแสง สัญญาณเอาตพุตที่ไดจากการคัปปลิงนี้สามารถนํ าไปใชพิจารณาในการออกแบบอุปกรณทางแสง เชน
อุปกรณกรองสัญญาณ สวิตช ออสซิลเลเตอร และ มัลติเพลกเซอร โดยลักษณะของพารามิเตอรและสัญญาณเอาตพุตหาไดโดยวิธีการ
ทางตัวเลข

1. บทนํ า
 ในระบบการสื่อสารทางแสงนั้นคาของอัตราการสงขอมูล (bite rate )
จะถูกจํ ากัดโดยคุณสมบัติของการกระจาย (dispersion ) ของใยแกวนํ า
แสง  ดงันัน้เพื่อเปนการชดเชยผลที่วานี้ไดมีการใชลักษณะความไม
เปนเชิงเสนของตัวกลาง  (nonlinearity ) ทีม่ีผลที่ทํ าใหพลัสที่ไมเปน
เชิงเสน (nonlinear pulse) มคีวามเสถียรและเคลื่อนที่อยูไดโดยไมมีการ
กระจายหรือเปลี่ยนรูปรางซึ่งถูกเรียกวา  “โซลิตอน” (solitons) [1-6]
ในการแพรของเอนเวลล็อปของโซลิตอน (envelope soliton) ในใยแกว
นํ าแสงจะอธิบายไดดวยสมการการชเรอดิงเงอรแบบไมเชิงเสน
(Nonlinear Schrodinger Equation, NLSE ) สมการนี้สามารถหาคํ าตอบ

ไดทั้งโดยวิธีการกระเจิงกลับ ( inverse scattering technique, IST) และ
โดยใชวิธีทางตัวเลข (numerical method) ปรากฎการณที่สํ าคัญของ
พัลสที่เคลื่อนที่ในใยแกวนํ าแสงชนิดโหมดเดี่ยวที่ทํ าใหเกิดโซลิตอนก็
คือการกระจายความเร็วกลุม (group velocity dispersion, GVD) และ
เซลเฟสมอดูเลชั่น (self phase modulation, SPM) เนื่องดวยขอดีของ
คุณสมบัติของโซลิตอนดังกลาวจึงทํ าใหมีการนํ าไปประยุกตใชในงาน
อยางกว างขวางโดยเฉพาะในอุปกรณสวิตชสํ าหรับการสื่อสาร
ความเร็วสูง เปนตน
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2.  การกระจายความเร็วกลุม
ในใยแกวนํ าแสงชนิดโหมดเดี่ยวนั้นการกระจายที่สํ าคัญที่สุดคือการ
กระจายความเร็วกลุมซ่ึงเปนผลจากความเร็วในการเดินทางของแสงมี
ความสมัพันธกับความยาวคลื่นแสงดังแสดงในรูปที่ 1

โดยเริ่มพิจารณาจากเลขคลื่น(k) ดังนี้
   ( ) ( ) ( ) ( ) ...
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รูปที ่1 แสดงความสัมพันธของการแพรกระจาย

โดยที่ k(ω) เปนเลขคลื่น n(ω) เปนดัชนีหักเห และ ω เปนความถี่
เชิงมุม และจาก
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เมื่อ  Vg เปนความเร็วกลุม  และ k// สอดคลองกับการกระจาย
ความเร็วกลุม (GVD ) เมื่อ   D  คือคาพารามิเตอรการกระจาย จาก
กราฟในรูปที่  1    แสดงการกระจาย   (D)   จะมีคาตํ่ าเมื่อ λ  =  λD ≈
1.3   µm  และเมื่อ   λ  <   λD   จะไดการกระจายปกติ (normal  GVD
)ซ่ึงมีคา k// เปนบวก  ในทางตรงกันขามเมื่อ λ >  λD จะไดการกระจาย
ไมปกติ  (anomalous  GVD ) ซ่ึงมีคา k// เปนลบ ผลจากการกระจายนี้
ทํ าใหพลัสขยายกวางออก  ดวยเหตุนี้จึงจํ าเปนที่จะตองใชปรากฏการณ
ของความไมเปนเชิงเสนที่จะทํ าการชดเชยการกระจายออกของพัลสได

3.  ลักษณะไมเปนเชิงเสนของตัวกลาง
ในการตอบสนองของตัวกลางสารไดอิเล็กตริกที่มีตอสนามไฟฟาความ
เขมสูงนั้น จะเริ่มแสดงคุณสมบัติไมเปนเชิงเสนเมื่อเกิดจากการเปลี่ยน
แปลงดัชนีหักเหของแสง มีความสัมพันธกับความเขมของแสงดังนี้

        Innn 20 +=

โดยที่ n0  เปนดัชนีหักเหเชิงเสน  Ι   แทนความเขมแสง  n2 เปน
สัมประสิทธ์ิของเคอร  (Kerr  coefficient)

จากสมการนี้ทํ าใหทราบวาคาดัชนีหักเหของแสงขึ้นอยูกับคาความเขม
แสง ซ่ึงเปนผลใหเกิดการเลื่อนเฟส (phase  shift ) เปนดังนี้

      ILn 2
2
λ
πφ =∆

โดยลักษณะการเลื่อนเฟสนี้เกิดขึ้นในทิศตรงกันขามกับการกระจาย
แบบไมปกติซ่ึงเรียกลักษณะการเลื่อนเฟสกรณีนี้วาเซลเฟสมอดูเลชั่น
และจากรูปที่ 2  เปนการแสดงการเชิรพ (chirp ) ของความถี่ซ่ึงเนื่อง
จาก SPM  ผลกคื็อ มีความถี่สูงขึ้นที่บริเวณขอบของพลัส ซ่ึงลักษณะ
ของการเชิร พนี้จะแตกตางกันกับการเชิร พที่ เกิดจากการกระจาย
ความเร็วกลุม ดังนั้น SPM จะชวยทํ าใหที่ความยาวคลื่นยาวถูกหนวง
โดยผลการกระจายความเร็วกลุ มแบบไมปกตินั้นสามารถทํ าให
สัญญาณกลับสูสภาพที่ไมมีการกระจายไดเพราะวาปรากฏการณทั้ง
สองเปนปฏิกิริยาที่หักลางกัน สวนที่ความยาวคลื่นส้ันนั้นก็เกิดขึ้นใน
ลักษณะคลายกันซ่ึงผลลัพธก็คือไดพัลสโซลิตอนที่ไมมีการเปลี่ยน
แปลงรูปราง

รูปที่ 2 แสดงเชิรพ(chirp) ความถี่เนื่องจาก SPM

4.  สมการชเรอดิงเงอรไมเชิงเสน
พิจารณาสมการที่ใชอธิบายการแพรของเอนเวลล็อปของพลัสโซลิตอน 
โดยคิดมาจากผล GVD และ ความไมเชิงเสนคือ

( ) 0
2
1sgn 22

2

2

=+
∂
∂′′−

∂
∂ UUNUkUj

τξ
  (1)

เมื่อ U เปนนอรมัลไรซเอนเวลล็อปของพลัสที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ชา ๆ  ξ   เปนโคออรดิเนต  τ เปนเวลาของพลัสสัญญาณที่เคลื่อนที่ใน
กรอบอางอิงของความเร็วกลุม และ j เปนตัวแปรเชิงซอน  และโดยที่
sgn (k//) ใหคา  1  เมื่อ k// เปนบวก (normal  GVD) และใหคาเปน  -1
เมื่อ  k// เปนลบ (anomalous GVD ) และพารามิเตอร  N คืออันดับ
(order)ของโซลิตอน
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5. โซลิตอนพื้นฐาน และในอันดับสูงขึ้น
สมการ NLS  สามารถแกหาคํ าตอบไดอยางถูกตองดวยเทคนิคทาง
คณติศาสตรดวยวิธีวิเคราะหที่เรียกวาวิธีการการกระเจิงกลับ  (IST )
ทัง้สํ าหรับกรณีที่เปนการกระจายแบบปกติ หรือ ไมปกติก็ตาม   โดยที่
คา k//   <    0  ซ่ึงเปนการกระจายแบบไมปกติเรียกวา  “ โซลติอนดาน
สวาง  “  (bright soliton ) สวนกรณี  k//   >   0   หรือการกระจายแบบ
ปกติ เรียกวา   “ โซลิตอนดานมืด  “ (dark  soliton )  ในทางปฏิบัติมัก
สนใจแต  bright  soliton  เทานั้นและมักสนใจในกรณีที่ λ =  1.5  µm
ซ่ึงเปนยานที่ตรงกับการสูญเสียที่ตํ่ าที่สุดและการขยายสัญญาณดวย
เสนใยแกวนํ าแสงโดปเออรเบียม

5.1. โซลิตอนพื้นฐาน
ในการหาคํ าตอบโซลิตอนพื้นฐานนั้นไดจากการแกสมการที่ (1)  โดย
วิธีวิธีการวิเคราะห(analytical method)ซ่ึงมคํี าตอบเปนซ่ึงมีลักษณะดัง
แสดงในรูปที่  3

( ) ( ) ( )2/expsec, ξττξ jhu =

รูปที ่3 แสดงการเคลื่อนตัวของโซลิตอนพื้นฐาน

จากรูป 3  จะเห็นวาในกรณี  N = 1  นี้  พลัสจะไมเปลี่ยนรูปรางตลอด
การแพรของโซลิตอน

5.2. โซลิตอนอันดับสูง
กรณีนี้คา  N  เปนจํ านวนเต็มที่มีคามากกวา 1  ขณะที่พลัสเดินทางไป
ในเสนใยแกวนํ าแสงนั้นพลัสจะหดตัวและแตกออก และก็กลับมารวม
กนัอีกครั้งเหมือนกับพลัสเริ่มตนที่มีลักษณะเปนคาบ ณ  ตํ าแหนงซ่ึง
เหมือนเดิมนี้ คือ     ξ =   mπ / 2   เมื่อ m  เปนจํ านวนเต็ม ลักษณะรูป
คลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาวเปนผลมาจากความตางเฟสระหวางโซลิ
ตอน

6. สมการการคัปปลิง
พจิารณาระบบสมการ NLS ทีม่กีารคัปปลิงดวยการพิจารณาสมการที่
ไดจากพัลสแสงในใยแกวนํ าแสงโหมดเดี่ยว 3 แกน โดยของแตละ
แกนที่มีการกระจายความเร็วกลุมแบบไมปกติที่มีความไมเปนเชิงเสน
เปนบวก  คือ [1]
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เมื่อ K คือสัมประสิทธ์ิในการคปัปลิงเชิงเสน u1, u2 และ u3 คือนอรมัล
ไรซเอนเวลล็อปของพัลสแสง

