
DEVRE SENTEZİ

• Giriş

• Pasif Devreler I-Tek kapılıların gerçekleştirmesi

• Pasif Devreler II-İki kapılıların gerçekleştirmesi

• Aktif Filtreler

• Dijital Filtreler



Diğer Konular

• Gerilim ve akım izleyicileri

• Eviriciler

• Negatif Empedans çeviricisi

• Akım Taşıyıcılar

• FTFN, CFOA, CDBA ve diğerleri



Detaylı İçerik

Pasif Devreler
Filtre tasarımı stratejisi

Sistem fonksiyonları, gerçeklenebilirlik. Hurwitz polinomları

Pasif tek kapılı devreler

Cauer sentezi prosedürü

Pasif İki kapılı devreler

Prototip filtreler

Empedans ölçekleme

Frekans ölçeklendirme

Geçici tepki

İki kapılı reaktif devre sentezi

Butterworth ve Chebyshev yaklaşımları

Frekans dönüşümleri



Aktif Devreler

İşlemsel yükselteçler

Aktif iki terminalli ağlar

Empedans dönüştürücüler ve çeviriciler, negatif elemanlar

Aktif filtreler

2. dereceden bölümler. Sallen-Key devresi, Evrensel Aktif-RC Biquad

devreleri.

Detaylı İçerik



Detaylı İçerik

Dijital Filtreler

Tekrarlanan ve tekrarlanmayan filtreler. 

Dijital transfer fonksiyonu, Z-dönüşümü

Yinelenmeyen filtrelerin tasarımı

Yinelenen filtrelerin tasarımı



Önerilen Kaynakça

• A. Papoulis “Circuits and Systems - A Modern Approach”, Polytechnic
Institute of New York, 1980. H. Baher: Synthesis of Electrical Networks,
New York: J. Wiley, 1984.

• W-K. Chen “Passive and Active Filters – Theory and implementations”,
Wiley, 1986.

• M.E. van Valkenburg “Analog Filter Design”. HRW, 1982. (Good for the
active filters part of the course).

• C.S. Williams “Designing Digital Filters”, Prentice Hall, 1986. T. Kurowski, S.
Taranow , “Selected Issues in the Theory of Linear and Non-Linear
Systems", University of Zielona Gora, 2004 (English-Polish). 318493.



• F.F. Kuo “Network Analysis and Synthesis”. Wiley, 1966. 
(Useful for Passive network synthesis). 

• P. Bowron and F.W. Stephenson. “Active filters for 
communications and instrumentation”, McGraw Hill 

• R.W. Hamming “Digital Filters”. Prentice Hall, 1989. (Useful 
as introduction to digital filters). 

• G.G. Temes and W. LaPatra. “Circuit synthesis and design”, 
McGraw Hill, 1977. 

• A. Budak. “Passive and active network analysis and 
synthesis”, Houghton Mifflin, 1974. 

• R. Bracewell. “The Fourier transform and its applications”, 
McGraw Hill, 1978. 



GİRİŞ

Sentez nedir?

Anlaşılması daha kolay görünen analizle başlayalım:

Tipik bir "analiz problemi" şu şekilde temsil edilmektedir:

• Her zaman bir cevap vardır. (varoluş teoremi)

• Her zaman bu cevap benzersizdir. (Benzersizlik teoremi)

Analiz Problemi 



Şimdi;

• Bazen  cevap yoktur.

• Genellikle cevap tek değidir.

Analizde sistematik bir yaklaşım için standart araçlar vardır:

• Devre teorisi

• Fourier / Laplace dönüşümleri

• Konvolüsyon

Sentez Problemi 



• Sentezde, kategorilere ayrılabilecek çok fazla tasarım yaklaşımı vardır ve
herkesin yenilerini icat edebilmesi için çok sayıda kapsam vardır.

• Bir çözüme yaklaşmanın birçok yolu vardır.

• Hesaplama kadar yargıya da ihtiyaç vardır. Bu (tartışmasız en azından) daha
zor, daha açık uçlu, analizden daha ilginç. Yine de analiz, tasarım fikirlerini
uygulamaya koymadan önce test etmek için hayati öneme sahiptir.

• Çok fazla sentez, filtre tasarımıyla ilgili olduğundan, tüm tasarımın frekans alanı
ile sınırlı olduğunu varsaymak kolay olsa da bu şekilde düşünülmemelidir.

• Genellikle her iki alanda net gereklilikler vardır ve çoğunlukla çatışma
oluştururlar. Örneğin, bir filtrenin performansı frekans alanında belirli bir geçiş
bandı olarak belirtilebilir ve aynı zamanda kısıtlı bir geçici yanıtın olması
gerekebilir. Bu durum, salınımlara ihtiyaç duyan bir radar sisteminde meydana
gelebilir ve bir darbe tepkisi bir sonraki darbe alınmadan önce yok olmalıdır.

• Genellikle şartlar çelişkilidir ve bir sentez prosedürü bir uzlaşma bulmaya
dayanır. Son örnekte, frekans alanında ayrımcılık ne kadar iyi olursa, geçici
tepki o kadar kötü olur.



Sentez ihtiyacının örnekleri

1) Doğrultulmuş bir DC güç kaynağı

Sorun hiçbir şekilde önemsiz değildir. Devrenin sinüs dalgasına 

yanıtının sabit bir çıkış olması gerekir.



2) Band geçiren filtre

Bu durumda devre sadece belirli bir frekans aralığı içindeki frekans 

bileşenlerini sağlar ve çıkışta elde edilmesine imkan verir.



3) Dengeleyici

İstenmeyen bir bozulma veya kaybı telafi etmek için kullanılan bir

devredir.

