
2.6 หลักการของ Piezoelectric sensor 

Piezoelectric (เพียโซอิเล็กทริค) คือ อุปกรณ์ตรวจวัดแรงกลต่างๆ เช่น แรงดัน ความเร่ง การสั่น แรง

เครียด หรือแรงกระท าอ่ืนๆ โดยเปลี่ยนพลังงานกลต่างๆเหล่านี้ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ในทางกลับกันเมื่อให้พลังงาน

ไฟฟ้าแก่วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นเพียโซอิเล็กทริค วัสดุนั้นก็จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลได้เช่นกัน 

วัสดุเพียโซอิเล็กทริก (piezoelectric material) เป็นเซรามิกประเภทหนึ่งที่มีสมบัติพิเศษ กล่าวคือ เมื่อ

ได้รับแรงกล (mechanical force) จะให้แรงดันไฟฟ้า (voltage) ที่เรียกว่า ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริก 

(piezoelectric effect) ในทางกลับกันเมื่อวัสดุได้รับแรงดันไฟฟ้าจะท าให้มีการเปลี่ยนรูปร่าง (deformation) เกิด

แรงกลซึ่งเรียกว่า ปรากฏการณ์อินเวอร์สเพียโซอิเล็กทริก (inverse piezoelectric effect) การเปลี่ยนไปมา 

ระหว่างพลังงานกล และพลังงานไฟฟ้า สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกต่างๆ 

สมบัติเพียโซอิเล็กทริก จะเกิดขึ้นในวัสดุที่มีสภาพเป็นขั้วทางไฟฟ้าเท่านั้น วัสดุเพียโซอิเล็กทริก มีทั้งที่พบ

ในธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ เช่น คริสตอล(gallium phosphate, quartz, tourmaline) เซรามิค โพลิเมอร์ 

เป็นต้น  

 

รูปที่ 2.12 เพียโซอิเล็กทริคเปลี่ยนแรงกดเป็นพลังงานไฟฟ้า 

 

 



 

รูปที่ 2.13 รูปร่างลักษณะของเซนเซอร์เพียโซ 

เซนเซอร์เพียโซสามารถน าไปใช้วัดการบิดตัว วัดการสัมผัส วัดแรงสั่นสะเทือน วันแรงดัน และวัดแรง

กระแทก เนื่องจาก มีความสามารถพิเศษคือสามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ และในทางกลับกัน

ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น เซนเซอร์ตัวนี้เลยถูกน าไปใช้ในวงการ

ต่างๆมากมาย เช่นในด้านวงการแพทย์ได้น าไปใช้ผลิตเป็นเครื่องวัดความดันลูกตา (IOP) ด้วย Sensor 

Piezoelectric ใช้ในการตรวจวัดความดันลูกตา (IOP) ความดันลูกตาท่ีเปลี่ยนแปลงตามความดันเลือด (OPA) และ

อัตราการเต้นของหัวใจ (H) โดยบอกคุณภาพการวัดเป็น Q1-Q5 ท าการวัดแบบไม่ต้องย้อมสี และสามารถวัดความ

ดันลูกตาได้ทุกสภาพดวงตา โดยการสัมผัสในส่วนพื้นผิวของกระจกตาส่วนใดก็ได้  

  เซนเซอร์เพียโซ ที่ผลิตขึ้นมา ใช้ตะก่ัวเป็นตัวประกอบ ซึ่งตะกั่วนั้นเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการน า

เซนเซอร์เพียโซมาเชื่อมต่อกับวงจร ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก าลังศึกษาหาวิธีผลิตเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วขึ้น 

แม้จะท าส าเร็จได้บ้างแล้ว แต่คุณภาพยังไม่สามารถเทียบเท่าเพียโซอิเล็กทริกที่ใช้ตะกั่วได้ 

2.6.1 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

การน าเซนเซอร์เพียโซ ไปใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เช่น ตัววัดคลื่นเสียงของหัวใจ

(ไมโครโฟน), ตัวรับสัญญาณของเครื่องอัลตราซาวด์, Quartz crystal microbalance(QCM) ที่มีการประยุกต์ใช้ใน

การตรวจวัดสารชีวโมเลกุลจ านวนมาก, ตัวตรวจวัดแรง, เครื่องวัดความดันลูกตา (IOP), ท ากางเกงไฮเทค แจ้งเตือน

การหกล้ม,  (Knock Screen)  ตามห้างสรรพสินค้า, โชว์รมูต่างๆ, ร้านค้า, ร้านอาหาร และอ่ืนๆ แล้วแต่จะน าไป

ประยุกต์ เป็นต้น 



 

