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коефициент на апроксимация 
Резюме: Активните филтри намират широко приложение в редица области - 

радиотехника, автоматика, измервателна техника и др. Сред предимствата им са 

по-малки размери и възможност да се съчетава филтрацията с усилване на сигнала. 

Чувствителността на филтрите към измененията на параметрите на 

елементите им е от особено значение за стабилността на техните характеристики. 

Обикновено активните филтри са по-чувствителни в сравнение с техните пасивни 

прототипи. Затова една от основните цели при проектирането им е минимизиране на 

чувствителността. 

От практическа гледна точка интерес представлява сравнението на различни 

реализации на активни филтри по чувствителност. Сравнителният анализ на 

резултатите определя метода на реализация, който най-точно отговаря на 

изискванията към характеристиките на филтъра за дадения случай и е важен етап 

от проектирането на филтъра. Поради липса на универсален критерий обаче, тази 

задача няма решение в общ вид, а се решава в зависимост от конкретните условия и 

изисквания към филтъра. 

В настоящата работа е направено сравнение по чувствителност на активни 

филтри с различни реализации. За целта са използвани коефициентите на 

апроксимация, като са сравнени  чувствителностите  на филтри от първи и втори 

ред. Получени и анализирани са резултати за влиянието на параметрите на 

елементите върху чувствителността на филтъра.Получените резултати могат да се 

използват при проектиране на активни филтри. 

  

1. Въведение 
Функционирането на реалните устройства зависи от множество фактори 

(параметри), които отразяват особеностите на отделните елементи и условията за 

тяхното функциониране (технически параметри и параметри на външната среда). 

Отклонението на параметрите на елементите от номиналните им стойности, 

предизвикано от въздействие на температурата, технологични предпоставки или други 

дестабилизиращи фактори, води до разлика на реалните характеристики от идеалните.  

Универсална мярка за оценка на изменението на дадена функция или 

характеристика е чувствителността й. Най-общо тя се определя като зависимост на 
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функцията от вариации на стойността на  определен параметър. Функцията може да 

бъде изходно напрежение, предавателна функция, амплитудно-честотна или 

фазочестотна характеристика и др., а параметърът може да е на  елемент от схемата, 

координати на полюсите или нулите на предавателната функция и т.н. Когато става 

въпрос за филтри, обикновено се търси чувствителност на предавателната функция, 

респ. амплитудно-честотната (АЧХ) или фазочестотната (ФЧХ) характеристики 

[1,2,4,5,6].  

Активните филтри (АФ) са по-чувствителни към изменения на параметрите на 

елементите им в сравнение с техните пасивни прототипи. Това е и една от причините за 

разработване на нови схеми, както на отделни звена, така и на АФ от по-висок ред. 

Сравнителният анализ по чувствителност на различни реализации на АФ е 

важен етап при проектирането им. Той помага при оценка на стабилността и 

настройката на филтъра. 

Макар че в литературата има много публикации , свързани с чувствителност на 

АФ [3,4,7,8], няма универсален критерий за сравнение. Оценката се прави в зависимост 

от конкретната схема и изисквания към филтъра. 

В настоящата работата са определени чувствителности на предавателната функция на 

АФ по отношение на коефициентите на апроксимация. Сравнени са чувствителностите  

на филтри от първи и втори ред. Получени и анализирани са резултати за влиянието на 

параметрите на елементите на нискочестотен АФ от втори ред. 

 

2.Чувствителност на предавателната функция на АФ по отношение на 

коефициентите на апроксимация  

Както е известно от теорията [3], относителната чувствителност на една функция 

F от вариации на параметър k се определя като: 

 

(1)       𝑆𝑘
𝐹 =

𝑘

𝐹
∙
𝜕𝐹

𝜕𝑘
 

Чувствителността на коефициента на предаване  jK  на АФ по отношение на 

произволен параметър k, може да се представи като:  
 

(2)       𝑆𝑘(𝑗𝜔) =
𝜕|𝐾(𝑗𝜔)|

𝜕𝑘

𝑘

|𝐾(𝑗𝜔)|
+ 𝑗

𝜕𝜑(𝜔)

𝜕𝑘
𝑘 = 𝑆𝑘

|𝐾|(𝜔) + 𝑗𝑄𝑘
𝜑(𝜔) 

         

В (2)  K

kS  е относителната чувствителност на АЧХ на веригата, а 
 

k
Q

 е 

относителната чувствителност на ФЧХ, като 
K

 е модулът на коефициента на 

предаване, а   е аргументът. 

Определянето на чувствителността на честотните характеристики на филтъра 

може да се раздели на два етапа.   

Единият е свързан с типа апроксимация на зададената АЧХ на филтъра. Тогава 

се определя влиянието на вариациите на коефициентите на избраната апроксимация за 

дадения филтър. 

 Вторият етап е свързан с конкретната схемна реализация. Тогава се оценява 

чувствителността на коефициентите на апроксимация към измененията на параметрите 

на елементите на филтъра. 

Както е известно [3], предавателната функция на АФ е от вида: 

(3)          𝐾(𝑝) =
𝐴(𝑝)

𝐵(𝑝)
=

∑ 𝑎1𝑝
𝑛−1𝑛

𝑖=1

∑ 𝑏𝑗
𝑚
𝑗=0 𝑝𝑚−1

  ,     mn               
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където А и В са полиноми на Хурвиц [3].  