Örn. bir iletim sisteminde kablo zayıflamasını telafi etmek için kullanılan 

devre



• Diyagram, bir darbe treninin bozulmadan kablo üzerinden ideal bir

şekilde iletilmesi gerektiği fikrini aktarmaya çalışıyor ancak kablo

karakteristikleri, farklı frekans bileşenleri farklı hızlarla iletilecek,

böylece çarpık bir dalga formu veren (dağılma) farklı zamanlara

ulaşacak şekilde iletilir.

• Dengeleyici, özellikleri kabloların özelliklerinin tersi olan bir devredir

ve alıcı ucunda sadık bir darbe grubuna öncülük edilir.



4) Örneklenmiş verinin analizi

• Bu, ilk bakışta sentez prosedürleri için daha az açık bir adaydır. Yine de bir filtre
kavramı çok genel ve çok güçlüdür.

• Bir grup ölçümlerin ortalamasını hesaplarken, hızlı değişimler yumuşatılır
(yüksek frekans bileşenleri), DC bileşeni" bulunur ve bu işlem dijital bir alçak
geçiren filtredir.

• Frekans-alan filtreleri ile benzerlik, sürekli olarak örneklenen ölçüm gruplarındaki
ortalama değer gibidir. Örneğin, son beş sıcaklık ölçümünün ortalaması
hesaplandığında sonuca daha da yakınlaşılır. Yıllık enflasyon oranının her ay
güncellenmesi de benzer bir örnek olarak gösterilebilir.

• Dijital filtrelemenin genel teması, verilerin üzerindeki doğrusal işlemleri kapsar
ve entegrasyon ve farklılaştırmayı içerir.



5) TV alıcılar için ara frekans filtre(I.F. filter)

• Bu durumda, çoğu pratikte olduğu gibi, çıkış özellikle sabitlenmez. Bunun

yerine yalnızca bazı kısıtlamalar şekline göre düzeltilir.

• Tüm pratik durumlarda filtre karakteristiği olarak önceden belirlenmiş bir

sabit fonksiyon elde etmeyle ilgilenilmez. Bunun yerine, belirli kısıtlamaları

karşılayan ideal duruma bir yaklaşım arzu edilir.

• Bu özellikle uygundur, zira sentez sorunu her zaman kesin bir çözüme sahip

olmadığından, bu, bir dizi "gerçekleşebilir fonksiyon" içerisinde bir yaklaşım

olarak bulunmalıdır.



Tolerans genlik cevabını ve bir

televizyon ara frekans filtresinin grup

gecikmesini gizlemektedir. Şekilde,

gereksinimleri karşılayan tipik bir

yanıt (genlik ve faz) gösterilmektedir.



Sentez için mevcut elemanlar

• Pasif devreler

• Aktif devreler

• Dijital filtreler



Pasif devreler

Bileşenler: Bunlar, filtreler, ekolayzerler vb. için normal L, C ve R

elektrikli parçalarının(toplanmış veya dağıtılmış) kullanımı ile

sınırlandırılmıştır.

Nedensellik: Bu ağların tepkileri, çıkış anına kadar ulaşan sinyal bilgisi

ile belirlenir, diğer bir deyişle nedensellik ile sınırlıdır: Etki sebeplerden

önce olamaz.

Sınırlı bellek: Başka bir kısıtlama ciddi bellek sınırlamalarıdır: Enerji

yitirme zaman sabitleri, geçmişten gelen ne kadar verinin, t = 0'daki

çıktıyı, yani mevcut olanı etkileyebileceği üzerine kısıtlamalar

getirmektedir.



Kararlılık: Bir başka kısıtlama (bazen pasif

devrelerin bir avantajıdır) kararlılıktır; Yani enerji

kaynaklarına sahip değildirler ve dolayısıyla artan

salınımlar olamaz. Bu kısıtlama, emitansların

(empedanslar veya admitanslar) kutuplarının ve

sıfırlarının sol yarı düzlemde olması gerektiği

anlamına gelir.

Olumlu taraftan, pasif devreler basit, güvenilir,

kararlı ve op-amp'lı devrelerle karşılaştırıldığında

yüksek güçleri idare edebilirler.

Olumsuz tarafı, çoğunlukla gerekli olan indüktörler,

devrelerin bir düzlemde daha çok veya daha az hale

getirildiği entegre devre teknolojisi ile uyumlu

değildir. İndüktörler büyük ve 3 boyutludur. Başka

bir temel sınır da ortaya çıkıyor; çünkü indüktör

boyutunu küçültüyorsanız, Q-faktörü düşer; 10: 1

doğrusal ölçeklendirme,Q-faktöründe 100: 1'lik bir

azalma sağlar.



Aktif devreler

Bileşenler: Aktif devreler, bir yükseltici gibi bir enerji kaynağının yanı sıra

dirençler ve kondansatörler içerir. İndüktörlerden genellikle kaçınılabilir.

Aktif devreler kararlılık ile sınırlı değildir, örn. (belirli sınırlar dahilinde)

katlanarak artan bir tepkiye sahip olabilirler. Bu, emitans fonksiyonlarının

kutuplarının ve sıfırlarının karmaşık s-düzleminin herhangi bir yerinde

bulunabileceği anlamına gelir.

Bu devreler endüktör kullanmaya gerek

kalmadan yapılabilirler. Bu özellikle

kullanışlıdır, çünkü bu şekilde onlar I.C.

teknolojisine uygundurlar. Kondansatörler

Q faktörünü etkilemeden düşürülebilir.



Örneğin pasif bir devre olarak indüktörlere ihtiyaç duyan dar bandlı bir filtre şu 

şekilde yapılabilir:

Bu, bir frekans tepkisine yol açar:  

Burada β, örneğin yalnızca dirençleri ve 

kondansatörleri kullanan bir ikiz-T ağıdır.

Bu devre için Q ≈ A0/ 4    tür.