รูปที่ 2.14 ตัวรับสัญญาณของเครื่องอัลตราซาวด์ 

หลักการของอุลตราซาวด์ คือ เมื่อให้ประจุไฟฟ้าเป็นระยะ ติดๆกัน ไปยังผลึกที่มีคุณสมบัติPiezoelectric 

effect ซื่งบรรจุอยู่ในหัวตรวจ (Transducer or Probe) จะท าให้ได้อุลตราซาวด์ออกมาเป็นช่วงๆ (ultrasonic 

pulses) เข้าสู่ส่วนที่เราน าสัมผัส เมื่อพบรอยต่อของตัวกลาง (Interface) 2 ชนิด ท าให้เกิดการสะท้อน และการหัก

เห ตลอดแนวทางที่เสียงเดินผ่าน ในตัวกลางต่างชนิดกัน การเกิดการสะท้อนกลับมาสู่หัวตรวจ จะเกิดในเปอร์เซ็นต์

และองศาท่ีแตกต่างกัน ฉะนั้นภาพที่ได้จึงปรากฏบนจอภาพให้เห็น ความแตกต่างของเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นตัวกลางที่

เสียงเดินผ่าน จึงท าให้บอกความผิดปกติ เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคได้ 

Blood pressure sensors คือแผ่น piezoelectric จะรับสัญญาณของความดันโลหิตแล้วเปลี่ยนเป็น

สัญญาณไฟฟ้า 

 

รูปที่ 2.15 Blood pressure sensors 
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2.6.2 เงื่อนไขวงจรส าหรับ Piezoelectric sensor 

แรงดันไฟฟ้าที่ได้จากเซนเซอร์เพียโซนั้นต่ ามาก จึงต้องขยายสัญญาณก่อน  โดยใช้ วงจร  lowpass filters 

เป็นตัวกรองสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์เพียโซ วงจรกรองสัญญาณนี้จะกรองแรงดันไฟฟ้าลบออก โดยใช้

ไดโอด วงจรกรองสัญญาณนี้ตอบสนองได้ดีเมื่อแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

 

รูปที่ 2.16 วงจรการท างานของ Piezoelectric sensor 

 

2.7 หลักการวัดค่าอุณหภูมิ และ Thermocouple 

เทอร์โมคัปเปิล คือ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หรือความร้อนเป็น
แรงเคลื่อนไฟฟ้า (emf) เทอร์โมคัปเปิลท ามาจากโลหะตัวน าที่ต่างชนิดกัน 2 ตัว (แตกต่างกันทางโครงสร้างของ
อะตอม) น ามาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกันที่ปลายด้านหนึ่ง เรียกว่าจุดวัดอุณหภูมิ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง
ปล่อยเปิดไว้ เรียกว่าจุดอ้างอิง หากจุดวัดอุณหภูมิและจุดอ้างอิงมีอุณหภูมิต่างกันก็จะท าให้มีการน ากระแสในวงจร
เทอร์โมคัปเปิลทั้งสองข้าง ปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้ค้นพบโดย Thomus Seebeck นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันในปี 
ค.ศ.1821 ในรูปที่2 เป็นวงจรที่ใช้อธิบายผลของซีแบ็คดังกล่าว 
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รูปที่ 2.17 แสดงผลของซีแบ็ค 

 

2.7.1 ผลของแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากความร้อน (Termoelectric Effect) 

 ทฤษฎีพืน้ฐานของผลจากเทอร์โมอิเล็กทริก เกิดจากการส่งผ่านทางไฟฟ้าและทางความร้อนของโลหะท่ี

ต่างกันจึงท าให้เกิดความต่างศักย์ทางไฟฟ้าตกคร่อมที่โลหะนั้น ความต่างศักย์นี้จะสัมพันธ์กับความจริงที่ว่า 

อิเล็กตรอนในปลายด้านร้อนของโลหะจะมีพลังงานความร้อนมากกว่าปลายทางด้านเย็น จึงท าให้อิเล็กตรอนมี

ความเร็วไปหาปลายด้านเย็น ที่อุณหภูมิเดียวกันนี้การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะแปลเปลี่ยนไปตามโลหะที่ต่าง

ชนิดกันด้วย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า โลหะที่ต่างกันจะมีการน าความร้อนที่ต่างกันนั่นเอง 

 2.7.1.1 ผลของซีแบ็ค (Seebeck Effect) โดยใช้ทฤษฎีโซลิดสเตด เราสามารถวิเคราะห์ค่าได้จากสมการ

อินทิเกรตค่าจากย่านของอุณหภูมิดังกล่าวนั่นคือ 

                                dTQQ

T

T

BA 
2

1

)(        (2.16) 