7. วิธีการทางตัวเลข
สมการที่ 1 เปนสมการ NLS ซ่ึงเปนสมการที่ไมคิดผลของการรบกวน
(Perturbation) ซ่ึงสามารถแกไขไดโดยใชวิธีการกระเจิงกลับ แตถาเรา
ตองการคิดผลจากการรบกวนดวยแลวจะไมเปนการงายที่จะใชวิธีการ
วิเคราะห  ดงันัน้วิธีที่ดีและสะดวกกวาก็คือวิธีการทางตัวเลข   โดย
เฉพาะกับการแกระบบสมการ NLS ซ่ึงมีวิธีทางตัวเลขมีอยูหลายวิธี
เชน วิธีการไฟไนทดิฟเฟอเรนท (Finite Difference Method, FDM) วิธี
การบมีพรอเพอเกชัน(Beam Propagation Method, BPM) และวิธีไฟ
ไนทเอลิเมนต  (Finite  Element  Method, FEM )  ซ่ึงในที่นี้จะขอกลาว
แตเพียงวิธีไฟไนทเอลิเมนตเทานั้น  พิจารณาสมการ NLS ซ่ึงคิดผล
ของการสูญเสียในใยแกวนํ าแสง และ SSFS เขาไปดวยมีสมการเปน[3]
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    (2)

จากสมการที่ (2) ถาเราตัดผลของการสูญเสียของใยแกวนํ าแสง  และ
SSFS ( Γ =  R = 0 )    ออกแลวสมการที่ 2 จะลดรูปเปนสมการ  NLS
ดังสมการ (1) นั่นเอง เมื่อ u และ q เปนคาเดียวกัน และในการคํ านวณ
โดยมีง่ือนไขเริ่มตนคือ

    ( ) ( )τ=τ hsecAq                            (3)

สมการไฟไนเอลิเมนตเริ่มตนดวยการแบง τ ออกเปนคอดดราตริก
ไลนเอลิเมนต (quadratic  line  elements) จ ํานวนมาก   และเขียน q  ใน
แตละเอลิเมนตเปนดังนี้

( ) { } { }e
T qNq )()(, ξττξ =                    (4)

โดยการใชวิธีการทาง  FEM   กับสมการ (2)   จะได
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โดยการใช  FDM  กบัสมการ 5 จะไดสมการเมตริกซ ภายในชวง  i ∆
ξ ≤ ξ < ( i + 1 )∆ξ คือ
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ซ่ึงสามารถลดรูปไดเปน

     ( )[ ] { } ( )[ ] { }iqLqL iii 11 −=+ θθ

เมื่อ

     ( )[ ] [ ] [ ]ii KMjL ξθθ ∆+−=

โดยที่ θ  คือตัวควบคุมความเสถียรในการคํ านวณโดย  0  ≤ θ ≤ 1
โดยที่ θ=  ½  สํ าหรับวิธีการ แครงค-นิโคสัน(Crank-Nicolson, CN) ที่
ใชข้ันตอนสปริต (split-step  procedure, SSP) ตอไปนี้จะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคํ านวณได

Step 1 (dispersion effect  ) :
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Step 2 (nonlinear effect ):

     { } { } ( )ξ−= ∫ dkjexpqq )1()2(                   (7)

เมื่อ
         τ∂∂−Γ−= /qRjqk 22

โดยทีต่ัวเลข 1  และ 2  แทนขั้นตอน step ที ่ 1  และ  2  ตามลํ าดับ และ
โดยการใช  FDM  กบัสมการ 6 จะได

        ( )[ ]{ } ( )[ ]{ }i)1(
1i

)1( q1LqL −θ=θ +              (8)

โดยที่
                ( )[ ] [ ] [ ]0KMjL ξθθ ∆+−=

จากสมการ 7 เขียนอีกรูปไดเปน

         { } { } ( )ξ∆−= ++ iii jkqq exp1
)1(

1
)2(               (9)

โดยการแทนสมการ 8 ลงในสมการ 9 สุดทายเราจะได

          { } ( )[ ] ( )[ ]{ }
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q1LLq            (10)

สมการเหลานี้เปนสมการที่จะถูกนํ าไปประดิษฐโปรแกรมคอมพิวเตอร 
โดยวิธีการทาง FEM ตอไป ข้ันตอนดังกลาวมาทั้งหมดนี้เปนเพียงแค
สมการทีพ่รอมนํ าไปประดิษฐโปรแกรมคอมพิวเตอรเทานั้น และขั้น
ตอนตอไปจะตองนํ าไปเขียนผังงานและในทายสุดก็ทํ าการเขียน
โปรแกรม โดยในการทํ าจะเริ่มจากการใชแบบจํ าลองของโซลิตอนพื้น
ฐานกอน และหลังจากนั้นก็ทํ าการเพิ่มเปนระบบสมการในการคปัปลิง
ทัง้ในแบบ 2 และ 3 แกนเพื่อนํ าไปพิจารณาออกแบบอุปกรณใยแกวนํ า
แสงเปนสวิตชิ่ง  มลัติเพลกเซอรและฟลเตอร เปนตน

8.  สรุป
คํ าตอบที่ไดจากระบบสมการการคัปปลิงนั้นสามารถนํ าไปใชในการ
พิจารณาออกแบบอุปกรณส่ือสารความเร็วสูงทางแสงไดมากมายเชน
อปุกรณสวิตช กรองสัญญาณ และมลัติเพลกซ เปนตน ตัวอยางนี้เปน
เพยีงบางตัวอยางของการประยุกตใชโซลิตอนเทานั้น ซ่ึงคาดวาใน
อนาคตอนัใกลนี้โซลิตอนคงเขามามีบทบาทอยางมากแนนอน  และใน
ส วนของข อมูลนั้นผู  เขี ยนยังอยู  ในขั้นตอนการทํ  าโปรแกรม
คอมพิวเตอร สํ าหรับการคปัปลิงของใยแกวนํ าแสงโดยใช NLS ซ่ึงจะ
ไดน ําผลของขอมูลสํ าหรับออกแบบอุปกรณเสนอตอไป
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Fast Fourier Transform Photoreflectance
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Abstract: The electric fields in semiconductor were investigated by using fast Fourier transform
photoreflectance (FFT PR) techniques. The Aspnes derivative function was introduced to analyze the PR spectra
as a function of photon energy. Using the Airy function at several different electric fields in GaAs, the Franz-
Keldysh Oscillations (FKO) above the band-gap energy (Eg) of PR spectra  was generated.  It was confirmed
that FKO period increased with increasing electric field.  The application of FFT to the PR spectra was
demonstrated to be able to calculate the electric field from FKO period under uniform electric field.

บทคัดยอ: สนามไฟฟาที่เกิดขึ้นภายในสารกึ่งตัวนํ า สามารถตรวจสอบไดโดยเทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมโฟโตรีเฟลกแตนซ ฟงกชัน
ของAspnes derivative ถูกนํ ามาใชในการวิเคราะหสเปกตรัมของโฟโตรีเฟลกแตนซกับพลังงานโฟตอน การแกวงของ Franz-Keldysh
ปรากฏในสเปกตรัมของโฟโตรีเฟลกแตนซเหนือคาของแถบพลังงานตองหามของสารกึ่งตัวนํ าแกลเลียมอารเซไนดไดถูกสรางจํ าลอง
ขึ้นโดยใชฟงกชัน Airy ที่คาสนามไฟฟาตางๆ คาบการแกวงของสเปกตรัมมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อสนามไฟฟามีคาเพิ่มขึ้น การประยุกตใช
เทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมกับสเปกตรัมของโฟโตรีเฟลกแตนซถูกแสดงใหเห็นวา สามารถหาคาสนามไฟฟาไดจากคาบการแกวงของ
Franz-Keldysh ภายใตสนามไฟฟาที่เกิดขึ้น

1. Introduction
With the development and application of high-quality thin-
film  growth techniques such as molecular-beam epitaxy
(MBE) and  organometallic  vapor phase epitaxy
(OMVPE), groups of new materials such as semiconductor
heterostructures including superlattices (SLs),  single
quantum wells (SQWs), and multiple quantum wells
(MQWs) have been produced  because of their new
physical properties and device applications.  A variety of
characterization methods including photoluminescence
(PL),  photoluminescence excitation (PLE) spectroscopy,
modulation spectroscopy,  Raman and resonant Raman
spectroscopy, absorption spectroscopy, transmission
electron microscopy (TEM), Hall measurements, etc.,  have
been applied to exploit various physical information from
those structures, but  most of the methods mentioned above
must work under specific conditions such as low
temperature, e.g., PL, PLE, or special sample preparation,
e.g., TEM, etc.  In experiments, the most popular methods
should be simple as well as informative.  This aim is
satisfied in photoreflectance (PR), one of the powerful
contactless  modulation spectroscopy suggested by Wang,
Albers, and Bleil in 1967 [1].  It was widely used in
extraction of semiconductor band-structure parameters [2]
in the 1970s.

 Since the first report on the application of the PR technique
to semiconductor heterostructure studies by Glembocki  et
al  [3]  in 1985, hundreds of papers have been published on

this subject. PR is contactless, requires no special mounting
of the sample, can be performed in a variety of transparent
ambients and is sensitive to surface and interface electric
fields.  It is well known that at high electric fields Franz-
Keldysh oscillation (FKO) appears  in the PR spectra above
the band-gap energy.  The period of oscillations is directly
related to the electric field  at the surface or interface.
Another more important feature of this technique is that
even at room temperature, it can still provide as much
information as other methods, i.e., PL, PLE, etc., at very
low  temperature [3].  For example, by using PR at 300 K,
it is possible to determine the interband transition energies
in semiconductor heterostructures  (SLs, SQWs and
MQWs) with an accuracy within a few meV.  By analyzing
the PR spectra, one can obtain even more information
about any interested transition and can obtain even more
information about the electric fields at surface or interface
of semiconductor heterostructures.

In this paper,  the application of fast Fourier transform
(FFT) to the PR spectra is demonstrated to be able to
calculate the electric field from FKO.

2. Fundamental PR Line shapes
The representation of the complex dielectric function ε of
semiconductors and semiconductor heterostructures  in a
uniform electric field as a low-field perturbation expansion
has proved to be particularly useful in the modulation
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spectroscopy such as photoreflectance and
electroreflectance [4].  The low-field expression for ∆ε, the
field-induced change in ε, is related to the third derivative
of the unperturbed dielectric function and is sufficiently
simple to allow certain critical-point characterization to be
obtained directly from  low-field PR line shapes [4-7].  To
consider the perturbation on the reflectivity R,  when the
electric field is applied to a sample, the reflectivity is
changed  through the change of the dielectric constants  ε1
and  ε2.  The relative change of the reflectivity dR/R can be
written as [6-7]

22,2, )()( εεεβεεεα ∆∆= + 111
R

dR
,                    (1)

where α and β are the Seraphin's coefficients; ε1 , ε2 and
∆ε1, ∆ε2 are the real and imaginary parts of the dielectric
constant, respectively,  and its variation, i.e., ε= ε1 + iε2
and ∆ε= ∆ε1 +  i∆ε2.  The real and imaginary parts of the
dielectric constants can be related with each other by
Kramers-Kronig relations.