Aktif filtreler, negatif direnç, kapasitans ve endüktans içeriyormuş gibi

davranabilirler. Kayıpları iptal etmek için negatif bir direnç kullanılabilir ve aynı

şekilde negatif kapasitans istenmeyen kapasitansı dengelemek için kullanılabilir. Bu

işlem istenmeyen kapasitansı endüktör kullanarak(rezonans için ayarlama) iptal

etmekten daha iyidir. Çünkü ikincisi yalnızca bir frekansta çalışacaktır. Negatif R, L

ve C bir devre ile simüle edilebilir:

Bir diğer kullanışlı cihaz ise, diğer portu bir kapasitör ile sonlandırılırsa, "bir indüktör

benzeri" olan aktif bir devredir. Bu devre kapasitörlerle etkili bir şekilde indüktörleri

simüle edebilir.



Dijital filtreler

• Dijital filtreler, dijital bilgisayarlar veya devreler için algoritmalardır. Sayısal
filtreleme, eşit aralıklarla örneklenen verilere uygulanan doğrusal bir işlemdir.

• Bu işlem düzeltme (ortalama), entegrasyon, sinyalleri ayırma (filtreleme) ve
tahmin içerir.

• Örnekler, sinyal işlemede önemli olan Fourier dönüşümü (veya Hızlı Fourier
Dönüşümü),Simpson kuralı veya integrasyonun yamuk kuralı, sayısal türevin
merkezi farklılık formülü, vb. dir. Bunların hepsi dijital filtreler olarak kabul
edilebilir.

• Analog filtrelere eşdeğer dijital filtreler de bulunabilir. Alçak geçiren ve diğer
analog filtreler dijital benzerlerine sahiptir.

• Fakat dijital filtreler ayrıca, özellikle de büyük mesafeler söz konusu olduğunda,
dijital iletişim sistemleri için onları uygun hale getiren bazı özel özelliklere
sahiptir. Bu durumda, analog sistemlerin belirli bir dezavantajı vardır. Çünkü
zayıflama sürekli olarak sinyal-gürültü oranını düşürür.

• Dijital sistemlerde, sinyal aralıklarla tamamen yenilenir ve daha sonra hiçbir bilgi
kaybı olmaksızın tekrar iletilir.



• Dijital alanda hiçbir empedans eşleştirme problemi yoktur. Ayrıca, iki veya

daha fazla sayısal filtre, tamamen özdeş özelliklere sahip olabilir.

• Üstelik bu filtreler programlanabilir, böylece özellikleri kolayca ve hızlı bir

şekilde değiştirilebilir.

• Dijital filtreler, gerekirse büyük hafızalara sahip olabilir.Başlangıç koşulları,

gerekirse süresiz olarak saklanabilir ve doğruluk, keyfi olarak büyük olabilir,

bu yalnızca bilgisayardaki kelime uzunluğu ve yuvarlama/kesme hatası ile

sınırlıdır.

• Bazı uygulamalarda ileriyide görebilirler.Birçok veri işleme uygulaması için,

hesaplamalar başlamadan önce bilgiler manyetik bandta (veya başka bir

bilgisayar deposunda) mevcuttur. Bu anlamda, filtre algoritması, çıktının

hesaplandığı örnekleme aralığının yanı sıra ve sonrasında da veri alacak

şekilde yazılabilir.Dolayısıyla bunlar nedensellik ya da kararlılık ile sınırlı

değildir.



PASİF DEVRELERİN SENTEZİ

Giriş:

İzin verilen eleman türleri yalnızca R, L ve C (toplanmış veya dağıtılmış) dir.

Kararlılık ve nedensellik kısıtlamaları, Z(s) ve Y(s) formundaki matematiksel

koşullara yol açmaktadır.

Emitans, genel olarak empedans ve admitans için kullanılan kelimedir. Genel

olarak bir emitans, giriş emitansı ya da geçiş emitansı olabilir.

U1 / I1: giriş empedansı

U2 / I1: geçiş empedansı                    



Sentez Üzerine Temel Fikirler

E(s) sisteme verilen uyarı sinyali ve R(s) cevap ise , H(s) istenen sistem

fonksiyonu aşağıdaki gibidir.

H(s) =
R(s)
E(s)

Bu sistem fonksiyonu giriş emitansı, geçiş emitansı, voltaj veya akım oranı

olabilir.

Şimdi bu fonksiyonun pasif bir devre olarak gerçekleştirilip

gerçekleştirilemeyeceğini görmek zorundayız.

Öyleyse devreyi bulun veya bir yaklaşım bulun.

Örneğin, H(s) = I(s) / U(s) = 3 + 4s olabilir, bu durumda gerçekleştirme basittir.



İki kapılıların sentezi

İki kapılı devreler için ilgili sentez problemi, transfer fonksiyonu tasarımı(filtre

tasarımı)'dır. Bir transfer fonksiyonu, değişkenlerin farklı bağlantı noktalarında

tanımlandığı bir sistem fonksiyonudur. Örneğin, I1(s) uyarı(giriş) ve U2(s)

cevap(çıkış) ise tasarlanacak sistem fonksiyonu geçiş empedansı aşağıdaki

gibidir.

Z21(s) = U2(s) / I1(s)

Transfer fonksiyonu sentezinin en önemli tarafı filtre tasarımıdır. Örneğin, bir

alçak geçiren filtre için ideal bir genlik cevabı aşağıdaki gibidir.

Bu "ideal" cevap gerçekleştirilemediği için en iyi yaklaşımı bulma ihtiyacı doğar.



Giriş emitansının sentezi: (Tek kapılı devreler)

Giriş emitansının fiziksel gerçeklenebilirliği

Sonlu sayıda elemanlı(R, L, C) bir devre, aşağıdaki biçimde bir giriş
emitansına sahiptir:

(1)

Burada tüm katsayılar ai ve bi reeldir.