 



 สมการนี้จะอธิบายผลของซีแบ็ค ซึ่งพบว่า ค่า emf. ที่เกิดจะเป็นสัดส่วนกับความแตกต่างของอุณหภูมิ จึง

เกิดความแตกต่างของค่าคงท่ีในการส่งผ่านความร้อนของโลหะ ถ้าใช้โลหะชนิดเดียวกันมาท าเทอร์โมคัปเปิลค่า

emf. ที่ได้ก็จะมีค่าเป็นศูนย์ และถ้าอุณหภูมิทั้งสองจุดคือจุดวัดและจุดอ้างอิงเหมือนกันค่า emf. ก็จะเป็นศูนย์ โดย

สูตรที่ง่ายและสามารถน ามาค านวณได้เช่นกันคือ 

                                     )( 12 TT         (2.17) 

  เมื่อ     = ค่าคงที่หรือเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของซีแบ็ค ; volts/K 

   T1, T2 = อุณหภูมิที่จุดต่อ ; K 

 2.7.1.2 ผลของเพลเทียร์ (Peltier Effects) หากคิดย้อนกลับจากผลของซีแบ็ค นั่นคือใช้โลหะที่แตกต่าง

กันสองชนิดมาเชื่อมต่อทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วจ่ายพลังงานจากภายนอกเข้าไป ก็จะเป็นเหตุให้เกิดกระแสไหลใน

วงจร เพราะจากคุณสมบัติในการส่งไฟฟ้าและความร้อนของโลหะ พบว่าขั้วหนึ่งจะเกิดความร้อน (T2)และอีกข้ัว

หนึ่งจะเกิดความเย็น (T1) ขึน้ โดยผลดังกล่าวเรียกว่า “ผลของเพลเทียร์” (Peltier effect) และถูกน าไปใช้งาน

พิเศษส าหรับการท าความเย็นกับส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้กระทั่งเครื่องท าความเย็นขนาดเล็ก 

 

รูปที่ 2.18 แสดงผลของเพลเทียร์ 

  

2.7.2 ตารางแสดงแรงเคลื่อนของเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Table) 

 ตารางเทอร์โมคัปเปิลจะให้แรงเคลื่อนส าหรับเทอร์โมคัปเปิลแต่ละชนิด เมื่ออ้างอิงกับจุดอ้างอิงที่ก าหนด 
(00c) ณ อุณหภูมิที่จุดวัดต่างๆ  
 
 
 



ตารางท่ี 2.1 แสดงย่านการใช้งานของเทอร์โมคับเปิลแบบต่างๆ 

 
 
2.7.3 คุณสมบัติของเทอร์โมคัปเปิลแบบมาตรฐาน (Characteristic of Standard Thermocouples) 
 1.ความไว (Sensitivity) จากตารางแรงเคลื่อนของ NBS แสดงว่าย่านของแรงเคลื่อนจากเทอร์โมคัปเปิล
จะมีค่าน้อยกว่า 100 mV แต่ความไวที่แท้จริงในการใช้งานจะข้ึนอยู่กับการใช้วงจรปรับสภาพสัญญาณและตัวเทอร์
โมคัปเปิลเอง 
 2.โครงสร้าง (Construction) โครงสร้างของเทอร์โมคัปเปิลมีลักษณดังรูปที่5 โดยต้องมีลักษณะดังนี้คือ: มี
ความต้านทานต่ า ให้สัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูง ต้านทานต่อการเกิดออกไซด์ที่อุณหภูมิสูงๆ ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่
น าไปใช้วัดค่า และเป็นเชิงเส้นสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวฝักหรือท่อป้องกันส่วนมากจะท าจากแสตนเลส ความไว
ของเทอร์โมคัปเปิลขึ้นอยู่กับความหนาของท่อป้องกันทั้งเยอรมันเนียมและซิลิคอนจะท าให้คุณสมบัติการเกิดเทอ
โมอิเล็กทริกจึงใช้กันมากในอุปกรณ์ท าความเย็น (peltier element) มากกว่าที่จะใช้เป็นเทอร์โมคัปเปิลวัด
อุณหภูมิ ขนาดของสายเทอร์โมคัปเปิลก าหนดได้จากการใช้งานแต่ละอย่าง และมีขนาดจาก #10 ในสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่คงที่ จนถึงขนาด # 30 หรือแม้กระทั่ง 0.02 mm ซึ่งเป็นสายแบบไมโครไวร์ (microwire) ที่ใช้กับการ
วัดอุณหภูมิการกลั่นในงานทางชีววิทยา 
 