By first-order perturbation calculation, Aspnes [8] derived a
result that dR/R is proportional to the third derivative of
the unperturbed dielectric function, which depends on the
joint density of states of  a material, in the limit of low-field
modulation.  Here, the low-field limit means that  the
electro-optic  Ωη <<Γ,  where   Γ is the broadening
parameter of the optical feature, and  Ωη  is given by

 ( ) µ2/2223 Fe ηη =Ω               (2)                
 where F is the electric field in the sample which could be
externally applied (or built-in) electric field.  When
Ωη >>Γ,  the situation is in a high-field regime, where in

bulk materials it appears as  FKOs, which are described in
section 3.

In the low electric field limit, i.e.,  the PR spectra as a
function of photon energy can be analyzed using  the
Aspnes derivative function [7],

n
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i
p

j
j iEEeC

R
dR j −

=

Γ+−= ∑ )(Re
1

θ
 ,             (3)

Here, R is the reflectance, dR is the induced change in the
reflectance by modulation light, E is the photon energy, p is
the total number of spectral structures to be fitted,

jjgi CE ,,Γ and jθ  are  transition energy, broadening
parameter, amplitude and phase, respectively, of the feature
corresponding to the jth critical point. The parameter n is a
factor used to specify the critical point dimension.

 3. Franz-Keldysh Oscillations in PR
When Ωη >>Γ, the situation is in a high-field regime,
where in bulk materials it appears as  FKOs.  In the high-
field limit, the FKO in PR spectrum is proportional to the
product of Airy function such as Ai(x), Bi(x) and their
derivatives such as       Ai'(x), Bi' (x).  The function

describing the FKO in PR spectrum taking into account the
mixing of both light and heavy hole signals [8]:

],/)[(]/)[( Ω−Ω−= + ηη EEGEEG
R

dR
ghhglh αα          (4)

where G(x) is given by the Airy functions, G(x)=Ai'(x)Bi'
(x) - xAi(x)Bi(x), ( Ωη )3=e2η 2F2/2µih , (i=l or h).  Here, E,
Eg, and F are the photon energy, the band-gap energy, and
the electric field strength, respectively. µl(h)h is the reduced
light (heavy) hole mass : µ-1

l(h)h =m –1 
e   +  m-1 l(h)h .   The

values for the  effective electron and hole masses used here
are in units of m0. The αlh and αhh are coefficients
containing the transition oscillation strength of the light and
heavy hole.

4.  Simulation with Airy function
The Airy function in Eq. (4) was used to simulate the FKO
in the PR spectrum of a GaAs sample. The Airy function
program was written by using C language run on UNIX
systems such as Linux UNIX and FreeBSD UNIX. The
FKOs of various electric fields from 20 to 80 kV/cm with a
fixed αlh and αhh are shown in Figure 1.  The periods of
FKOs increase clearly with electric fields.  When the
electric fields are fixed at 40 kV/cm, the FKOs in PR
spectra depend on the αlh and αhh, as shown in Figure 2.
The amplitudes of FKOs increase with αlh and αhh, while
the periods have not change in the PR spectra.

5.  Fast Fourier transform PR
Fast Fourier transform (FFT) is applied to the PR spectra in
the energy (E) region higher than the band-gap energy Eg
to obtain the FKO period and then the electric field in the
sample.  The horizontal-axis variable is transformed from
ε=(E-Eg)3/2 to the inverse of  ε as t, while the vertical-axis
variable is from  dR/R to G(t) that can be written as [9]

G(t)= ∫ (dR/R)exp(-i2πεt)dε.                           (5)

The main peak  (t0 ) evaluated from the Fourier transform is
related to the electric field by

 t0   =  (2/3π)(2µ)1/2(1/eηF),                                  (6)

where µ is the reduced effective mass and F is the electric
field [10].  The FFT PR program was written by using C
language run on UNIX systems such as Linux UNIX and
FreeBSD UNIX .

As seen in Figure 3, the transformed results of  the
simulated FKOs in PR spectra shown in Fig.1 exhibit
clearly two peaks.  High-t peak corresponds to the FKOs of
heavy hole, while lower-t  peak to the  FKOs of light hole.
The values of the electric fields of  light and heavy holes
calculated from the peak position are, of course, the same
as the electric field values of simulated FKOs in the section
4.
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Figure 1. The FKOs due to various electric fields from 20
to 80 kV/cm with Fixed  αlh and αhh are simulated by using

the Airy function.

6.  Discussions
J. Nukeaw et al. [11] have reported the electric fields at the
surface and interface of doped GaAs/Si-GaAs structures
grown by MBE. The electric fields were investigated using
room-temperature PR spectroscopy.  In the original PR
spectra measured using a He-Ne laser as the pump light that
had a modulation effect through out the doped layer,  two
different FKO periods could not be distinguished from each
other.  The application of FFT to the PR spectra can be used
to calculate the electric field for each of the two periods
involved in the original PR spectra. The transformed
spectra clearly exhibited two peaks.  By using an Ar laser
as the pump light, the FFT-PR spectra showed only one
peak. Because the Ar laser light was absorbed near the
surface region. The resultant surface electric fields
increased with increasing carrier concentration, while the
change of the interface electric field was small.  The
behavior agreed qualitatively with the results of the model
calculation, although there was a small discrepancy at

higher carrier concentrations.  The discrepancy was
explained the field strength derived from PR measurement
was not their maximum, but the average value for high
electric fields.

Figurer 2. The FKOs for various αlh and αhh with a fixed
electric field are simulated by using the Airy function.

J. Nukeaw et al. [12] also reported the electric fields of InP
Er delta-doped grown by OMVPE. The electric fields were
systematically investigated by room-temperature PR
spectroscopy.  The PR spectra were characterized by FKO
above the band-gap energy due to an internal electric field
in the epitaxial layer. FFT was applied to the PR spectra to
calculate strength of the electric field from the FKO.  The
resultant electric field decreased with increasing Er-
exposure duration.  The dependence of the electric field on
the Er-exposure duration was interpreted by change in size
of the ErP clusters with the Er-exposure duration. The
dependence of the electric field on the cap-layer was
explained by the Er atoms easily reach to the surface with
the thin cap-layer and react with O atoms in air to form
Er2O3 after growth, resulting in increase of electric field.

Thus, FFT is successfully applied to the PR spectra to
calculate the electric field from the FKO.
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Figure 3. Transformed results of the PR spectra shown in
Figure 1. From the peak positions the electric fields were
obtained using eq. 6.

7. Conclusions
 The FKO was generated using the Airy function at several
different electric fields in GaAs. It was confirmed that FKO
period increases with electric field.  It was demonstrated
that the application of FFT to the PR spectra can be used to
calculate the electric field from the FKO under uniform
electric fields.
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ABSTRACT – This paper proposes an optimisation technique for the design of switched mode power
supply feedback control, implemented using HSPICE and its incorporated circuit optimiser. The proposed
optimisation technique overcomes the drawbacks inherent in available design methods and eases the task of
designing the error amplifier compensation circuit. A design example is presented with the results confirmed by
experiment. It is expected that the proposed optimisation technique can be applied to design the control loop of
power supplies for modern high-speed electronic systems that usually demand excellent dynamic performance
from their power supplies.
KEY WORDS – Switched Mode Power Supply, Optimisation, Feedback Control

บทคัดยอ - บทความนี้นํ าเสนอ การนํ าเทคนิคการหาคาที่เหมาะสม (optimisation) ไปชวยออกแบบการควบคุมปอนกลับของสวิทซ
โหมดเพาเวอรซัพพลายโดยใชโปรแกรม HSPICE เทคนิคที่นํ าเสนอนี้ ชวยใหการออกแบบวงจรชดเชยในการปอนกลับงายขึ้น อีกทั้งยัง
แกไขจุดดอยของวิธีการออกแบบแบบคลาสสิกที่ใชกันอยู บทความนี้แสดง ตัวอยางการออกแบบโดยใชเทคนิคการหาคาที่เหมาะสม
และ เปรียบเทียบผลที่ได กับผลที่ไดจากวิธีการออกแบบแบบคลาสสิก ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา วิธีการออกแบบที่นํ าเสนอนี้ใหผล
ที่ถูกตอง
คํ าสํ าคัญ – สวิทซโหมดเพาเวอรซัพพลาย, การหาคาที่เหมาะสม, การควบคุมแบบปอนกลับ

1. Introduction
Switched Mode Power Supplies (SMPS) are a basic
building block in all modern electronic systems ranging
from the modern office equipment (e.g. personal
computers, printers, fax machines, etc.) to highly
sophisticated systems (e.g. radar systems,
telecommunication systems, etc.).  The increasing
complexity of electronic systems has resulted in ever more
demanding requirements being placed on their power
supplies, particularly in terms of power density, efficiency,
electromagnetic compatibility, and output voltage control.
The trend towards lower operating voltage for integrated
circuits has further increased the burden on power supply
designers

The output voltage is specified both in terms of steady state
voltage regulation, and also its response to transient
conditions (e.g. application/rejection of load). The SMPS
regulates the output voltage by comparing it with a
reference voltage, and using feedback control to modulate
the pulse width of the switching transistor(s). To design the
SMPS to meet both steady state and dynamic requirements
requires careful design of the control circuit, in particular
the compensation circuit around the error amplifier in the
feedback loop.

1.1 Frequency Response Design

The design of linear time-invariant Single Input Single
Output (SISO) control systems is normally carried out in
the frequency domain using classical control theory [1].

Figure 1. Basic SMPS closed-loop block diagram

Figure 1 shows the basic block diagram of a SMPS from
the control system point of view, consisting of the power
circuit, PWM modulator, and error amplifier with the
compensation circuit, with transfer functions Tpw , Tmod ,

and Terr  respectively.

The design task is to define Terr  to give the desired open-
loop gain frequency characteristic, while not violating the
stability criterion [2] (typically, a phase margin of at least
45o  is required for a stable system).  With the aid of a
Bode plot, the design is carried out graphically in the
frequency domain, simplifying the design process.
However, the method has the following limitations:
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1. The power supply is assumed to be linear with small-

signal perturbations around the operating point;
whereas in practice, a converter can be subjected to
large disturbances, either from line or load changes.

2. The design is carried out in the frequency-domain,
whereas the target specifications are time-domain
parameters (voltage regulation, maximum deviation
from nominal and recovery time under transient
conditions).  Therefore, it is common that the desired
specifications are not met at the first attempt, with fine-
tuning required, usually on a trial-and-error basis.