Ayrıca, nedensellik ve kararlılık tarafından dayatılan kısıtlamalar nedeniyle,
Z(s) (veya Y(s)), pozitif reel fonksiyon olmalıdır; yani :

Re{ Z(s)} > 0 eğer         Re{ s} > 0 (2) 

Re{ Z(s)} ≥ 0 eğer         Re{ s} = 0 (3)

Bu koşullar((1), (2) ve (3)), Z(s)(veya Y(s)) sadece R, L ve C bileşenleri ile
gerçekleştirilebileceği için gerekli ve yeterli koşulları oluşturur.



Bu koşullar çok özlüdür ve gerçeklenebilirliği tanımlamanın güzel bir yolunu

oluşturmaktadır, ancak ne yazık ki pratik açıdan pek de yararlı değildir.

Rasyonel bir fonksiyonun pozitif reel olduğunu test etmek için s ≥ 0'ın tüm

değerleri için davranışını analiz etmek gerekir ki buda basit değildir.

Eğer çarpanlarına ayrılmış haliyle (1)’i  tekrar yazarsak:

(4) 

Pozitif reel fonksiyonların  özelliklerini analiz ederek daha uygun bir dizi koşul 

elde edilebilir.Bunlardan bazıları şunlardır:

I) K sabiti reel ve pozitif olmalıdır.

II) |n-m|≤ 1 (Üstelik pay ve paydaki en düşük güçler en fazla 1 farklı olabilir.)

III) Kutuplar (ve sıfırlar) reel olmalı veya eşlenik çiftlerde görünmelidir.

IV) Kutuplar (ve sıfırlar) sol yarım düzlemde veya sanal eksende uzanmalıdır.

V) İmajiner eksendeki kutuplar tek olmalı (ancak eşlenik çiftler halinde) ve

pozitif, gerçek köklere sahip olmalıdır.

VI) Re{Z(jω)} ≥ 0 olmalıdır.



Ek olarak, iki pozitif reel fonksiyonun toplamıda pozitif reel (fark olmak zorunda

değil) dir, eğer f(s) pozitif reel ise, 1/f(s) de pozitif reeldir. Belki doğrulamak için

en basit özellik, bir pozitif reel fonksiyon (1) formunda yazılmışsa, tüm

katsayılar reel ve pozitif olmalıdır. Ayrıca, pay veya payda, tek veya çift polinom

değilse, ara kuvvetlere karşılık gelen herhangi bir katsayı eksik olabilir.

Yukarıdaki grupta fazlalık var, ancak yine de I, IV, V ve VI koşulları, gerekli ve

yeterli koşulların bir grubunu oluşturur ve bu genişletilmiş grubun doğrulanması

daha kolaydır.

Koşul I kolayca doğrulanabilir. Koşul IV’ün testi biraz daha karmaşıktır:

Bu durumda, sağ yarı düzlemde hiçbir kutba(veya sıfır) sahip olmayan rasyonel

bir fonksiyona sahipsek , hem payda hem de pay 'Hurwitz' olarak adlandırılan

bir polinom grubu olmalıdır. Bir 'Hurwitz' polinomu aşağıdaki koşullarla

tanımlanır:

1) s reel olduğunda P(s) reel dir.

2) P(s) in kökleri, sol yarı düzlemde veya imajiner eksendedir.



Bir polinomun Hurwitz olup olmadığını test etmenin basit bir yolu vardır.

Eğer P(s)= m(s) + n(s) şeklinde yazarsak,burada m(s), P(s)’nin çift kısmı n(s) tek 

kısmı, o halde rasyonel fonksiyonun sürekli kesir açılımı aşağıdaki gibidir.

,sadece qi pozitif katsayılarına sahip.

Elbette,fonksiyon her kutup ve sıfırın yerinin belli olduğu (4) teki şekilde

çarpanlarına ayrılırsa aynı sonuç elde edilir.

Koşul V ’i kontrol etmek için kısmi kesir analizine ihtiyaç vardır ve sonra kökler

kontrol edilebilir. Son olarak, koşul VI, F(jω) formunun incelenmesiyle test edilir.

Bütün bunlar gerçeklenebilirliğin titiz bir sınamasını oluşturmaktadır. Bununla

birlikte, bir fonksiyonun gerçeklenebilirliğini belirlemenin en kolay yolu, onu

gerçekleştirmeye çalışmaktır.



Örnekler

a) =
𝑎𝑠2+𝑏

𝑠
= 𝑎𝑠 +

𝑏

𝑠
L ve C'nin birleşimi olarak açıkça gerçekleştirilebilir.

Sıfırlar   ±j 𝑏/ 𝑎 ve kutuplar 0 ve sonsuzdadır.

b) Z(s) = s + 3,         (R ve L seri bağlı) -3 de bir sıfır ve sonsuzda bir kutup var. 

c) Z(s) = s + j          Koşul III sağlanmaz.

d) Z(s) = s2 + 1 = (s + j)(s – j) Koşul II sağlanmaz. (n = 2, m = 0). 

e)  Z(s)=
𝑠2+1

𝑠3
Koşul V sağlanmaz.



Tek Kapılı Devrelerin Sentez Yöntemleri

İlk önce tek kapılı devreleri ele alacağız, çünkü tek kapılı devrelerin sentezi iki

kapılıların sentezinden daha basittir. Ayrıca genellikle iki kapılıların sentezi giriş

emitansının sentezine indirgenebilir.

Aslında, normal olarak, 2-portlu bir devre için tanımlama, frekansın bir

fonksiyonu olarak öngörülen bir Vout / Vin şeklindedir ve bu, polinomların oranı

şeklindeki belirli bir giriş empedansı veya admitansı gerektiren devreye yol

açar.