 При най-често използваните полиноминални апроксимации (Бътъруърт, 

Чебишев [3]) числителят е константа, а знаменателят В(р) може да се разложи, така че в 

разложението да присъстват множители от вида:    

 

 (4)         𝐵1(𝑝) =
1

1+𝑏0𝑝
 

 

                                                            

 (5)        𝐵2(𝑝) =
1

1+𝑏1𝑝+𝑏2𝑝
2
 .             

                                                               

 Зависимост  (4), която е от първи ред,  представлява предавателна функция на 

пасивна RC-верига, а функцията от втори ред  (5) може да се реализира като каскадно 

свързани звена. 

    

            3. Сравнение на чувствителностите на предавателната функция по 

отношение на коефициентите на апроксимация  

 Както е известно [1,3], в теорията на филтрите се прави нормиране по честота, 

при което изчисляването на различните типове филтри, се привежда към филтър-

прототип, в качеството на който се приема обикновено нискочестотният филтър (НЧФ). 

Характеристиките на високочестотния филтър (ВЧФ), лентовия и режекторния се 

получават от тези на НЧФ чрез съответното преобразуване на честотата [3]. Поради 

това се разглеждат чувствителностите на НЧФ. 

 Чувствителността на предавателната функция на НЧФ от първи ред 

спрямо коефициента на апроксимация b0 е: 

 

(6)              
22

0

1
1

1
0






b

Sb

,                                                                           

  където  е нормираната честота. 

 От  (6) се вижда, че чувствителността зависи от честотата и по абсолютна 

стойност не превишава единица.  

           Чувствителността на АЧХ на НЧФ от втори ред, както се вижда от (5), 

зависи от два коефициента -  b1 и b2.  

 Спрямо коефициента b2  тя се определя като: 

  

(7)           Sb2 =
b2Ω

2(1−b2Ω
2)

(1−b2Ω
2)2+b1

2Ω2
   ,      

 

       а  спрямо b1  

(8)            Sb1 = −
b1
2Ω2

(1−b2Ω
2)2+b1

2Ω2
  ,                                                                                                           
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Фиг. 1 

 

            На фиг. 1 са показани измененията на (6), (7) и (8) спрямо нормираната честота. 

Чувствителността 2bS достига максимум при честоти: 

 

(9)    

Q

2
1

0
1




   , 

Q

2
1

0
2




       

където  

 

(10)       2

0

1

b


  ,     

                                                                                             

(11)        
1

22

b

b
Q    е качествен фактор на НЧФ  [3]. 

                                               

            При честота 0  2bS  сменя знака си, а 1bS  е максимална (по модул) и е равна на 1.   

          Получените зависимости за чувствителностите на предавателната функция на АФ 

по отношение на коефициентите на апроксимация могат да се използват като тегловни 

функции при изследване влиянието на параметрите на конкретни елементи от схемната 

реализация на филтъра. 

           Това е направено за НЧФ от втори ред с операционен усилвател (ОУ), даден на 

фиг.2.  

 

 
Фиг.2. 
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 Апроксимационните коефициенти в (5) за филтъра са: 

 

(12)        𝑏1 = 𝐶1𝑅1 (1 +
𝑅0

𝑅1
+

𝑅0

𝑅2
) 

   

(13)        01212 RRCCb         

 

За опростяване коефициентът на усилване на ОУ е приет за безкрайно голям, 

поради което не участва в изрази (12) и (13). 

Чувствителността на коефициенти (12) и (13) спрямо изменението на 

параметъра на всеки от елементите на филтъра  е дадена в табл.1. 

 

Табл.1. 

𝜆 𝐶1 𝐶2 𝑅1 𝑅2 𝑅2 

𝑆𝜆
𝑏1 1 0 

1 −

𝑅0
𝑅1

1 +
𝑅0
𝑅1

+
𝑅0
𝑅0

 

1 +
𝑅0
𝑅1

1 +
𝑅0
𝑅1

+
𝑅0
𝑅0

 

 

1 −
1

1 +
𝑅0
𝑅1

+
𝑅0
𝑅0

 

𝑆𝜆
𝑏2 1 1 1 0 0 

 

5. Изводи 

От получените резултати могат да се направят следните изводи: 

 - абсолютната стойност на чувствителността на апроксимационните 

коефициенти на НЧАФ от втори ред е по-малка от единица; 

 - чувствителността на апроксимационния коефициент b1 към изменение на 

активното съпротивление на резисторите зависи от тяхното съотношение и 

практически може да бъде намалена; 

- за всеки от апроксимационните коефициенти има елемент от схемата, чийто 

параметър не влияе върху неговата чувствителност. 
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Abstract: Active filters are widely used in a number of areas - radio, automation, 

measuring equipment, and more. Among their advantages are smaller sizes and the ability to 

combine filtration with signal amplification. Sensitivity of filters to changes in the parameters 

of their elements is of particular importance for the stability of their characteristics. 

Typically, active filters are more sensitive than their passive prototypes. Therefore, one of the 

main goals in their design is to minimize sensitivity. From a practical point of view, it is 

interesting to compare different conversions of active sensitivity filters. The benchmarking of 

the results determines the realization method that most accurately meets the requirements of 

the filter for the given case and is an important stage in the design of the filter. However, due 

to the lack of a universal criterion, this task does not have a general solution but is decided 

according to the particular conditions and requirements of the filter. In this work, a sensitivity 

comparison of active filters with different conversions is made. The statistical properties of 

the amplitude-frequency esponse of several active filters in the sixth order were studied. For 

this purpose, the coefficients of approximation were used by comparing the sensitivity of the 

first and second order filters. Results on the influence of the parameters of the elements on the 

sensitivity of the filter are obtained and analyzed The results obtained can be used in the 

design of active filters. 
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