3. The effects of circuit/device parasitics are usually
omitted to simplify the process.

1.2 Existing CAD Approaches
Circuit simulation programs such as SPICE and SABER
are being used increasingly in SMPS design to validate
accurately the initial design results.  The SMPS design
environment developed in [3] uses SPICE as a simulation
platform and the compensation circuit design is carried out
by repeatedly simulating the circuit and validating its
performance, until a satisfactory result is met.  Because a
trial-and-error approach is used to adjust the circuit
component values for each simulation run, it can be very
time consuming, particularly when designing for stringent
specifications.

MATSPICE, a compensation circuit design environment,
has been proposed in [4,5]. The package incorporates
MATLAB, PSPICE, and some C interfacing routines to
implement the optimisation design environment.  However,
the authors mention that the execution time of the program
is slow, owing to the considerable amount of data being
transferred between MATLAB and SPICE for each
optimisation iteration, preventing it from being an efficient
design tool.

In this paper, optimisation using HSPICE [6] is proposed
as a solution to overcome the drawbacks of the existing
tools. Compared with the conventional frequency response
design, the proposed method has the following advantages:

1. A non-linear large-signal model, instead of a small-
signal model, is used; it hence yields a more accurate
design result.

2. The design is carried out in the time-domain by
iterative simulation and optimisation. Through this
iterative process, automatic fine-tuning of the design is
accomplished.

3. The effect of circuit parasitics can be incorporated into
a simulation model, if needed.

2. Optimisation Design Using HSPICE
The optimisation design scheme in HSPICE (illustrated in
Figure 2) is an iterative design environment embracing
circuit simulation, performance evaluation, and design
variable (compensation circuit component values)
optimisation until either the desired specifications are
attained, or no solution is found after a pre-defined

maximum number of iterations.  In the input HSPICE
netlist, the converter under design is modelled by the large
signal state-space average model described in section 3.
The average model is chosen for this application because it
is capable of giving accurate results, while yielding fast
simulation time, and is easily implemented for SPICE
simulation.

Figure 2. Optimisation design scheme in HSPICE

In addition to the circuit description, information
concerning the optimisation task must also be stated in the
netlist.  The design variables are defined through the
.PARAM statement in which the initial guess, minimum
and maximum values are specified.  The design objectives,
the desired specifications (e.g. voltage overshoot,
maximum voltage drop, settling time etc.) are stated
through the .MEASURE statement. To perform
optimisation in HSPICE, parameters in the analysis
statements (.TRAN, .AC or .DC, with the keyname
OPTIMIZE) must be given corresponding to those in the
.MODEL statement.  Also, the optimisation control
options (e.g. the convergent criterion, and the algorithm
used), are selected through the .MODEL statement.
Detailed usage of these statements can be found in
reference [6].

3. State-space Average Model
In this section, the large-signal state-space average model
of a closed loop buck converter, which is used in HSPICE
simulation/optimisation, is given.

The averaged model of the buck power circuit in figure 3
can be expressed in the state-space form as [7]:
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where iL and vc are state variables representing inductor
current and capacitor voltage respectively.

The output of the error amplifier, Vc, is given by:
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where Vref is a referenced voltage and Z1(s)/Z2(s) is the
error amplifier’s gain due to the compensation circuit. It
should be noted that the gain is expressed in the s-domain
for ease of presentation. During the time-domain
simulation, the gain will be automatically calculated by
SPICE from the given compensation circuit component
values.

The comparator compares Vc with a reference sawtooth
voltage (Vsaw) to produce the duty ratio (d), which is
represented by:
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where Vm is a peak of the sawtooth signal.

Equations (1), (2), and (4) thus form a model of the closed
loop buck converter with output voltage control.

 4. Design Example
The application of HSPICE optimisation to the design of a
SMPS error amplifier compensation circuit is demonstrated
by the design example of a buck regulator depicted in
figure 3.

Figure 3. A buck switching regulator

The buck converter has the following specifications: L=50
µH, C=470 µF, R=20 Ω, Vi = 35V, Vo=15V, Io(min)=1A,
and Io(max)=5A, switching frequency fs=100KHz. The
two-pole, two-zero compensation circuit (comprises of
R1,R2,R3,C1,C2) surrounding the error amplifier is designed
to satisfy the following objectives:

1. The required regulation limits are ±0.5% of nominal
output voltage (i.e. 15 ± 0.075V)

2. A settling time less than 1ms is required, when the
converter is subjected to a 3A step load change  (60% of
maximum load current).

The compensation circuit was first designed using a
classical frequency response method, resulting in the
component values given in column 1 of Table 1.  The
associated transient  response for a 3A load change is
depicted in figure 4(a).

(a)

(b)

(c)

Figure 4:
(a) Output voltage transient response due to a 3Aload

change, before optimisation (simulated)

(b) Output voltage transient response due to                 a 3A
load change, after optimisation (simulated).

(c)  Experimental result after optimisation

It can be seen that a rather slow response is obtained and
the design target is not yet met.  From the result, it is
apparent that this sluggish response is caused by the low
loop-gain’s bandwidth.  The speed of the response can be
enhanced to meet the

desired specification, by optimising the error amplifier’s
gain frequency characteristic (thus optimising the loop-
gain’s bandwidth).

It is unnecessary to select all five compensation circuit
components as design variables, as the error amplifier can
be tuned by varying R3 and C2, while keeping the rest of
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the components constant.  Having too many design
variables makes the optimisation more difficult and may
cause a convergence problem.  For these reasons, only R3
and C2 are selected as design variables, with the results
from the frequency response design assigned as the initial
guess values.

HSPICE is run on a SUN SPARC4 workstation.  After a
few iterations of simulation and optimisation, the
optimised solution is found, with the results listed in
column 2 of Table 1.  It can be seen that the optimiser has
met the specification by increasing R3 and decreasing C2,
thus increasing the error amplifier gain.  Using the
optimised component values in column 2 of Table 1, the
output voltage transient response, when the regulator is
subjected to a 3A step load change, is simulated and shown
in figure 4(b).  It can be seen that the optimised
compensation circuit yields the output voltage response
with the settling time of 1ms, as desired by the design
objectives.

To confirm the validity of the design result, an experiment
has been performed on the prototype buck regulator, whose
specifications are identical to those used in the simulation
and compensation circuit component values are the
optimised values in column 2 of Table 1.  The
experimental transient response due to a 3A step load
change is shown in figure 4(c).  The experimental result
behaves very closely to its simulated counterpart (figure 4
(b)), confirming the accuracy of the state-space averaged
model in SMPS modelling.  A slight discrepancy between
the two results might be due to tolerances of various
components used in the prototype regulator and circuit
parasitics.

Table 1. Compensation circuit component values before
and after optimisation

Classical Design Optimisation Design
          R1 = 470Ω            R1 = 470Ω
          R2 = 4.70kΩ            R2 = 4.70kΩ
          R3 = 16kΩ            R3 = 27kΩ
          C1 = 0.068µF            C1 = 0.068µF
          C2 = 0.022µF            C2 = 0.01µF

5. Discussion
It should be noted that the results in column 2 of Table 1
found by the optimiser are just one set of solutions that
satisfy the design objectives: it is likely that there will be
many other sets of solutions which also satisfy these
objectives, some of which may yield better transient
responses (e.g. faster settling time with small voltage
overshoot) than that in figures 4(b).  The optimiser stops as
soon as the original design objectives have been met: if the
designer wishes to investigate whether further
improvements in performance can be achieved, tighter
design objectives should be entered, and optimisation re-
run.  The sets of solutions that satisfy the design objectives
are called non-inferior solutions [8].  HSPICE does not
necessarily produce the optimum solution.

6. Conclusion
The application of circuit optimisation feature in HSPICE
to design SMPS compensation circuits has been described.
Unlike traditional frequency response design, the proposed
method carries out the design by means of iterative time-
domain simulation and optimisation, automatically fine-
tuning the design to meet the target specifications.  The
design example demonstrates the capability of this
technique, with a significant improvement in the transient
response such that  the design target is met.  It is expected
that the proposed optimisation technique can be applied to
design the control loop of power supplies for modern high-
speed electronic systems that usually demand excellent
dynamic performance from their power supplies.
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การสรางเครื่องเชื่อมโลหะอิเล็กทรอนิกสโดยใชหลักการฟูลบริดจ
พีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนเฟสพรอมสวิทชที่แรงดันศูนย*

          An Implementation of Electronic Welder by Using
          Full-Bridge ZVS Phase-shifted PWM Method

นายณัชพงศ หัตถิ,  นายประสิทธิ จํ าปา และนายพงศพิชญ วิภาสุรมณฑล
ศนูยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบอัตโนมัติ (CTL)

ช้ัน 5 อาคารสถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอตุสาหกรรม (RDIPT)
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900

ABSTRACT:  The objective of this paper is to present an implementation of electronic welder by using full-
bridge zero voltage switching phase-shift-PWM converter. The benefits of this method are not only size and
weight reductions but also high efficiency and low EMI/RFI interference. The implemented prototype has rated
power of 3 kilowatts (at 120 Amps 25 Vdc) and operated at 60 KHz  frequency.  Efficiencies at various load
conditions and some kinds of waveforms measured have been reported.
KEY WORDS : Zero Voltage Switching, PWM Converter, Welder, Switched Mode Power Supply

บทคัดยอ:  บทความนี้นํ าเสนอแนวทางการสรางเครื่องเชื่อมโลหะอิเล็ก- ทรอนิกสโดยใช คอนเวอรเตอรชนิดฟูลบริดจพีดับบลิวเอ็ม
แบบเลื่อนเฟสพรอมสวิทชที่แรงดันศูนย ผลดีที่ไดรับคือนอกจากจะทํ าใหเครื่องเชื่อมมีขนาดเล็กและนํ้ าหนักเบาแลว ยังใหประสิทธิ
ภาพสูง และ ลดสัญญาณรบกวนจากการสวิทชของตัวมอสเฟตกํ าลังดวย ชุดตนแบบที่สรางขึ้นมีขนาดพิกัดกํ าลัง 3 กิโลวัตต (120 แอมป
และ 25 โวลท ที่ฝงขา-ออก) ทํ างานที่ความถี่ 60 กิโลเฮิรทซ ผลการทดสอบประสิทธิภาพและรูปคลื่นบางสวนไดถูกรายงานในบทความ
นี้
คํ าสํ าคัญ : การสวิทชที่แรงดันศูนย, คอนเวอรเตอร, เครื่องเชื่อมโลหะ, สวิทชโหมดเพาเวอรซัพพลาย

                                                          
* บทความนีต้พีมิพคร้ังแรกในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังที่ 23 หมวด A38 หนา 149-152

1. บทนํ า
ปจจุบันเครื่องเชื่อมชนิดที่ใหเอาทพุตเปนไฟตรงมีการพัฒนาขึ้น
อยางรวดเร็วเนื่องจากสามารถนํ าไปประยุกตใชงานไดหลากหลาย 
โดยเฉพาะการนํ าหลักการของ คอนเวอรเตอรแบบการสวิทชที่
ความถี่สูง(High frequency switching converters) ในแบบตางๆ  มา
ประยุกตในการสรางอยางแพรหลาย ทั้งในแงของผลิตภัณฑและงาน

วจิยั ขอดีที่เห็นไดชัดคือ การทํ าใหเครื่องเชื่อมมีขนาดเล็กและนํ้ า
หนักเบา และยังใหประ-สิทธิภาพที่สูง
คอนเวอรเตอรแบบการสวทิชที่ความถี่สูงแบบหนึ่งคือคอนเวอรเตอร
ชนิดพีดับบลวิเอ็มแบบเลื่อนเฟส (Phase-shift PWM converter) เริ่ม
เปนทีน่ิยมนํ ามาประยุกตใชมากขึ้นเพราะมีคุณสมบัติที่นาสนใจ คือ
สามารถควบคุมไดงายโดยการปรับความกวางพัลสเชนเดียวกับชนิพี
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ดบับลวิเอ็ม และมีการสูญเสียพลังงานจากการสวิทชตํ่ า
ใกลเคียงกับชนิด รีโซแนนซ บทความนี้จึงไดนํ าเสนอ

แนวทางการนํ าคอนเวอรเตอรชนิดนี้มาประยุกตใชสรางเครื่องเชื่อม
โลหะอเิล็กทรอนิกสอยางเหมาะสม ชุดตนแบบที่สรางขึ้น มขีนาด
พกิัดกํ าลัง 3 กโิลวัตต สวนวงจรอินเวอรเตอรกํ าลังนั้น ใชตัวมอส
เฟตกํ าลัง เปนตัวสวทิชก ําลัง ทํ างานที่ความถี่ประมาณ 60 กโิล
เฮริทซ นอกจากนี้ยังไดกลาวถึง ส่ิงที่ตองระมัดระวังในขณะสภาวะ
โหลดเบา และเขาใกลสภาวะลัดวงจร ในกรณีที่นํ าคอนเวอร-เตอร
ชนดินี้มาประยุกตใชในเครื่องเชื่อมโลหะ

2. หลักการทํ างานของเครื่องเชื่อมโลหะอิเล็กทรอนิกส
รูปที่ 1 เปนโครงสรางพื้นฐานของเครื่องเชื่อมโลหะอิเล็กทรอนิกสที่
นํ าเสนอ ซ่ึงใช อินเวอรเตอรความถี่สูง (High frequency inverter)
ชนิดฟูลบริดจพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนเฟสพรอมสวิทชที่แรงดันศูนย
รวมกับตัวควบคุม(Controller) สงผานพลังงานโดยหมอแปลงความ
ถีสู่งเพื่อแยกโดดทางไฟฟา สํ าหรับวงจรทวีแรงดัน(Double voltage)          

รูปที่ 1โครงสรางของเครื่องเชื่อมโลหะอิเล็กทรอนิกสที่เสนอ

มหีนาที่ในการยกระดับแรงดันใหสูงขึ้นประมาณสองเทา ในขณะที่มี
การเปดวงจรทางดานขาออกเพื่อใหการเริ่มอารคทํ าไดงายขึ้นและตัว
ควบคุม (Controller) จะท ําหนาที่ควบคุมการสวิทชใหอยูที่แรงดัน
ศูนยและควบคุมขนาดของกระแสทางดานขาออกใหสัมพันธกับ
ขนาดของกระแสที่ตั้งไว (Welding current command)
สวนประกอบของตัวควบคุมการทํ างานของเครื่องเชื่อมดังรูปที่ 2
สวนควบคุมกระแส (Current controller) เปนการควบคุมแบบ PI ซ่ึง
สรางสัญญาณควบคุมไปปรับความกวางพลัสโดยการเลื่อนเฟส เพื่อ
ใหกระแสขาออกสอดคลองกับกระแสอางอิง Iref ในกรณีที่ไมทํ าการ
เชือ่ม ฝงขาออกจะอยูในสภาวะเปดวงจร เพื่อเปนการลดการสูญเสีย
พลงังานในสภาวะนี้ ชุดควบคุมจะจํ ากัดความกวางพัลสโดยจํ ากัด
การเลื่อนเฟสที่ควบคุมโดยตัวควบคุมกระแส ซ่ึงจะลดการสูญเสีย
พลงังานทีเ่กดิขึ้นโดยเฉพาะที่แกนหมอแปลง(Core losses) และเมื่อ
อุณหภูมิที่แผนระบายความรอนซ่ึงใชระบายความรอนอุปกรณกํ าลัง
เพิม่สูงขึ้นเกินขีดกํ าหนด ชุดควบคุมจะหยุดการทํ างานในสวนการ
เลื่อนเฟสทันที

ในสภาวะการเชื่อมปกติ กระแสอางอิง Iref จะมีคาตามคากระแสที่ตั้ง
ไว แตเมื่อฝงขาออกเกิดสภาวะลัดวงจรหรือใกลเคียงเนื่องจากสภาวะ

พลาสมาจากการอารค เร่ิมจัดตัวเปนรูปของเหลวเชื่อมตอกันระหวาง
ธูปเชือ่มกับชิ้นงาน ชุดควบคุมจะทํ าการเพิ่มคากระแส (กํ าหนดดวย
คา ของCurrent boost) ท ําใหเกิดสภาวะพลาสมาอีกครั้ง เพื่อคลาย
สภาวะการลัดวงจรและเชื่อมไดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีถาไม
สามารถคลี่คลายสภา-วะลดัวงจรตามเวลาที่หนวงไว (ประมาณ 1
วินาที)   คากระแสอางอิงจะถูกแทนที่ดวย คากระแสลัดวงจร I_short
(ประมาณ 50 แอมป)   และยัง คงสามารถดึงธูปเชื่อมออกจากชิ้นงาน
ไดโดยงาย

3. ปญหาและการปรับปรุงแกไข
3.1 ขอเสียของ Full-Bridge คอนเวอรเตอรชนิดพีดับบลิวเอ็ม
แบบเลื่อนเฟส  แบบเดิม
รูปที่ 3  เปนวงจรพื้นฐาน ของ คอนเวอรเตอรชนิดพีดับบลวิเอ็มแบบ
เลื่อนเฟส โดยมี มอสเฟตกํ าลัง S1-S4 เปนตัวสวิทชกํ าลัง  C1-C4 เปน
ตวัเก็บประจคุรอมสวิทชแตละตัว   D1-D4   เปนไดโอดภายในมอส
เฟต กํ าลัง   Lr เปนคาเหนี่ยวนํ ารวมที่อนุกรมอยูกับหมอแปลง  การ
ปรับความกวางพลัสของแรงดันเขาหมอแปลง  ท ําไดโดย การเลื่อน
เฟสแรงดันสัญญาณสี่เหลี่ยมที่จุด A เทยีบกับจุด B (รูปที่ 4)

รูปที่ 2 การควบคุมการทํ างานของเครื่องเชื่อม
ปญหาที่เกิดขึ้นกับคอนเวอรเตอร ชนิดพีดับบลวิเอ็มแบบเลื่อน เฟส
แบบเดิมคือ  ประการแรก การเกิดการสวทิชที่จุด A จะใชพลังงาน
สะสมใน Lr ซ่ึงตามปกติจะมีคานอย ทํ าใหยานการเกิดการสวิทชที่
แรงดนัศูนยเปนไปไดยากโดยเฉพาะที่โหลดตํ่ าๆ   ประการที่สอง
duty cycle ทีเ่กดิขึน้ทางฝงทุติยภูมิของหมอแปลงนั้นจะนอยกวาทาง
ดานปฐมภูมิ สวนที่ลดลงนี้เรียกวา duty loss (∆D) [4]  โดยสามารถ
หาไดจาก

รูปที่ 3 วงจรพื้นฐาน ของ คอนเวอรเตอรชนิดพีดับบลวิเอ็ม
แบบเลื่อนเฟส
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รูปที่ 4 การทํ างานของ คอนเวอรเตอรชนิดพีดับบลวิเอ็ม
แบบเลื่อนเฟส

รูปที่ 5 วงจรคอนเวอรเตอรที่ถูกปรับปรุงแกไข
เมื่อ fs=1/Ts เปนความถี่การสวทิช, N=Ns/Np เปนอัตราสวนของรอบ
หมอ-แปลง, และ IL คือกระแสที่ไหลผานตัวเหนี่ยวนํ า Lo ดงันั้นหาก
จะแกปญหายานการสวิทชที่แรงดันศูนยที่แคบโดยการเพิ่มคาเหนี่ยว
นํ าของ Lrนอกจากจะมี การสูญเสียขณะนํ ากระแส (Conduction loss)
สูงขึ้นแลวยังทํ าใหเกิด duty Loss เพิม่สูงขึ้นอีกดวย ขอเสียอีก
ประการของคอนเวอร-เตอรนี้คือ ไดโอดทางฝงทุติยภูมิมีการศูนย
เสียจากการสวทิชสูงเชนเดียวกับ คอนเวอรเตอรชนิดพีดับบลิวเอ็ม
ทัว่ไป และการสูญเสียพลังงานอาจเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการเพิ่มวงจรส
นบัเบอร  เพื่อแกปญหาแรงดันสไปค ตกครอมไดโอดและลดการเกิด
สัญญาณรบกวน

3.2 การปรับปรุงแกไขวงจรคอนเวอรเตอรชนิดฟูลบริดจพี-ดับบลิว
เอ็มแบบเลื่อนเฟสพรอมสวิทชที่แรงดันศูนย
ปญหาในหัวขอ 3.1 สามารถแกไขโดยการใสตัวเหนี่ยวนํ าชนิดอิ่มตัว
ได (Saturable Inductor) Lsat1 และ Lsat2  เขาไปอนุกรมกับหมอแปลง
ทางดานทุติยภูมิดังรูปที่ 5 [4]  รูปสัญญาณบางสวนของวงจรนี้แสดง
ใหเห็นดังในรูปที่ 6  โดยมีการทํ างานดังนี้   ชวง t0<t<t1  เปนชวงฟรี
วีลโดยแรงดัน VAB เทากับศูนย กระแส IL ไหลผาน D6 กับ Lsat2 (ซ่ึง
อยูในสภาวะอิ่มตัว)  ที่ t=t1  S4 หยุดนํ ากระแส ตวัเก็บประจุ C4 และ
C3 จะถูกชารจและดิสชารจตามลํ าดับ โดยที่  Ip= NIL ทํ าให VAB เริ่ม
เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกัน เริ่มมีแรงดันตกครอม Lsat1  และเริ่มมีกระแส
ไหลผาน ID5  และเมื่อ VAB สูงขึ้นเทากับ Vdc  กระแส Ipจะไหลผาน
D2 และ D3 แทน  ตอจากนั้น  S3 จงึถกูส่ังงานใหปดวงจรที่แรงดัน
ศนูย  ในชวงเวลานี้ (t1< t <t2) แรงดัน VLsat1 =2NVdc ดงันั้น กระแส

ID5 จะคอยเพิ่มขึ้นอยางเปนเชิงเสนดวยความชัน 2NVdc/Li   พรอมๆ
กบั  กระแส ID6 ลดลงดวยความชัน   –2NVdc/Li  และ Vs=-NVdc ดวย   
จากนั้น ที่ t=t2  Lsat1 เริ่มอิ่มตัว กระแส ID5 จงึเพิ่มขึ้นอยางฉับพลัน จน
มีคาเปน IL-Ic   พรอมๆกันนั้น  Lsat2 กเ็ริ่มคลายการอิ่มตัว และ กระแส
ผาน ID6 ลดลงอยางฉับพลันจนมีคาเทากับ Ic   ตอมา (ชวง t2<t<t3 )
แรงดันตกครอม Lsat2 มีคาเปน   –2NVdc และกระแส ID6 จึงลดลง
อยางเปนเชิงเสนดวยความชันเทากับ  –2NVdc/Li ไปสูศูนย พรอมๆ
กบักระแส ID5 เพิ่มขึ้นดวยความชัน 2NVdc/Li ไปสูคา IL  หลงัจากที่
ID6=0 แลว (ที่ t=t3)  แรงดัน VD6 จะมีแรงดันไบแอสกลับเปน –NVdc
ในชวงเวลานี้ไดโอด D6 จะท ําการคืนตัวอยางชาๆเพราะถูกอนุกรม
ดวยคาอิมพีแดนซที่สูงของตัวเหนี่ยวนํ า Lsat2 ทํ าใหแรงดันสไปคที่
เคยเกิดขึ้นในคอน- เวอรเตอรเดิมจึงถูกขจัดออกไป  นอกจากนี้คา
duty Loss สูงสุด ∆Dmax เปนไปตามสมการตอไปนี้

เมื่อ  ILC คือกระแสโหลดที่ทํ าให Lsat อิม่ตัว  ,Li คือคาความเหนี่ยวนํ า

ของ Lsat ขณะไมอิ่มตัว,เมือ่เปรียบเทียบกับ สมการ (1) จะเห็นวาการ
ใช Lsat  จะเปนการจํ ากัดคาของ  ∆D เมื่อกระแสโหลดเพิ่มขึ้น แรง
ดนัขาออกที่โหลดสูงๆจึงสูงกวากรณีไมใส  Lsat

จากที่กลาวมาสรุปไดวา การใช Lsat ในคอนเวอรเตอรที่ทํ าการปรับ
ปรุงแกไขนี้ นอกจากทํ าใหแรงดันขาออกเพิ่มสูงขึ้นแลว เนื่องจากคา
ของการสะทอนกระแสจากฝงทุติยภูมิยังทํ าใหการสวิทชที่แรงดัน
ศูนยใน

ชวงเวลานี้เปนไปไดงายขึ้นดวย และยังทํ าใหการหยุดนํ ากระแสของ
ได-โอดเรยีงกระแสทางดานขาออกที่กระแสเปนศูนยอีกดวย

รูปที่ 6 ลักษณะสัญญาณของ วงจรในรูปที่ 5
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3.3 การปรับปรุงในสภาวะการลัดวงจรทางดานขา
ออกและโหลดตํ่ า

ตามปกติแลว มอสเฟตกํ าลังทั่วไปจะมีไดโอดภายในที่มีความ เร็วไม
สูงมากนกั ดังนั้นการคืนตัวของไดโอดนี้จะใชชวงเวลานํ ากระแส
ของมอสเฟตเอง อยางไรก็ดี ในสภาวะโหลดตํ่ าๆ[2]มกีระแสไหล
ผานตัวมอสเฟตนอยจึงเกิดแรงดันไบแอสกลับตกครอมไดโอดนอย
มาก จนอาจไมพอที่จะทํ าการคืนตัวไดสมบูรณ กอนที่มอสเฟตกํ าลัง
อกีตวัทีอ่ยูในกิ่งเดียวกันจะทํ าการนํ ากระแส  ดังนั้นการลัดวงจรภาย
ในกิง่จงึอาจเกิดขึ้นได  และในสภาวะเกิดการลัดวงจรที่ขาออกของ
คอนเวอรเตอร[1] ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดขณะเชื่อม  มอสเฟตกํ าลังที่อยูใน
ชวงน ํากระแสจะถูกบังคับใหเปดวงจรอยางรวดเร็ว เพื่อปองกันความ
เสียหาย  จนอาจไมมีเวลาใหกับไดโอดภายในมากพอที่จะทํ าการคืน
ตวัไดสมบูรณ เชนเดียวกับในสภาวะโหลดตํ่ า
การแกปญหาดังกลาว สามารถทํ าไดโดยการ เพิ่มตัวเก็บประจุภาย
นอกครอมมอสเฟตกํ าลังแตละตัว และปรับชวงเวลา dead time ให
กวางขึ้น การทํ าเชนนี้ทํ าใหไมมีการสวทิชที่แรงดันศูนย(None-ZVS)
ในสภาวะโหลดตํ ่า ไดโอดจึงไมมีการนํ ากระแส  จึงทํ าใหไมเกิดการ
คืนตวัข้ึน สวนในสภาวะลัดวงจร การทํ าเชนนี้ทํ าใหความชัน (dv/dt)
ที่ตกครอมมอสเฟตที่เริ่มหยุดนํ ากระแสลดลง  และมีเวลาพอสํ าหรับ
ทํ าการคืนตัวใหสมบูรณของไดโอดภายในกอนที่มอสเฟตกํ าลังใน
กิง่เดียวกันจะนํ ากระแส  การลัดวงจรภายในกิ่งจึงไมเกิดขึ้น

4. การทดลองและผลการทดลอง
ตนแบบเครื่องเชื่อมโลหะอิเล็กทรอนิกสไดออกแบบไวที่ขอกํ าหนด
ดังนี้ แรงดันขาเขา  220Vrms + 15%,50Hz, ก ําลงังานทางดานขาออก
(สูงสุด) 3KW,  กระแสทางดานขาออกสูงสุด  120A, ความถี่การ
สวิทช 60KHz

ในสภาวะโหลดตํ่ าๆ สัญญาณแรงดัน เดรน-ซอรส และ เกต-ซอรส มี
ลกัษณะดังในรูปที่ 7(ก) ซ่ึงแสดงใหเห็นการสวทิชที่แรงดันไมเปน
ศนูย เมื่อทํ าการเพิ่มโหลดมากขึ้น (ประมาณ 25% โหลดพกิัด) การ
ท ํางานของเครื่องเชื่อมเริ่มเขาสูสภาวะสวทิชแรงดันศูนย รูปที่ 7 (ข)

(ก)           (ข)
รูปที่ 7 เปรียบทยีบแรงดันระหวาง VDS กบั VGD

ก)  กรณีที่มีการสวทิชที่แรงดัน VDS ไมเปนศูนย
                    ข)  กรณีที่มีการสวทิชที่แรงดัน VDS เปนศูนย

รูปที่ 8 แสดงใหเห็นความสามารถในการเพิ่มความกวางพัลสและ
ความชันของกระแสขณะกลับขั้ว ของคอนเวอรเตอร ที่ทํ าการปรับ-
ปรุง จากการเพิ่ม Lsat ประสทิธิภาพของชุดตนแบบที่สรางขึ้น  แสดง
ในกราฟ รูปที่ 9

    รูปที่ 8 แรงดัน VS เทียบกับ IP         รูปที่ 9 ประสิทธิภาพ(Eff.)
   (20A/ชอง)ที ่Duty cycle สูงสุด       เทียบกับกํ าลังงานขาออก

5. สรุป
ธรรมชาติของเครื่องเชื่อมโลหะนั้นมีพิสัยโหลดที่กวางมาก ตั้งแต
สภาวะไรโหลดไปจนถึงลัดวงจร แมวาวิธีการ พีดับบลิวเอ็มแบบ
เลื่อนเฟสพรอมสวิทชที่แรงดันศูนย จะมขีอดีหลายประการคือ มีการ
สูญเสียจากการสวิทชตํ่ า สัญญาณรบกวนนอย ไมตองมีสนับเบอร
เพิม่เติม และงายตอการควบคุม แตยังมีขอเสียในการนํ าไปประยุกต
ใชในเครื่องเชื่อมโลหะอยูบางประการอยางเชน ในกรณีที่โหลดเบา
และสภาวะใกลเคียงหรือลัดวงจร สามารถแกปญหาโดยการปรับ 
dead time และเพิ่มตัวเก็บประจุครอมตัวมอสเฟตกํ าลัง ตามลํ าดับ 
สํ าหรับปญหายานการสวิทชที่แรงดันศูนยแคบ การหยุดนํ ากระแส
ของไดโอดเรียงกระแสทางดานขา-ออกทีก่ระแสไมเปนศูนย  และ 
การเกิด duty loss สูง สามารถแกไขโดยเพิ่มตัวเหนี่ยวนํ าแบบอิ่มตัว
ไดเขาไปทางดานทุติยภูมิของหมอแปลง
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Senior Department Manager, Circuit Electronic Industries Public Co.,Ltd.

ดร. สุวรรณ  ตรงจิตวิกรัย
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ABSTRACT In today globalized economic world, business strategic competition has become 
increasingly severe. There have been changes in terms of technology, international legislative and commercial 
regulations as well as standard systems all of which are aiming at highest level of customer satisfaction. On the 
other hand, these regulations and standard systems have proven to be trade barriers which put resource-scared 
businesses in disadvantage position. As a result, small and medium sized businesses are now operating under 
increasingly higher and higher pressure and challenge.

This article outlines a case study of implementation of the QS-9000 quality system at Circuit Electronic 
Industries Public Co., Ltd. (CEI) http://www.cei.co.th, a subcontracting manufacturer and final tester of 
integrated circuit packaged products. Currently, the company has approximately 2,300 employees and a 
monthly production capacity of 40 million units. All the finished- goods products are exported. Since its first 
being certified for ISO9002 in 1995, CEI was certified for the second time in 1998. Furthermore, CEI also 
received QS-9000 certification in 1999. This article intends to share the experience in QS-9000 implementation 
after ISO-9002 system from the point of view of a company that has applied for QS-9000 registration which 
should be a useful reference for other organizations.

KEY WORDS -- QS-9000, ISO 9000, Quality System, IC Packaging

บทคัดยอ    ในเศษรฐกิจยุคโลกไรพรมแดนทุกวันนี้, ซึ่งมีการมีเพิ่มการแขงขันในเชิงกลยุทธทางธุรกิจที่รุนแรงอยางไมมีที่สิ้นสุด ไดมี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี่, ขอกํ าหนดของกฎหมาย การคา และ ระบบมาตรฐานตางๆระหวางชาติ ใหมีการตอบสนองความพึงพอ
ใจของลูกคาอยางสูงสุด แตในอีกทางหนึ่งก็เปนกํ าแพงทํ าใหเสียเปรียบทางธุรกิจสํ าหรับองคกรที่ขาดแคลนทรัพยากร ซึ่งทั้งหมดนี้ได
เพิ่มแรงกดดันและทาทายแกองคกรขนาดยอมและขนาดกลางใหเพิ่มขึ้นอยางมาก

บทความนี้เปนกรณีศึกษาของบริษัท Circuit Electronic Industries Public Co.,Ltd. (CEI) http://www.cei.co.th ในการจัดทํ าระบบคุณ
ภาพ QS-9000 ซึ่งเปนบริษัทรับชวงผลิตและทดสอบวงจรครั้งสุดทายของผลิตภัณฑแผงวงจรรวม  ( IC Packaging ) บริษัทไดมีพนักงาน
ประมาณ 2,300 คน ปจจุบันบริษัทมีกํ าลังการผลิตกวา 40 ลานชิ้นตอเดือน ผลิตภัณฑทั้งหมดถูกจํ าหนายไปยังตางประเทศ บริษัทไดรับ
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9002 ครั้งแรกใน พ.ศ. 2538 ครั้งที่สองใน พ.ศ.  2541 และ ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพ QS-9000 ใน พ.ศ. 2542 ความตั้งใจในการจัดทํ าบทความนี้เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณของการจัดทํ าระบบคุณภาพ
QS-9000 ตอจากระบบ ISO 9002 ในมุมมองหนึ่งของผูขอการรับรอง เพื่อเปนประโยชนกับองคกรอื่นๆ ที่กํ าลังพิจารณาจัดทํ าระบบคุณ
ภาพ QS-9000

คํ าสํ าคัญ -- QS-9000, ISO 9000, ระบบคุณภาพ, IC packaging
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1. บทนํ า
เปนเวลากวา 10 ปมาแลว ที่อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ไดเริ่ม
ประกาศใชอยางเปนทางการ และเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย
เพราะสามารถใชไดกับธุรกิจ,อุตสาหกรรม  ตลอดจนผูใหบริการทุก
ประเภท ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญก็สามารถนํ ามาตรฐานนี้
ไปประยุกตใชตามความเหมาะสมของกิจการ

หลังจากนั้นก็ไดมีมาตรฐานตาง  ๆ ตามออกมาเพื่อพัฒนาและกํ าหนด
ลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประเภทอุตสาหกรรมมากขึ้น หนึ่งใน
จํ านวนนั้นก็คือ QS-9000 ซ่ึง เปนตัวอยางของการนํ า ISO 9000 มา
ประยุกตใชเพื่อเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง, การปองกันของเสีย
และกลยุทธเชิงรุกตาง  ๆ มาตราฐานจัดทํ าโดยกลุมยักษใหญของวง
การรถยนต ประกอบดวยบริษัท Ford, General Motors, Chrysler โดย
เริ่มประกาศใชใน พ.ศ. 2537 จุดเดนของ QS-9000 ก็คือ การนํ าเอาขอ
กํ าหนดของมาตรฐาน ISO 9001 ทั้งหมด มาเปนพื้นฐานในการจัดทํ า
โดยเพิ่มขอกํ าหนด, เทคนิคตางๆ และ ความตองการในแตละลูกคา (
รูปที่ 1 ) เพื่อใหขอกํ าหนดเดิมของ ISO 9001 เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
(รูปที่ 2) นอกจากนั้นยังบังคับใหผูสงมอบผลิตภัณฑใหกับกลุมโดย
ตรงจะตองผานการรับรอง QS-9000 ตามเวลาที่กํ าหนดดวยโดยมีการ
ผอนผันตามกรณี แตก็มีบริษัทจํ านวนไมนอยที่ไมไดอยูในขอบังคับ
แตก็นํ าระบบ QS-9000 มาใชเชนกัน

รูปที่ 1 แสดงองคประกอบหลักของ QS-9000

รูปที่ 2 แสดงตัวอยางองคประกอบของความตองการสวนเพิ่มเติมที่
สํ าคัญของ QS-9000

2. แนวคิด / วิธีการที่นํ าเสนอ QS-9000
2.1 ผลการสํ ารวจบริษัทท่ีจัดทํ าระบบ QS-9000
จากผลการสํ ารวจบริษัทที่จัดทํ าระบบ QS-9000 ของหนวยงานแหง
หนึ่งพบวาการดํ าเนินการจัดทํ าระบบนั้นมีความยากมาก,ยากและมี
ความเครียด 10%, 39% และ 43%  ตามลํ าดับ นอกจากนั้นยังบอกวามี
คาใชจายสูงในการขอการรับรองมากกวา 80%  ของบริษัทที่สํ ารวจทั้ง
หมด ( รูปที่ 3 )

QS-9000 Development and Implementation

Very Difficult
10%

Somewhat 
Stressful

43%

Routine
8%

Difficult
39%

Cost of QS-9000 Certification

Inexpensive
18%

Expensive
82%

รูปที่ 3 แสดงผลการสํ ารวจบริษัทที่จัดทํ าระบบ QS-9000
ที่มาของขอมูล [3]

2.2 การที่นํ าระบบ QS-9000 มาใช
CEI ก็เปนบริษัทหนึ่งที่ไดรับเอาระบบ QS-9000 มาใชหลังจากการได
รับใบรับรอง ISO 9002 แลว โดยผูบริหารระดับสูงไดมีความเห็นใหจัด
ทํ าระบบ QS-9000 ในการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นจากปจจัยส่ิงแวดลอม
ตางๆ

ปจจัยภายนอก : จากที่กลาวมาแลวขางตนวาในโลกปจจุบันไดมีการ
แขงขันในเชิงธุรกิจอยางรุนแรง ซ่ึงลูกคามีความตองการหลากหลาย
หนึ่งในจํ านวนนี้ที่ลูกคาถามถึงก็คือ ระบบคุณภาพ QS-9000 ถึงแมวา
ลูกคายังไมไดบังคับใหบริษัทตองจัดทํ าระบบคุณภาพ QS-9000 ก็ตาม
แตก็นับไดวาเสียงจากลูกคาเปนปจจัยหนึ่ง ที่เปนแรงจูงใจใหเกิดแรง
ผลักดันใหพิจารณานํ าระบบ QS-9000 มาใช

ปจจัยภายใน : ความพึงพอใจของลูกคา ในวันนี้ไมไดหมายความวาลูก
คาจะพอใจในวันพรุงนี้หรือในอนาคต เพราะฉะนั้นการหยุดนิ่ง หรือ
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พอใจในกิจกรรมและผลงานที่ทํ าอยูจึงเทากับเปนการถอยหลัง เนื่อง
จากลูกคามีโอกาสเลือกทํ าธุรกิจไดมากขึ้น เพื่อใหไดสินคาที่ตอบ
สนองความพึงพอใจมากที่สุด เพราะฉะนั้นการพัฒนาอยางตอเนื่องจึง
เปนกลยุทธสํ าคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาระบบคุณภาพในองคกรทุก 
ๆ ดานใหพรอมอยูเสมอ

ดวยเหตุผลขางตน ทางผูบริหารระดับสูงจึงไดเล็ง เห็นความสํ าคัญของ
การนํ าระบบ QS-9000 มาใช ตอจาก  ISO 9002 ซ่ึงการขอการรับรอง
ตองมีคาใชจายตางๆเกิดขึ้น เวลาของบุคลากรที่ตองอุทิศใหกับการ
ดํ าเนินการนอกเหนือจากงานประจํ าที่ทํ าอยู แมวาผลตอบแทนที่บริษัท
ไดรับยังไมชัดเจนก็ตาม

3. การดํ าเนินการ
3.1 การสรรหาผูดํ าเนินการ ทางคณะผูบริหารไดพิจารณาสรรหาวิธี
การดํ าเนินการที่เหมาะสมหลายๆ ดาน และในที่สุดก็ตัดสินใจใช
พนักงานภายในบริษัทโดยแตงตั้งผูดํ าเนินการหนึ่งคนจากพนักงานภาย
ในบริษัท โดยเลือกผูที่มีความเขาใจระบบภายในองคกรเปนอยางดี
และมีทักษะในการบริหารงาน เพื่อเปนแกนหลักในการจัดทํ าระบบ
QS-9000 ใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพเพราะทางบริษัท
ไดมีระบบคุณภาพ ISO 9002 อยูแลว ปญหาที่ตองพิจารณาคือทํ าอยาง
ไรที่จะบูรณาการระบบที่มีอยูแลวใหเขากันกับระบบ QS-9000 ได
อยางกลมกลืน และมีประสิทธิภาพ

3.2 การสํ ารวจและศึกษาเบื้องตน การทํ า QS-9000 ไมมี ทางลัดที่ทํ า
ใหประสบความสํ าเร็จได นอกจากตองศึกษาขอกํ าหนดของ QS-9000
รวมทั้งคูมือตางๆ อีกหลายเลม  เชน APQP [4], PPAP [5], FMEA [6],
MSA [7], SPC [8], QSA [9] เปนตน เพื่อนํ าเอาองคความรูเหลานี้มา
เปนประโยชนและสามารถประยุกตใชเทคนิคตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจ ดังนั้นจึงตองศึกษาขอกํ าหนดของ QS-9000 และสํ ารวจระบบ
เดิมที่มีอยู เพื่อจัดเตรียมแผนดํ าเนินงาน ( รูปที่ 4)  ทรัพยากรตางๆ ที่
ตองการใช เชน คาใชจาย, เวลาของพนักงานที่ตองอุทิศมากนอยขนาด
ไหน, การฝกอบรม, และดานอื่น ๆ  เพื่อนํ าเสนอตอผูบริหารใหเขาใจ
ถึงแผนดํ าเนินพอสังเขป และขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ
ใหบรรลุตามเปาหมาย

กิจกรรม ระยะเวลาการดํ าเนินการ
เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

การสรรหาผูดํ าเนินการ
การสํ ารวจและศึกษาเบื้องตน

การสรางทีมงาน
การจัดทํ าเอกสาร

เลือกหนวยงานใหการรับรอง
การทํ าการฝกอบรมและปฏิบัติ
การตรวจสอบภายในและแกไข

การขอการรับรอง

รูปที่ 4  แสดงตัวอยางของแผนดํ าเนินงาน
3.3 การสรางทีมงาน ทีมงานประกอบดวยตัวแทนจากแตละหนวย
งานโดยคํ านึงถึงผูที่เกี่ยวของในขอกํ าหนด QS-9000 เปนหลัก ซ่ึงสวน
ใหญเปนระดับผูจัดการของแตละแผนก เพื่อใหเกิดแนวคิดหรือมุมมอง
ที่หลากหลาย ในการสรรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการนํ าขอกํ าหนดไป
ประยุกตใช    ในขั้นตอนนี้ไดมีการฝกอบรมใหกับทีมงาน  เพื่อใหเขา
ใจในขอกํ าหนดและเปาหมายของบริษัท นอกจากนั้นยังไดกํ าหนดให
ทีมงานมีการประชุมกันทุก 2 สัปดาห เพื่อเปดโอกาสใหมีการปรึกษา
หารือในประเด็นปญหาและปรับปรุงวิธีการที่จัดทํ าขึ้นใหสอดคลอง
และไปในทิศทางเดียวกัน

3.4 การจัดทํ าเอกสาร หลังจากไดมีการทบทวนเบื้องตนแลวทีมงาน
พบวาระบบเอกสารที่มีอยูเดิมนั้นสอดคลองกับ QS-9000 ในสวนของ
พื้นฐานที่ไดจากการทํ า ISO 9002 มาแลว จึงแกไขคูมือคุณภาพใหสอด
คลองกับขอกํ าหนดสวนที่เพิ่มเติมกอน ตอจากนั้นจึงวางแผนงานใน
การจัดทํ าเอกสารระดับรองลงมา และกํ าหนดผูที่รับผิดชอบในแตละ
เรื่อง เอกสารบางฉบับอาจไมตองแกไขเพิ่มเติม, บางฉบับเพียงแกไข
เพิ่มเติมบางสวน หรืออาจตองจัดทํ าเอกสารขึ้นมาใหมข้ึนอยูกับแตละ
ขอกํ าหนด โดยตองมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นในชวงที่
ไดมีการจัดใหมีการประชุมยังไดใหผูรับผิดชอบในการจัดทํ าเอกสาร
มาบรรยายขอกํ าหนดใหมที่จัดทํ าหรือแกไขใหแกสมาชิกทุกคนรับ
ไปปฎิบัติ

3.5 การเลือกหนวยงานใหการรับรอง การตรวจประเมินไมไดทํ าครั้ง
เดียว แตตองผูกพันตลอดระยะเวลาของใบรับรอง และตอๆไป ทาง
บริษัทไดสัมภาษณหนวยงานใหการรับรองเพื่อคัดเลือกหนวยงานที่ดีที่
สุดในการตรวจประเมิน    ทางทีมงานไดใชโอกาสนี้ซักถามขอกํ าหนด
ตางๆ เพื่อใหมั่นใจในทิศทางที่กํ าลังดํ าเนินการอยูรวมทั้งในประเด็น
ปญหาที่มีความคิดเห็นไมตรงกันในระหวางการดํ าเนินงาน ซ่ึงพวกเขา
ยินดีอธิบายขอกํ าหนดใหแกทีมงาน และตอบขอสงสัยตางๆ ในการตัด
สินใจเลือกหนวยงานใหการรับรองทีมงานไดใชแนวทางดังนี้
• ความตองการของลูกคา
• คุณสมบัติและความรูในขอกํ าหนด
• สัดสวนของผูใชบริการ
• เงื่อนไขขอผูกพันของการประเมิน
• Recognized Accreditation bodies[10]
• คาใชจายตางๆ
• การใหบริการ

 3.6 การฝกอบรมและปฏิบัติ ทางบริษัทไดใชบุคลากรภายในบริษัท
ในการฝกอบรมแกพนักงานซึ่งเปนการประหยัดคาใชจายไปไดมาก 
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อีกทั้งบุคลากรภายในยังเขาใจระบบที่ซับซอนภายในบริษัทไดดีกวา
บุคคลภายนอก และสามารถยกตัวอยางตามสภาพความเปนจริงใน
บริษัททํ าใหมองเห็นภาพไดชัดเจน การฝกอบรมกระทํ าอยางตอเนื่อง
ตามความจํ าเปนแกพนักงานในแตละระดับ และไดนํ าขอกํ าหนดไปลง
มือปฏิบัติตามเอกสารที่ประกาศใช

3.7 การตรวจสอบภายในและแกไข ทางบริษัทไดตรวจสอบขอ
กํ าหนดภายใน โดยเนนขอกํ าหนดสวนที่เพิ่มเติมจาก ISO 9002 ซ่ึงใช
ทีมผูตรวจสอบภายในซึ่งมีประสบการณจากการทํ า ISO 9002 และราย
งานขอบกพรองตาง ๆ เพื่อทํ าการแกไข ใหผูบริหารไดรับทราบตลอด
เวลา การทํ าการตรวจสอบภายในของบริษัทไดกระทํ าทั้งที่เปนทางการ
และตามแตกรณี โดยทางทีมงานยังไดเชิญผูบริหารแตละฝายมาชวยใน
การตรวจประเมินเปนระยะๆ ซ่ึงทํ าใหฝายบริหารไดมีโอกาสสัมผัส
สภาพความเปนจริง และเปนการกระตุนใหพนักงานทุกระดับเห็น
ความสํ าคัญในการจัดทํ าระบบ   QS-9000  ตัวอยางแนวทางการตรวจ
สอบภายในใหดูจากรูปที่ 5
Section 1 : QS-9000 Requirements Quality

Manual
Other Associated
Documents

4.1 Management responsibility 4.1 QA-01-01
4.1.1 Quality policy 4.1.1 QA-01
4.1.2 Organization 4.1.2 Organization chart
4.1.2.1 Responsibility and authority 4.1.2.1 Job description
4.1.2.2 Resources 4.1.2.2 Training,PM,Calibration
4.1.2.3 Management representative 4.1.2.3 Appointed by President
4.1.2.4 Organization interfaces 4.1.2.4 Business plan, Customer

perception, turn time etc
4.1.2.5 Information to management 4.1.2.5 PE-12-02, QA-16-01
4.1.3 Management review 4.1.3 Minutes of meeting
4.1.4 Business plan 4.1.4 MK-01-02
4.1.5 Analysis and use company level data 4.1.5 PPM, yield, cust

complaints, delivery.
4.1.6 Customer satisfaction 4.1.6 MK-19-01

รูปที่ 5 แสดงตัวอยางการตรวจสอบขอกํ าหนดของ QS-9000 โดยเชื่อม
โยงกับระบบภายใน

3.8 การขอการรับรอง หลังจากการใชเวลาในการดํ าเนินการเปนเวลา
1 ป ทางบริษัทไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานแหงหนึ่งที่มีชื่อเสียง
ผลการตรวจสอบจริงพบขอบกพรองเล็กนอย ซ่ึงไดถูกแกไขใหลุลวง
ไดหมดกอนสรุปการประเมินในวันสุดทาย บริษัทจึงไดการเสนอการ
รับรองระบบ QS-9000 ไดสํ าเร็จ

ปญหาและอุปสรรค

• เนื่องจากในชวงเวลาดํ าเนินการไดเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ทั้งภูมิภาค บริษัทก็ไดรับผลกระทบนี้เชนกัน คาใชจายในการ
ดํ าเนินงานจึงตองใชอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงก็ตองทํ าความเขาใจ
กับทีมงานและพนักงานใหรับทราบถึงความจํ าเปน

• เนื่องจากขอกํ าหนดบางอยางไมไดชี้ชัดวาตองทํ าอยางไร ทํ าใหมี
การตีความไปคนละแนวทางบาง, ไมมั่นใจบาง, เขาขางตัวเองบาง
ฉะนั้นจึงตองการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมอยางรอบคอบ
โดยยึดหลักการของขอกํ าหนด QS-9000 เปนหลัก ประกอบกับ
การคํ านึงถึงประโยชนตอลูกคาและบริษัทที่ไดรับ

• การจัดทํ าเอกสารพบวาการเขียนขอกํ าหนดซับซอนมากเกินไป
จนทํ าใหผู ปฏิบัติไมสามารถทํ าไดอยางถูกตองและเกิดขอบก
พรองไดงาย หรือเขียนขอกํ าหนดนอยเกินไปจนทํ าใหการปฏิบัติ
ขาดประสิทธิภาพ

กุญแจสูความสํ าเร็จ
จากการดํ าเดินการรับรองระบบคุณภาพ QS-9000 ขางตน อาจพอสรุป
แนวทางที่จะประสบความสํ าเร็จในการขอการรับรองดังนี้

⇒ การมีผูดํ าเนินการในทิศทางที่ถูกตองทํ าใหการนํ าเอาขอกํ าหนด
มาใชไดอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติในองคกรนั้นๆ

⇒ การทํ างานรวมกับหนวยงานใหการรับรองทํ าใหการปฎิบัติงาน
เกิดความมั่นใจมากขึ้นและขจัดความขัดแยงลงได

⇒ การมีตัวแทนฝายบริหารที่ดีทํ าใหการสื่อสานงานระหวางผู 
บริหารระดับสูงและระดับกลางเปนไปดวยดี และกระตุนใหมี
ความมุงมั่นในการบรรลุเปาหมาย

⇒ การใหทุกคนมีสวนรวม ทุกคนมีความสํ าคัญในการทํ างาน เพราะ
ฉะนั้นจึงตองมีการประสานงานกันในทิศทางที่ถูกตอง เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคหลักขององคกร

4. บทสรุป
นับไดวาบริษัทไดประสบความสํ าเร็จในการขอการรับรอง QS-9000
ซ่ึงใชเวลา 1 ป ตามแผนดํ าเนินงานและใชงบประมาณอยางมีประสิทธิ
ภาพ จากการบริษัทไดใชบุคลากรภายในดํ าเนินการจึงทํ าใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูโดยใช QS-9000 เปนศูนยกลางดึงดูดศักยภาพของ
บุคลากรมาใชอยางมีคุณคา  และเปนหัวใจสํ าคัญในการปฏิบัติตามขอ
กํ าหนดและคงไวซ่ึงระบบ เพราะพวกเขามีสวนรวมและเกิดความภูมิ
ใจในการจัดทํ าระบบขึ้นมาดวยตัวของเขาเอง การไดใบรับรอง QS-
9000 เปนแคการเริ่มตนบนปจจัยพื้นฐานที่บริษัทสามารถทํ าไดภายใต
ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการดํ าเนินธุรกิจ เชน การ

Supplemental requirements
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เปลี่ยนแปลงของตลาด, การเปลี่ยนแปลงของลูกคา, การเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภัณฑ, การพัฒนาของคูแขงและนโยบายการคา เปนตน   แต
อยางนอยที่สุดก็นับวาเปนการปรับปรุงระบบภายในบริษัทในทิศทางที่
ดีข้ีนจากเทคนิคตาง ๆ ตามขอกํ าหนดของ QS-9000 ในกาวตอไป
บริษัทไดเริ่มดํ าเนินการพัฒนาในดานการจัดการสิ่งแวดลอม หรือ ISO
14000 เพื่อเปนประโยชนตอสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมซ่ึงคาดวา
จะแลวเสร็จในเร็วๆนี้
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