Giriş emitansının sentezine yönelik en az iki standart yaklaşım vardır: Foster ve

Cauer methodları.

Cauer sentezi:

Yöntem, polinomların oranının devam eden kesir açılımına dayanır ve

aşağıdaki devre şeklinde sonuçlanır:



Foster sentezi:

Bu yöntem kısmi kesir açılımına dayanır ve bir empedans durumunda sonuçta

oluşan devre seri bağlı elemanlardır(veya iki elemanın paralel bağlanmasıyla

oluşmuş bloklardır):

Benzer şekilde,admitans durumunda, eş devre paralel bağlı tekli elemanlar

(veya seri bağlı eleman çiftleri) dır.



Cauer Sentezi

Her kutunun R, sL veya sC'yi veya onların yerlerini tutan karşılıklarını temsil 

ettiği basamak devreyi  analiz etmeye başlayalım.

Buradaki bölümler soldan sağa sırayla empedanslar veya admitanslar

dır.Empedans belirlendiğinden, ilk terim empedans olmalıdır ve basamak bir

seri elemanla başlar.Eğer sürekli kesir formunda admitans gerekliyse ilk terim

admitans olacak ve basamak devre paralel elemanla başlayacaktır.



Gerçekleştirilebilen  her giriş emitansı basamak devre olarak gerçekleştirilebilir.

Şimdi, verilen bir giriş emitansından bir basamak devre sentezlemek için Z(s)

veya Y(s) sürekli bir kesir olarak ifade edilmek zorundadır. Her bölüm fiziksel

olarak gerçekleşebilir bir elemanı temsil eder.

Örnek

şeklinde verilen (gerçeklenebilir) empedans fonksiyonunu

sürekli kesir şeklinde ifade edin ve böylece tüm eleman değerlerini veren

basamaklı devreyi elde edin.



Dikkate değer ilk nokta, gerekli Z(s) için birden fazla sürekli kesirin (dolayısıyla
birden fazla basamak devrenin) bulunması olabilir. Buna ek olarak, fiziksel
olarak gerçekleştirilebilir bir devreye karşılık gelmeyen sürekli kesir şeklinde
bazı ayrışmalar olabilir.

a) Önce s'nin azalan kuvvetlerine pay ve payda alınır. Bölme ve terslemeyle
tekrarlayan sürekli kesir açılımı elde edilir:

Z1 = s empadans olmalı

Şimdi,

Sonuç olarak, tür.



Tam açılım:

Eşdeğer devre:

S ile orantılı olan faktörleri ard arda çıkarma işlemi, sonsuzdaki kutupların 
kaldırılması olarak adlandırılır.



b) Alternatif bir sentez, terimlerin s'nin artan güçlerine göre dizilmesi veya orjindeki

kutupların kaldırılmasından gelir.

Böylece açılım ve eşdeğer devre gerçeklemesi aşağıdaki gibidir.



Öklid Algoritması

Genel olarak, giriş emitans fonksiyonunun sürekli kesrini bulmak için açılım elde etmenin

dört yolu vardır.

Eğer aşağıdaki gibi empedans şeklinde bir giriş emitansına sahipsek:

Z(s)= F(s), s’nin kuvvetlerinin azalan veya artan sırada pay ve paydayı alarak daha önce

olduğu gibi iki yoldan denenebilir,. Ayrıca, bunun yerine fonksiyon tersine çevrilebilir:

Y(s)= 1/F(s) (Önceki giriş empedansıyla aynı olmalıdır.) ve s’nin kuvvetlerinin sıralaması

iki şekilde tekrar denenmelidir.

Eğer fonksiyonu düşünülürse,

Öklid algoritması ile çözüm aşağıdakileri verir:

Eşdeğer devre:



Şimdi, s'nin kuvvetlerini artan sırada yeniden sıralanırsa:

Negatif kalan elde edildiğinden çözüm bulunmamaktadır.

Eğer eş Z(s)’i gerçekleştirmek için ters çevirmeye çalışılırsa:

Kalan yine negatif olduğundan çözüm bulunmamaktadır.



Sonuç olarak artan sırada ters çevrilmiş formunu alırsak:

Ve eşdeğer devre:

İki olası gerçekleştirme olduğu görülmektedir, ikisi de aynı cevaptır.



Alıştırma

fonksiyonuna karşılık gelen basamak

devreyi bulunuz.

Şimdiye kadar ki değindiğimiz örneklerin hepsi yalnızca reaktif

elemanlar içeren devrelere karşılık gelir. Daha sonra göreceğimiz üzere,

direnç içeren devrelerin gerçekleştirilmesi benzer bir prosedür izlenerek

yapılabilir, ancak biraz daha karmaşıktır.



Bir reaktif (L, C) devrenin giriş emitansı

• Devrede yalnızca L ve C elemanları varsa, giriş emitansı bazı özel niteliklere (veya ek

sınırlamalara) sahiptir.

• Bu tür devreler (R içermeyen), genelde kayıpsız bir transfer fonksiyonunun

arzulandığı filtre tasarımında önemlidir.

• Bu devreler için, gerçeklenebilirlik koşulları genel RLC devrelerinden daha

kısıtlayıcıdır.

L – C gerçeklenebilirlik koşulları

1) Z(s) veya Y(s), bir çift polinomun tek fonksiyona oranı veya tam tersidir.

2) Tüm kutuplar ve sıfırlar jω ekseni üzerinde birbirini takip eder.

3) Tüm kutuplar ve sıfırlar basittir ve eşlenik çiftlerde meydana gelir.

4) Kutuplardaki kalanlar {(s - pi) Z(s)}, reel ve pozitif olmalıdır.