 3.ย่านการใช้งาน (Range) ย่านอุณหภูมิการใช้งานและความไวในการวัดของเทอร์โมคัปเปิล แต่ละตัว จะ
แตกต่างกันตามแต่ละสมาคมจะก าหนด ในส่วนที่ส าคัญคือค่าแรงเคลื่อนที่ออกมาจากแต่ละอุณหภูมิ จะต้องอ้างอิง
กับตารางค่ามาตรฐานของแต่ละสมาคมที่ใช้ให้ถูกต้องเป็นเอกภาพเดียวกันหมดทั้งระบบ 
 4. เวลาตอบสนอง (Time Response) เวลาตอบสนองของเทอร์โมคัปเปิลขึ้นอยู่กับขนาดของสายและ
วัสดุที่น ามาท าท่อป้องกันตัวเทอร์โมคัปเปิล 
 5.การปรับสภาพสัญญาณ (Signal Conditioning) ปกติแรงเคลื่อนของเทอร์โมคัปเปิลจะมีขนาดน้อย
มากจึงจ าเป็นต้องมีการขยายสัญญาณโดยใช้ออปแอมป์ขยายความแตกต่างที่มีอัตราขยายสูงๆ 
 
2.8 หลักการของ Thermistors 

 เทอร์มิสเตอร์ มาจากค าว่า  “ Thermally sensitive variable resistor” ท ามาจากวัสดุตัวน าที่เหมือนกับ

เซรามิก อยู่ในรูปของออกไซด์ของแมงกานีส นิกเกิล และโคบอลต์ มีค่าความต้านทานจ าเพาะในช่วง 100 ถึง 

450,000 โอห์ม-เซนติเมตร ในเบื้องต้นสามารถประยุกต์ใช้งานสองอย่างคือ (1) เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิส าหรับ

ระบบการวัดและควบคุม (2) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับก าลังงานไฟฟ้า เพราะอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์ จะเป็นฟังก์ชัน

กับก าลังที่ถูกดูดกลืนโดยอุปกรณ์การวัดก าลังคลื่นความถี่วิยุเป็นตัวอย่างของการใช้งานตามหัวข้อที่ 2 

  

2.8.1 ความต้านทานของสารกึ่งตัวน ากับอุณหภูมิ (Semiconductor Resistance Versus 

Temperature) 

สารกึ่งตัวน า คือการที่อิเล็กตรอนสั่นจนถึงช่วงที่ท าให้มีการเพ่ิมพลังงานของวาเลนซ์อิเล็กตรอน เมื่อ

พลังงานนี้มีค่าเท่ากันหรือมากกว่าช่องว่างพลังงาน wg  ในขณะนี้อิเล็กตรอนจะเข้ามาอยู่ในแถบการน าและอิสระ

ที่จะน ากระแสได้ ข้อส าคัญคือช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของสารกึ่งตัวน านี้จะมีความไม่เป็นเชิงเส้น 

 2.8.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานต่ออุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์ หลักการของเทอร์มิสเตอร์ 

คือค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิตามหลักการของสารกึ่งตัวน า นั่นคือเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึนความ

ต้านทานจะลดลง คุณลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่ามี “สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นลบ” (เอ็นทีซี) การ

เปลี่ยนแปลงนี้จะแปรตามความไม่บริสุทธิ์ในการเจือปน หากเจือปนมากเกินไปสารกึ่งตัวน าจะมีสัมประสิทธิ์ของ

อุณหภูมิเป็นบวก 

 2.8.1.2 ความไวหรือสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของอาร์ทีดี จะมีค่าเพ่ิมข้ึนหากว่าอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 



 2.8.1.3 เวลาตอบสนอง (time response) ผลตอบสนองของเทอร์มิสเตอร์ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุ

และสภาวะแวดล้อม ส าหรับเทอร์มิสเตอร์ที่บรรจุอยู่ในอ่างน้ ามัน (ที่มีการสัมผัสความร้อนที่ดี) ผลตอบสนองของ

เวลาจะมีค่าประมาณ 0.5 วินาที แต่หากเป็นเทอร์มิสเตอร์ตัวเดียวกันที่อยู่ในอากาศ อาจจะใช้เวลาตอบสนองถึง 10 

วินาที เทอร์มิสเตอร์แบบจานหรือแบบแท่งขนาดใหญ่ อาจจะมีผลตอบสนองต่อเวลาเป็น 10 วินาที หรือมากกว่า 