5) Pay ve paydadaki s’nin en yüksek ve en düşük kuvvetleri tam olarak 1 farklı

olmalıdır.

6) Orjinde kutup ya da sıfır olmalıdır. (Aynı şey sonsuz için de söylenebilir.)

Yukarıdaki kısıtlamalarda gözle görülür derecede fazlalık vardır. Z(s) veya Y(s)

çarpanlarına ayrılmış bir biçimde dikkate alınırsa daha basit ve daha kısa bir ifade gelir.



LC Gerçeklenebilirliğinin Cebirsel İfadesi

Giriş emitansı dört türden biri olmalıdır:

1)                                                                     0 < b1 <a1 <... <bn <an ise

Orjinde sıfır, sonsuzda kutup vardır.

2)                                                                     0 < b1 <a1 <... < an < bn+1 ise

Orjinde sıfır, sonsuzda sıfır  vardır.

3)                                                                     0 < c1 < b1 < … < cn < bn ise

Orjinde kutup, sonsuzda sıfır  vardır.  

4)                                                                     0 < c1 < b1 < … < bn < cn+1 ise

Orjinde kutup, sonsuzda kutup  vardır.                                                             



Örnekler

LC gerçeklenebilirliğini göstermek için en basit yol, slayt 30'daki denklem

4’ün kutup/sıfır ve K gösterimidir; K reel ve pozitiftir ve jω ekseni

boyunca kutup/sıfır dağılımı aşağıdaki dört olasılıktan biridir.



Direnç içeren devreler

Cauer yöntemini kullanarak her üç devre elemanını kullanan devreleri

sentezlemek, diğer bir deyişle, örneğin aşağıdaki alıştırma gibi bir merdiven

devresine giden kesintisiz bir kesir genişlemesinin elde edilmesi de

mümkündür.

Alıştırma

fonksiyonundan aşağıdaki devreyi elde etmek için

Cauer metodunu kullanınız.



Önemli Not: Bu durumların sentezinde, bölümleri pozitif (yani gerçekleştirilebilir) tutmak için

işlem sırasında polinomların terimlerinin yeniden düzenlenmesi genellikle gereklidir.

Direnç içeren devreler söz konusu olduğunda, başka bir temel sentez prosedürü (orjinde ve

sonsuzdaki kutupların çıkarılması dışında),minimum Re{Z(jω)} 'nin kaldırılmasıdır.

Eğer w=w1’ de jω ekseni üzerinde minimumu olan Z(s) fonksiyonuna sahipsek aşağıdaki
sonuçları elde edebiliriz.

Z(s)’i şu şekilde ayırabiliriz:

Z(s) = Z1(s) + Z2(s)

Z1'in orjinde (a/s) veya sonsuzda (as) bir kutba karşılık geldiği durumu daha önce görmüştük.

Ayrıca, K ≤ K1 olması koşuluyla, K sabiti değerini çıkarabiliriz, çünkü bu durumda kalan kısım

halen Re {Z2 (jω)} ≥ 0 koşulunu yerine getirebilir.



Örnek

pozitif reel bir fonksiyon.

Minimum w=0 da oluşur.

Daha sonra 𝑌1 = 1/2 çıkarılabilir ve kalan kısım hala pozitif reel dir. (Örneğin gerçekleştirilebilir.)

Y(s)= 1/2 + Y2 ; 𝑌2(s)= 3s / (s + 2)

𝑌2(s)’e aynı şekilde bakılabilir veya 𝑌2(0)= 0 olduğu düşünülürse, orjindeki 𝑍2(s) = 1/𝑌2(s) ’nin
kutbu çıkarılabilir. Ama, bu durumda aşağıdaki ifadeyi fark etmek daha kolaydır.

𝑍2(s) = 1/3 + 2/3s, 

Tam devre:



Problem 1

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin giriş empedansları olarak gerçekleştiğini

belirleyin. Mümkün olduğunca basamak devre gerçekleşmesi bulun.



PASİF İKİ KAPILI DEVRELERİN SENTEZİ (FİLTRE TASARIMI)

Transfer Fonksiyon Sentezi

İki kapılı devrelerin sentezi kolayca bir giriş emitansı sentezine indirgenebilir. Ve

sonra daha önce açıklanan yöntemleri kullanarak çözülebilir. Bununla birlikte,

filtre tasarımında en önemli problemlerden biri, önceki bölümde gördüğümüz

gibi, özelliklerin s'nin tanımlanmış bir fonksiyonu biçiminde olması çok nadirdir.

Bunun yerine, özellikler genellikle frekans cevabının davranışı üzerindeki

kısıtlamalar açısından verilir örneğin frekansa karşı genliğin karesi veya

frekansa karşı faz eğrileri şeklinde olabilir. Yani, bazı özellikler ω'nın bir

fonksiyonu ile verilir ve bir devrenin sentezlenmesi için öncelikle jω ekseni

üzerinde öngörülen şekilde davranan s'nin açık bir fonksiyonunu bulmamız

gerekecektir.

Filtre tasarım stratejisi

1-Verilerden transfer fonksiyonuna

Genellikle özellikler, normalleştirilmiş bir alçak geçiren prototip olarak verilir

(veya dönüştürülür). Bu, sentez prosedürünü çok daha kolay hale getirir ve

ortaya çıkan filtre, başka herhangi bir cevap biçimine dönüştürülebilir ve

eleman değerleri yeniden ölçeklenir.



Bu şartlar altında, özellikler aşağıdaki şekilde verilir:

Kesim frekansı fc

Geçiş bandında maksimum zayıflama.

Durdurma bandında "düşme" oranı.

Bileşen değerlerinin ölçeklendirilmesi

Empedans Ölçeklendirme

Kolay sayılarla tasarlanmış bir normalleştirilmiş filtreyle başlayalım.

Empedans değeri= 1 Ohm

Kesim frekansı: 𝑤𝑐 = 1 rad/sec

Empedans seviyesini 1 Ohm'dan, 𝑅0 Ohm olarak değiştirmek için, tüm bağımsız

empedanslar 𝑅0 ile çarpılmalıdır. Bu durumda empedans ölçeklendirme faktörü 𝑘𝐿 = 𝑅0 'dır.

𝑅𝑛𝑒𝑤 = 𝑘𝐿 𝑅𝑛
𝐿𝑛𝑒𝑤 = 𝑘𝐿 𝐿𝑛 Burada Rn, Ln ve Cn normalleştirilmiş filtredeki değerlerdir.

𝐶𝑛𝑒𝑤 = Cn / 𝑘𝐿



Frekans Ölçeklendirme

ωc frekansını 1 rad/sn yerine 𝑤0 olarak değiştirmek istersek her elemanın 1 rad/sn

hızında olduğu gibi 𝑤𝑐 = 𝑤0 değerindede aynı davranışa sahip olmalarını isteriz,

yani empedans değerlerinin 1 rad / sn'de olduğu gibi yeni frekansta da aynı

olması gerekir. Bu yüzden, frekans ölçeklendirme faktörü kf = 𝑤0 dır ve R

değişmeden kalır (dirençlerin empedansı frekanstan bağımsız olduğu için).

Lnew = Lnorm/kf (𝑤0Lnew = 1 Lnorm)

Cnew = Cnorm/kf (𝑤0Cnew = 1Cnorm)

Bir filtre belirtmenin başka bir biçimi de araya girme kaybı denilen fonksiyonu

kullanıyor.



Frekansın fonksiyonu olarak araya girme kaybı (dB cinsinden) aşağıdaki şekilde
tanımlanır:

Araya girme kaybı= 10log10 +
Devre yokken yükte güç

Devre varken yükte güç

Kesim frekansı, belirli bir araya girme kaybının (3 dB) elde edildiği frekanstır. 3 dB
lik nokta en yaygın seçimdir, ancak evrensel değildir.

Yine bu durumda pratik özellikler, bu fonksiyonun davranışına kısıtlamalara göre
verilir.

Bir filtreyi sentezlemek için, tasarım eğrisine uygun olacak şekilde çoğunlukla bir
polinom olan bir yaklaşım kullanmak zorundayız. Butterworth, Chebyshev veya
Bessel cevapları en çok kullanılan seçeneklerdir, bunların her biri farklı yaklaşım
polinomları seçimine karşılık gelir. Nihai seçim, örneğin geçici yanıt gibi filtre
performansının diğer yönlerini de dikkate almalıdır.



Filtre özelliklerinin seçimi

Değişken parametreli bir alçak geçiren filtre düşünelim:

Frekans cevabı eleman değerleri ile değişecektir.

En iyi karakteristiği elde etmek için 

eleman değerlerini nasıl ayarlayabiliriz?

En iyi cevap nedir?

Farklı genel cevap türleri veya filtre takımları vardır.



1)  Maksimum düz cevap (Butterworth Filtreleri) 

Verilen bir ωc’de belirli bir V2 değeri için                                  ifadesinde

n mümkün olduğunca büyük olduğunda w=0'da daha fazla türev 0'a eşittir, daha 

düz cevap orjinde sonuçlanır.

2) Eşit ripple cevabı  (Chebyshev Filtreleri) 

Bu filtreler, aşağıdaki koşullar veya özellikler ile karakterize edilebilir:

Verilen  bir f0, V(f0) ve fc için: τ (Geçiş 

bandındaki maksimum dalgalanma)

değerini en  aza indirin.

Verilen τ, f0, fc için: V(f0) değerini en  

aza indirin (düşme oranını en yüksek 

düzeye getirin).

Chebyshev yaklaşımı, geçiş bandında izin verilen maksimum dalgalanma için durma 

bandında maksimum düşme oranı verir.



3) Eliptik Filtre

Verilen kesim frekansı fc ve ripple seviyeleri τ1 ve τ2

için f0 değerini en aza indirin veya eşit bir biçimde

(fc ve f0 arasındaki düşme oranını en üst düzeye çıkarın.)

Bu durumda geçiş bandında olduğu gibi durdurma bandında da dalgalanmalara izin 

verilir.

4) Optimum veya "L" filtresi
Cevap, ω ile monotondur.

Belirtilen bir fc'de,  ∂V/∂w yi maksimuma çıkarın.         



Lineer faz cevabı  (Bessel filtreleri )

Bu durumda doğrusal bir faz cevabına bir yaklaşım istiyoruz. Peki neden
doğrusal faz?

İdeal bir gecikme hattı (sadece bir T zaman gecikmesi getirir) aşağıdaki gibi bir

sistem fonksiyonuna sahiptir:

H(s)= 𝐾𝑒−𝑠𝑇

O halde, frekans cevabı şöyledir: H(jw)= 𝐾𝑒−𝑗𝑤𝑇; yani:

Genlik cevabı = K, bir sabit

Faz cevabı = φ(ω) = -ωT ∴ ω ile doğrusal olarak değişir.

E(t) (veya E(s)) ile uyarırsak, cevap şu şekildedir:

R(s)= 𝐾E(s)𝑒−𝑠𝑡

r(t) = Ke(t–T)u(t–T),

Bu fonksiyon girişteki ile aynı fonksiyondur, ancak T zamanı kadar gecikmelidir.

Daha sonra bir doğrusal faz cevabı genliği değiştirecek ancak her frekans
bileşeninin göreceli fazını değiştirmeyecektir.



Üçüncü dereceden filtrelerin genlik cevapları (n = 3). Üçüncü dereceden Butterworth filtresinin (düz

çizgili) ve üçüncü dereceden optimum filtrenin

(kesikli çizgi) genlik cevapları.



Alçak  Geçiren  Filtrelerin  Geçici  Cevapları

Bu bölümde, daha önce tartışılan filtrelerin geçici cevapları karşılaştırılacak.

Özellikle, birtakım başarım ölçülerine göre filtrelerin basamak cevabı

karşılaştırılacak. Basamak uyarımına genel cevap ile ilişkili olarak, aşağıdaki

parametreleri veya başarım ölçütlerini tanımlayabiliriz:

1. Yükselme süresi (Rise time) Basamak cevabının yükselme süresi tR,

basamak cevabının son değerinin %10'undan %90'ına yükselmesi için

gereken süre olarak tanımlanır.

2. Çınlama (Ringing) Girişteki ani bir değişime (basamak gibi) filtre

cevabındaki salınımlı bir geçici olaydır. Bir basamak cevabındaki

çınlamanın bir ölçüsü ayarlama süresi olarak verilir.

3. Yerleşme süresi (Settling time) Bu, ts zamanının ötesinde, son değerin

%±2‘sinden fazla farklılık göstermediği zamandır.

4. Gecikme süresi, tD (Delay time, tD) Gecikme süresi, basamak cevabının

onun son değerinin %50'sine erişmesi için gereken zamandır.

5. Aşma (Overshoot) Basamak cevabındaki aşma, tepe değeri ile son değer

arasındaki farktır ve son değerin bir yüzdesi olarak ifade edilir.



Daha önce bahsedilen filtre özelliklerinin çoğu, özellikle band genişliği ve

faz doğrusallığına ilişkin frekans tepkisi ile ilgilidir. Yükselme süresi ve

gecikme süresi birbiriyle yakından ilişkilidir, ancak aşma ile çok az ilişki

vardır.

Şimdi bu ilişkiler niteliksel olarak incelenecek.

Yükseliş süresi ve band genişliği, bir filtrede ters bir ilişkiye sahiptir. Band

genişliği arttıkça yükselme zamanı ve tam tersi o kadar az olur. Bu,

yüksek frekanslarda bir filtrenin sınırlı bir performansının, girişteki ani bir

adıma cevap olarak çıkış artışını yavaşlattığını ve uzun bir yükselme

süresine neden olduğunu belirterek anlaşılabilir.



Deneysel olarak, ilişkinin çok yakından ters orantılı olduğu bulunmuştur,

böylece aşağıdaki ifade yazabilir:

TR × (Bant Genişliği) = Sabit

Bu özel parametre, yükselme süresi, darbe iletiminde önemli bir kriterdir.

Aşma normalde yüksek frekanslarda "aşırı" kazançtan kaynaklanır. Bununla,

geçiş bandının yüksek frekans kısmında tepe değeri olan bir alçak geçiren

frekans cevabı kastedilir.

Bir RC filtresinden  tepeli bir cevapla basit 

bir cevabın karşılaştırılması



Aşağıdaki şekilde, n = 3., 7. ve 10. dereceden Butterworth filtrelerinin basamak

cevapları gösterilmektedir. n arttıkça, aşmanında arttığını unutmayın. Bunun

nedeni, daha yüksek dereceden Butterworth filtrelerinin daha büyük genlik

özelliklerine sahip olmasıdır, ancak cevap "tepeli" türden değildir.

Çınlama, filtre genlik cevabındaki keskin kesimden kaynaklanır ve derece

arttıkça bununda arttığını görebiliriz.

Normalleştirilmiş Butterworth alçak geçiren filtrelerin basamak cevabı



Geçici  filtre cevaplarının karşılaştırması

Son şekil, üçüncü dereceden bir Bessel (lineer faz) filtresinin basamak

cevabını 1 dB dalgalı üçüncü dereceden Chebyshev filtresinin cevabına

kıyasla karşılaştırmaktadır. Yükseliş zamanı karşılaştırılamaz çünkü bant

genişlikleri eşit olacak şekilde ayarlanmadı. Bununla birlikte, çınlamalarını

ve ayarlama sürelerini karşılaştırabiliriz. Chebyshev filtresinin Bessel

filtresinden daha keskin bir kesimi vardır ve bu nedenle daha fazla

çınlama ve daha uzun yerleşim süresi vardır. Bessel filtresinin aşırı

salımının ihmal edilebilir olduğunu unutmayın. Bu,bu sınıfa ait filtrelerin

özelliğidir.



Hangi filtrenin en iyi olduğuna karar verme belirli durum üzerine kuvvetle bağlıdır. Müzik

iletimi gibi bazı uygulamalarda, faz önemli değildir. Bu durumlarda, kesmenin keskinliği

baskın bir faktör olabilir, bunun için Chebyshev veya Optimum filtre diğerlerine tercih

edilir.

Bunun yerine darbe iletimi ile uğraşıyorsanız, sistemin gereksinimi, genellikle, çıkış

dizisinin, T = T2-T1 zaman gecikmesi haricinde, sonraki şekilde gösterildiği gibi, giriş

dizilişi ile yaklaşık olarak aynı şekle sahip olmasıdır. Uzun bir yükselme süresine sahip bir

filtrenin uygun olmadığı açıktır, çünkü darbeler şekilde gösterildiği gibi birbiri üzerinde

kaybolacak. Aynı şey, uzun yerleşim süreleri için de söylenebilir. Alıcıdaki harmonik

yeniden yapılanmayı sağlamak için bir darbeli iletim sisteminin doğrusal faza sahip

olması gerektiğinden, bu sistemler için en iyi filtre doğrusal fazlı, küçük yükseliş ve çökme

sürelerine sahip bir filtredir.

Uzun yükselme ve çöktürme sürelerine sahip sistemlerde 

darbelerin kaybolması.