ถึงแม้ว่าจะมีการสัมผัสความร้อนที่ดีก็ตาม 

ตารางท่ี 2.2 คุณสมบัติโดยทั่วไปของเทอร์มิสเตอร์ชนิด เอ็นทีซี ที่ใช้กันบ่อยๆ 

ตัวแปร ค่าโดยสรุป 

ย่านของอุณหภูมิที่ท าการวัด 

ความต้านทานที่ 25° C 

 

-100° C ถึง 450° C (ไม่ได้วัดโดยตัวเดียวกัน) 

0.5  ถึง 100 M  

1 k  ถึง 10 M  เป็นค่าโดยทั่วไป 

B 2000 K ถึง 5500 K 

อุณหภูมิสูงสุด 

 

 

> 125° C 

300° C เป็นค่าปกติในสภาวะคงท่ี 

600° C เป็นค่าปกติเมื่อไม่สม่ าเสมอ 

ค่าคงที่ในการสูญเสีย ,   

 

1 mW/K ในอากาศนิ่ง 

8 mW/K ในน้ ามัน 

เวลาคงที่ความร้อน 1 มิลลิวินาที ถึง 22 วินาที 

การสูญเสียก าลังสูงสุด 1 มิลลิวัตต์ ถึง 1 วัตต์ 

 

2.8.2 ชนิดของเทอร์มิสเตอร์ 

 โดยปกติเทอร์มิสเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ประเภทตามสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงความต้านทานต่ออุณหภูมิ 

อันได้แก่ 



 

 1. ชนิด เอ็นทีซี เทอร์มิสเตอร์ชนิดนี้ผลิตได้โดยการผสมและเจือปนออกไซด์ของโลหะ เช่น นิกเกิล 

โคบอลต์ แมงกานีส เหล็ก และทองแดง แล้วอัดให้ติดกันเป็นก้อนแข็ง (sintering dope) กระบวนการนี้ท าให้ส าเร็จ

ได้เมื่อมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในการผลิต เทอร์มิสเตอร์แบบนี้ใช้ส าหรับการวัดและควบคุมอุณหภูมิ 

 2. ชนิด พีทีซี อยู่ในรูปของสวิตชิ่ง พีทีซี ใช้แบเรียมไททาเนตเป็นฐานและเพ่ิมตะกั่วหรือเซอร์โคเนียมไท

ทาเนตลงไปปรับความไวในการสับเปลี่ยนอุณหภูมิที่จะวัด ส่วนเทอร์มิสเตอร์แบบ พีทีซี ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิจริงๆ 

ขะใช้ซิลิคอนเป็นธาตุตั้งต้นในการเจือปน เทอร์มิสเตอร์แบบนี้มักจะน าไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันแรงเคลื่อนหรือ

กระแสเกินค่าปกติในวงจรไฟฟ้า 

 

รูปที่6 แสดงการออกแบบโพรบเทอร์มิสเตอร์แบบต่างๆ 

 



การปรับสภาพสัญญาณ (Signal Conditioning) 

เพราะว่าเทอร์มิสเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานกับอุณหภูมิสูงจึงมีหลายวงจรที่สามารถ

น ามาใช้งานได้ เช่นวงจรแบ่งแรงเคลื่อน วงจรบริดจ์ เป็นต้น แต่ก็ต้องพิจารณาข้อได้เปรียบของแต่ละแบบเนื่องจาก

ความไม่เป็นเชิงเส้นของเทอร์มิสเตอร์ท าให้ยากต่อการวัดค่า จึงต้องแน่ใจว่าการสูญเสียก าลังในเทอร์มิสเตอร์จะไม่

เกินขีดจ ากัด 

 

การประยุกต์ใช้งาน 

 เช่น การวัดระบบการท าความเย็นของหม้อน้ าในรถยนต์ ในวงจรประกอบด้วยแบตเตอรี่ ตัวต้านทานปรับ

ค่าได้ เทอร์มิสเตอร์ และไมโครแอมป์มิเตอร์ 

 

ไอซีเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Integrated – Circuit Temperature Sensors) 

 ที่ผ่านมาพบว่าเทอร์โมคัปเปิลมีสัญญาณทางด้านเอาต์พุตต่ ามากและมีความเป็นเชิงเส้นกับอุณหภูมิต่ า 

นอกจากนี้ยังต้องมีการชดเชยค่าที่ถูกต้องให้ด้วย ส่วนอาร์ทีดีให้เอาต์พุตเป็นความต้านทานแต่จะมีค่าน้อย และ

เทอร์มิสเตอร์ก็จะมีความเป็นเชิงเส้นน้อยมาก มีตัวตรวจวัดอุณหภูมิตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือก ได้แก่อุปกรณ์ท่ี

ประดิษฐ์จากสารกึ่งตัวน าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปของโมโนลิธิกไอซี 


