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Το Παράρτημα Α περιγράφει το μετασχηματισμό Fourier και τον αντίστροφο μετασχηματι-
σμό Fourier, οι ορισμοί των οποίων δίνονται στις Εξισώσεις (Α.26) και (Α.27), αντίστοιχα. 
Αν και ο μετασχηματισμός Fourier αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση συχνο-
τήτων ενός συστήματος το οποίο βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση, δεν είναι εξίσου χρήσι-
μος για τη ανάλυση μεταβατικών φαινομένων (transient analysis, μεταβατική ή χρονική ανά-
λυση)· μάλιστα, για ορισμένες συναρτήσεις, δεν υπάρχει καν ολοκλήρωμα Fourier, ενώ ο 
μετασχηματισμός Laplace που θα εξετάσουμε σ’ αυτό το παράρτημα καλύπτει και αυτές τις 
περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται εις βάθος ανάλυση γραμ-
μικών συστημάτων, συχνά επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε το μετασχηματισμό Laplace. 
Βάσει των εξισώσεων που ορίζουν τους μετασχηματισμούς Laplace και Fourier, εύκολα μπο-
ρούμε να δείξουμε ότι ο μετασχηματισμός Laplace αποτελεί επέκταση του μετασχηματισμού 
Fourier. Εάν το υπό ανάλυση σύστημα είναι διακριτού και όχι συνεχούς χρόνου, τότε μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε τον (απλούστερο όσον αφορά το συμβολισμό του) μετασχημα-
τισμό z (z transform), ο οποίος μπορεί να παραχθεί άμεσα από το μετασχηματισμό Laplace. 
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε το μετασχηματισμό Laplace (για ανάλυση 
συστημάτων συνεχούς χρόνου) και το μετασχηματισμό z (για ανάλυση συστημάτων διακρι-
τού χρόνου) έχει να κάνει με το γεγονός ότι λειτουργίες οι οποίες είναι δύσκολο να εκτελού-
νται στο πεδίο του χρόνου, όπως για παράδειγμα, η συνέλιξη, μπορούν να εκτελούνται ευκο-
λότερα στο πεδίο της συχνότητας (πεδίο s ή πεδίο z).

Σ’ αυτό το παράρτημα θα εξετάσουμε το μετασχηματισμό στο πεδίο s, το μετασχηματι-
σμό στο πεδίο z, καθώς και το διακριτό μετασχηματισμό συχνοτήτων. Στη συνέχεια θα περι-
γράψουμε το –πανταχού παρόν στις ψηφιακές επικοινωνίες– ψηφιακό φίλτρο, η ανάλυση του 
οποίου θα γίνει σε αναφορά με το μετασχηματισμό Laplace και το μετασχηματισμό z.  

E.1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE 
Ας θυμηθούμε την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier (Α.26) από το Παράρ-
τημα Α, την οποία επαναλαμβάνουμε εδώ,
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ή

 
(E.1)

όπου � = 2� f.
Εάν ορίσουμε μια νέα συνάρτηση v(t), ως πολλαπλασιασμό της x(t) επί την πραγματική 

εκθετική συνάρτηση χρόνου e−�t, όπου � ένας πραγματικός αριθμός, τότε v(t) = x(t)e−�t. 
Συνεπώς, ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης v(t) είναι

 (E.2)

Άρα, μπορούμε να αναδιατυπώσουμε την Εξίσωση (E.1) ως εξής: 

  (E.3)

Συμβολίζοντας ως s τη μιγαδική συχνότητα s = � + j�, μπορούμε τώρα να ορίσουμε το μετα-
σχηματισμό Laplace ενός σήματος x(t) στο πεδίο του χρόνου ως 

  (E.4)

όπου «s» είναι η μεταβλητή Laplace. Εάν αναδιατυπώσουμε τον αντίστροφο μετασχηματι-
σμό Fourier της Εξίσωσης (Α.27) με όρους της γωνιακής συχνότητας � = 2�f, τότε d� /df = 
2� και

  (E.5)

Εφόσον s = � + j�, έπεται ότι ds/d� = j και άρα μπορούμε να ορίσουμε τον αντίστροφο μετα-
σχηματισμό Laplace ως

  
(E.6)

Οι Εξισώσεις (E.4) και (E.6) αναφέρονται ως ζεύγος μετασχηματισμού Laplace, [x(t)  X(s)] 
–ή, ακριβέστερα, ζεύγος αμφίπλευρου (two-sided, bilateral) μετασχηματισμού Laplace. Εάν 
υποθέσουμε (εύλογα) ότι το σήμα x(t ) δεν υπάρχει πριν από τη χρονική στιγμή t = 0 (δηλαδή, 
έχουμε ένα αιτιατό σύστημα), τότε ο μετασχηματισμός χαρακτηρίζεται ως μονόπλευρος και 
εκφράζεται ως εξής: 

  
(E.7)

Ο αντίστροφος μονόπλευρος μετασχηματισμός Laplace είναι ίδιος με αυτόν που περιγράφει 
η Εξίσωση (E.6). Επομένως, είναι σωστό το να αποκαλούμε το ζεύγος Εξισώσεων (E.6) και 
(E.7) ως ζεύγος μονόπλευρου μετασχηματισμού Laplace.

E.1.1 Τυπικοί Μετασχηματισμοί Laplace
Ο Πίνακας E.1 παραθέτει ορισμένους τυπικούς μονόπλευρους μετασχηματισμούς Laplace. 
Ας σημειωθεί ότι ο (αμφίπλευρος) μετασχηματισμός Laplace της Εξίσωσης (E.4) είναι πανο-
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μοιότυπος με το μετασχηματισμό Fourier της Εξίσωσης (Α.26) εάν θέσουμε s = j�, όπου � = 
2�f. Για τη μαθηματική ανάπτυξη του μετασχηματισμού Laplace, πολλαπλασιάσαμε το x(t) 
επί έναν «παράγοντα σύγκλισης», e−�t, όπου � οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός. Επομέ-
νως, στην πράξη, όταν φτάνουμε στον πραγματικό υπολογισμό την ολοκλήρωσης, διαπιστώ-
νουμε ότι ο μετασχηματισμός Laplace μπορεί να υπάρχει για πολλές συναρτήσεις, οι οποίες 
δεν έχουν αντίστοιχο μετασχηματισμό Fourier. 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του μετασχηματισμού Laplace είναι ότι επιτρέπει το 
μετασχηματισμό συναρτήσεων που δεν είναι απολύτως ολοκληρώσιμες.

E.1.2 Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Laplace 
Εάν γνωρίζουμε το ζεύγος μετασχηματισμού Laplace y(t)  Y(s), τότε μπορεί να αποδειχθεί 
ότι, για μία χρονικά καθυστερημένη έκδοση του σήματος, η οποία συμβολίζεται ως y(t − t0),

  (E.8)

Αυτή είναι η απλή ιδιότητα μετατόπισης στο χρόνο που ισχύει για τους μετασχηματισμούς 
Laplace. Ο Πίνακας (E.2) παραθέτει τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν γενικά τους μετασχη-
ματισμούς Laplace. Όλες αυτές οι ιδιότητες μπορούν να επαληθευτούν με απευθείας υπολο-
γισμό της εκάστοτε ιδιότητας που μας ενδιαφέρει. Ας σημειωθεί ότι η σχέση s = j� μεταξύ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1 Μετασχηματισμοί Laplace

Τύπος Κυματομορφής Συνάρτηση Χρόνου Μετασχηματισμός Laplace

Κρουστική συνάρτηση 

Μοναδιαία βηματική συνάρτηση 

Συνάρτηση ράμπας 

Εκθετική 

Ημιτονοειδές κύμα

Συνημιτονοειδές κύμα

Ημιτονοειδές κύμα με απόσβεση 

Συνημιτονοειδές κύμα με απόσβεση
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των μετασχηματισμών Laplace και Fourier σημαίνει ότι υπάρχει μια απλή ισοδυναμία μεταξύ 
μετασχηματισμών του Πίνακα E.1 με τους ανάλογούς τους από τον Πίνακα Α.1, καθώς και 
μεταξύ λειτουργιών/ιδιοτήτων του Πίνακα E.2 με τις ανάλογές τους από τον Πίνακα Α.2.

E.1.3 Χρήση του Μετασχηματισμού Laplace 
Οι μετασχηματισμοί Laplace είναι χρήσιμοι σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η επίλυση (χρο-
νικών) διαφορικών εξισώσεων, ή η εκτέλεση λειτουργιών συνέλιξης. Για παράδειγμα, για τον 
υπολογισμό του ρεύματος i(t) στο απλό κύκλωμα RC του Σχήματος E.1, παρατηρήστε ότι η 
τάση στα άκρα του πυκνωτή (στοιχείο ολοκλήρωσης) και της αντίστασης είναι η τάση εισό-
δου 

  
(E.9)

Εάν η τάση εισόδου προέρχεται από μία πηγή τροφοδοσίας που περιγράφεται από τη μονα-
διαία βηματική συνάρτηση, vin(t) = u(t) και q είναι το φορτίο στον πυκνωτή (σε Coulomb), 
ο υπολογισμός των μετασχηματισμών Laplace βάσει της Εξίσωσης (E.9) και των Πινάκων 
E.1 και E.2, δίνει

 
και

 
(E.10)

(Ας σημειωθεί ότι για το μοναδιαίο βηματικό σήμα τάσης, Vin(s) = 1/s). Στη συνέχεια, εκτε-

Γενικευμένη ή αυθαίρετη συνάρτηση 

Γενικευμένη ή αυθαίρετη συνάρτηση 

Γραμμικότητα 

Μετατόπιση στο χρόνο 

Κλιμάκωση στο χρόνο 

Διαμόρφωση 

Παραγώγιση 

Ολοκλήρωση 

Συνέλιξη 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.2 Ιδιότητες και Λειτουργίες των Μετασχηματισμών Laplace

Ιδιότητα Συνάρτηση Χρόνου Μετασχηματισμός Laplace
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λώντας τον (αντίστροφο) μετασχηματισμό πίσω, στο πεδίο του χρόνου (βασιζόμενοι και πάλι 
στους πίνακες μετασχηματισμών Laplace), παίρνουμε 

  (E.11)

E.1.4 Συνάρτηση Μεταφοράς 
Χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό Laplace, μπορούμε να καθορίσουμε τη συνάρτηση 
μεταφοράς (transfer function, συνάρτηση της μεταβλητής s) ενός γραμμικού συστήματος. 
Από την Εξίσωση (E.10), εάν η αντίσταση R = 0, τότε η σύνθετη αντίσταση του πυκνωτή 
μπορεί να υπολογιστεί ως

  (E.12)

Οι τάσεις εισόδου και εξόδου μπορούν να εκφραστούν ως εξής 

  (E.13)

οπότε, η συνάρτηση μεταφοράς (βάσει του μετασχηματισμού Laplace) μπορεί να οριστεί ως 
εξής: 

  (E.14)

Σχήμα E.1 (α) Κύκλωμα RC. (β) Αναπαράσταση βάσει μετασχηματισμού Laplace. (γ) Απόκριση πλά-
τους. 

(α) (β)

(γ)
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E.1.5 Βαθυπερατά Φίλτρα με Κυκλώματα RC 
Έστω ότι η είσοδος σ’ ένα κύκλωμα RC είναι ένα μιγαδικό ημιτονοειδές σήμα vin(t) = ej�t. 
Από το Παράρτημα Α ξέρουμε ότι μπορούμε να εξισώσουμε αυτή την έκφραση με το μετα-
σχηματισμό Fourier θέτοντας s = j�, όπου � = 2� f. Συνεπώς, η απόκριση συχνοτήτων μπο-
ρεί να εκφραστεί βάσει της συνάρτησης μεταφοράς

  

(E.15)

Για μικρές τιμές της f, H( f )  1· για μεγάλες τιμές της f, H( f )  0. Όταν ισχύει f = f0 = 
1/(2�RC), τότε . Γνωρίζοντας ότι 20 log10   = −3 dB, συμπεραίνουμε 
ότι η f0 είναι η αποκαλούμενη «συχνότητα −3 dB» – δηλαδή, το σημείο στο οποίο η ισχύς 
εξόδου είναι το μισό της ισχύος εισόδου. Συνεπώς, η Εξίσωση (E.15) ορίζει ένα βαθυπερατό 
φίλτρο, το οποίο είναι το ίδιο με αυτό που περιγράφει η Εξίσωση (1.63). Το φίλτρο επιτρέπει 
τη διέλευση χαμηλών συχνοτήτων και εξασθενεί τις υψηλές συχνότητες· αυτό απεικονίζεται 
στην απόκριση πλάτους του Σχήματος E.1γ.

E.1.6 Πόλοι και Μηδενικά 
Τα γραμμικά συστήματα και, κατ’ επέκταση, τα (γραμμικά) αναλογικά φίλτρα μπορούν να 
αναπαρίστανται με διαφορικές εξισώσεις στο πεδίο του χρόνου. Για παράδειγμα, θεωρήστε 
το ακόλουθο παράδειγμα συστήματος δεύτερης τάξης 

  (E.16)

Στον πραγματικό κόσμο, οι διάφορες τάξεις παραγώγισης και/ή ολοκλήρωσης υλοποιούνται 
με τη χρήση χωρητικών και επαγωγικών στοιχείων, σε συνδυασμό με ενισχυτές ανάδρα-
σης συγκεκριμένων τάξεων [2]. Ο μετασχηματισμός Laplace της Εξίσωσης (E.16) δίνει την 
περισσότερο βολική –από μαθηματικής αλλά και συμβολικής σκοπιάς– εξίσωση Laplace 

  (E.17)

και τη συνάρτηση μεταφοράς

  (E.18)

Οι ρίζες {a0, a1} του s-πολυωνύμου του αριθμητή αποκαλούνται μηδενικά (zeroes), ενώ οι 
ρίζες {b0, b1} του s-πολυωνύμου του παρονομαστή αποκαλούνται πόλοι (poles). Ας σημειω-
θεί ότι εάν τα Α, B και C είναι πραγματικές τιμές, τότε τα μηδενικά {a0, a1} θα είναι μιγαδι-
κοί συζυγείς.

E.1.7 Ευστάθεια Γραμμικών Συστημάτων 
Ας εξετάσουμε την εξίσωση που αντιστοιχεί σ’ ένα αυθαίρετο γραμμικό σύστημα με έναν 
πόλο στη συνάρτηση μεταφοράς του:
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  (E.19)

Η κρουστική απόκριση αυτού του κυκλώματος βρίσκεται (χρησιμοποιώντας τον Πίνακα E.1) 
ως ο αντίστροφος μετασχηματισμός της συνάρτησης μεταφοράς από την Εξίσωση (E.19)· 
εάν � = � + j�, τότε η κρουστική απόκριση είναι

  (E.20)

Παρατηρώντας ότι το Re[�] = �, διαπιστώνουμε ότι η κρουστική απόκριση αποκλίνει για 
αυξανόμενες τιμές του χρόνου t, εάν � > 0. Εν αντιθέσει, για � < 0, η κρουστική απόκριση 
συγκλίνει για αυξανόμενες τιμές του t. Ο όρος ej�t είναι ένα μιγαδικό (ταλαντούμενο) ημι-
τονοειδές (όπως αναφέραμε στην Ενότητα Α.2.1). Με ελαφρώς διαφορετική διατύπωση, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι ένα σύστημα είναι ευσταθές εάν όλοι οι πόλοι του στο πεδίο s έχουν 
πραγματική συνιστώσα μικρότερη του μηδενός.

Συνεπώς, εάν απεικονίσουμε τους πόλους στο μιγαδικό s-επίπεδο, τότε όλοι οι πόλοι πρέ-
πει να βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του επιπέδου. Το Σχήμα E.2 απεικονίζει τις περιο-
χές ευστάθειας του μιγαδικού s-επιπέδου κι ένα παράδειγμα συνάρτησης μεταφοράς για ένα 
ευσταθές σύστημα 3ης τάξης, όπου οι πόλοι βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του επιπέ-
δου – δηλαδή, οι πόλοι έχουν αρνητική πραγματική συνιστώσα. Ας σημειωθεί ότι τα μηδε-
νικά μπορούν να βρίσκονται είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά πλευρά του s-επιπέδου και δεν 
έχουν καμία επίδραση στην ευστάθεια του συστήματος.

Για ένα κύκλωμα με περισσότερους από έναν πόλους, θα μπορούσε κανείς να φαντα-
στεί τη συνάρτηση μεταφοράς του ως μια αλυσιδωτή διαδοχή των συναρτήσεων μεταφοράς 
κυκλωμάτων ενός πόλου, ως εξής:

 
(E.21)

Για να είναι το κύκλωμα σε κατάσταση ευσταθούς λειτουργίας, όλοι οι πόλοι πρέπει να 
βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του μιγαδικού επιπέδου. Ας σημειωθεί ότι για πραγμα-

Σχήμα E.2 Γραφική παράσταση των πόλων και μηδενικών μιας συνάρτησης μεταφοράς στο πεδίο s.

Άξονας των 
φανταστικών

Άξονας των 
πραγματικών

s-επίπεδο 

Περιοχή 
ευστάθειας 

πόλων 

Πόλοι
Μηδενικά

Μηδενικά σε
Πόλοι σε
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τικά κυκλώματα, με πραγματικούς συντελεστές Laplace (δηλαδή, στην Εξίσωση (E.16) τα 
Α, B, C, D, E θα έπρεπε να έχουν όλα πραγματικές τιμές), οι πόλοι και τα μηδενικά είτε θα 
είναι πραγματικά είτε θα προκύπτουν ως ζεύγη μιγαδικών συζυγών, όπως απεικονίζεται στο 
Σχήμα (E.2).

Για το προηγούμενο παράδειγμά μας με το κύκλωμα RC, η συνάρτηση μεταφοράς της 
Εξίσωσης (E.14) υποδεικνύει ένα σύστημα το οποίο είναι άνευ όρων, ή απεριόριστα, ευστα-
θές (unconditionally stable), επειδή ο όρος 2�RC έχει πάντα θετική τιμή – πράγμα το οποίο, 
είναι (φυσικά) αναμενόμενο. Αστάθεια προκύπτει μόνο σε γραμμικά συστήματα τα οποία 
περιλαμβάνουν ανάδραση (feedback), όπως π.χ. τα φίλτρα που υλοποιούνται με κυκλώματα 
τελεστικών ενισχυτών σε αναστρέφουσα ή μη-αναστρέφουσα συνδεσμολογία.

E.2 Ο Μετασχηματισμός z
Ο μετασχηματισμός z είναι ουσιαστικά το «διακριτό ισοδύναμο» του μετασχηματισμού 
Laplace. Επιτρέπει την εφαρμογή συμβατικών μεθόδων μαθηματικής ανάλυσης (μεταβατι-
κής και μόνιμης κατάστασης), καθώς και το μαθηματικό χειρισμό σημάτων και συστημάτων. 
Πιθανώς η συχνότερη χρήση του μετασχηματισμού z σήμερα είναι για την περιγραφή διακρι-
τών συστημάτων και την ανάλυση της ευστάθειάς τους.

Ο μετασχηματισμός z επιτρέπει τον υπολογισμό της συνέλιξης ενός σήματος εισόδου 
και της απόκρισης ενός διακριτού γραμμικού συστήματος σε μορφή που είναι μαθηματικώς 
βατή. Επιπλέον, μπορούν να παρατηρούνται οι θέσεις των πόλων και των μηδενικών ενός 
συστήματος, πράγμα το οποίο μας παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη δυναμική συμπε-
ριφορά και την ευστάθεια ενός διακριτού συστήματος. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 
οι πόλοι και τα μηδενικά του μετασχηματισμού z είναι διαφορετικά από τους πόλους και τα 
μηδενικά του μετασχηματισμού Laplace.

E.2.1 Υπολογισμός του Μετασχηματισμού z
Μπορούμε να παράγουμε τη μαθηματική διατύπωση του μετασχηματισμού z από το μετα-
σχηματισμό Laplace (Εξίσωση (E.4)), θεωρώντας ένα σήμα x(t), το οποίο δειγματοληπτεί-
ται κάθε T δευτερόλεπτα, δίνοντας έτσι ένα σήμα διακριτού χρόνου, αποτελούμενο από τα 
δείγματα x(0), x(T ), x(2T ), . . . = {x(kT )}. Τα δειγματοληπτούμενα δεδομένα αναπαριστούν 
ένα σύνολο σταθμισμένων με βάρη και (χρονικά) μετατοπισμένων συναρτήσεων δέλτα, των 
οποίων ο μετασχηματισμός Laplace (δυνάμει της ιδιότητας μετατόπισης στο χρόνο) μπορεί 
να διατυπωθεί ως εξής: 

  
(E.22)

Εάν χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο z = e sT και αντικαταστήσουμε τον «διακριτού χρό-
νου» όρο kT μ’ έναν αριθμό δείγματος k, παίρνουμε 

  (E.23)

Ως παράδειγμα, ο μετασχηματισμός z μιας απλής συνάρτησης μοναδιαίου βήματος, u(k), 
είναι
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(E.24)

Παρατηρήστε τη μορφή γεωμετρικής σειράς και την υπόθεση ότι z < 1 (η περιοχή σύγκλι-
σης). Όπως και στην περίπτωση του μετασχηματισμού Laplace, οι μετασχηματισμοί z παρα-
τίθενται συνήθως σε πίνακες· οι Πίνακες E.3 και E.4 παρουσιάζουν τους μετασχηματισμούς 
z τυπικών συναρτήσεων και τις λειτουργίες/ιδιότητες του μετασχηματισμού, αντίστοιχα. 

E.2.2 Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός z
Μπορούμε να επιστρέψουμε από το πεδίο z στο πεδίο του χρόνου χρησιμοποιώντας τον αντί-
στροφο μετασχηματισμό z [2], ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.3 Μετασχηματισμοί z Απλών Συναρτήσεων

Κρουστική συνάρτηση 
Κρουστική συνάρτηση 
με καθυστέρηση 
Συνάρτηση μοναδιαίου βήματος 

Συνάρτηση ράμπας 

Εκθετική συνάρτηση 

Ημιτονοειδές κύμα 

Συνημιτονοειδές κύμα

Τύπος Κυματομορφής Συνάρτηση Χρόνου Μετασχηματισμός z

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.4 Ιδιότητες του Μετασχηματισμού z

Ιδιότητα/λειτουργία Συνάρτηση Χρόνου Μετασχηματισμός z

Γενικευμένη ή αυθαίρετη συνάρτηση 
Γενικευμένη ή αυθαίρετη συνάρτηση 
Γραμμικότητα 
Μετατόπιση στο χρόνο 
Διαμόρφωση 
Εκθετική κλιμάκωση 

Κλιμάκωση ράμπας 

Συνέλιξη 
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  (E.25)

Εδώ, η μιγαδική ολοκλήρωση  εκτελείται επί οποιασδήποτε απλής καμπύλης στην περι-
οχή σύγκλισης της X(z), η οποία περιβάλλει το σημείο z = 0. Ο υπολογισμός του αντίστρο-
φου μετασχηματισμού z δείχνει να είναι σχετικά πολυπλοκότερος από τον υπολογισμό του 
μετασχηματισμού z. Συνήθεις πράξεις που απαιτούνται για τον υπολογισμό του αντίστροφου 
μετασχηματισμού z είναι η ανάπτυξη σε μερικά κλάσματα, η χρήση του θεωρήματος υπο-
λοίπων, η διαίρεση πολυωνύμων και η σύνθεση εξισώσεων διαφορών (ανάπτυξη σε δυνα-
μοσειρά). Κατά κανόνα, ο υπολογισμός των μετασχηματισμών z και των αντίστροφων μετα-
σχηματισμών z γίνεται με τη βοήθεια πινάκων τυποποιημένων ολοκληρωμάτων, πράγμα το 
οποίο σημαίνει ότι συνήθως μπορεί να αποφευχθεί ο απευθείας υπολογισμός της Εξίσω-
σης (E.25). Σήμερα πλέον, στο πεδίο της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος χρησιμοποιούνται 
εφαρμογές λογισμικού, όπως το SystemView [1], για την ανάλυση διακριτών σημάτων και 
συστημάτων, ενώ ο μετασχηματισμός z χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ως ένας βολικός 
συμβολισμός για την περιγραφή των διακριτών σημάτων και συστημάτων.

E.3 ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 
Χρησιμοποιώντας κατάλληλα αναλογικά και ψηφιακά στοιχεία, ένα ψηφιακό φίλτρο μπορεί 
να υλοποιηθεί με τρόπο ώστε να εκτελεί μια συγκεκριμένη, επιθυμητή λειτουργία επιλογής 
συχνοτήτων, ή τροποποίησης φάσης. Το Σχήμα E.3 παρουσιάζει τα συστατικά στοιχεία που 
απαιτούνται για την υλοποίηση ενός ψηφιακού φίλτρου, το οποίο παράγει τη φιλτραρισμένη 
ακολουθία y(k) από την ακολουθία εισόδου x(k) [2]. Σε γενικό επίπεδο, η έξοδος ενός ψηφι-
ακού φίλτρου, y(k), παράγεται από ένα σταθμισμένο με βάρη άθροισμα παρελθουσών εισό-
δων του, x(k), και παρελθουσών εξόδων του, y(k − n), με n > 0. Το Σχήμα E.4 απεικονίζει το 
γράφημα ροής σήματος (αποτελούμενο μόνο από αθροιστές, πολλαπλασιαστές και στοιχεία 
καθυστέρησης), για ένα ψηφιακό φίλτρο με τέσσερα βάρη στη διαδρομή πρόσθιας τροφο-
δότησης και τρία βάρη στη διαδρομή ανάδρασης (ανατροφοδότησης). Παρατηρήστε ότι ένα 

Σχήμα E.3 Οι εξισώσεις που περιγράφουν ψηφιακά φίλτρα υλοποιούνται σ’ έναν επεξεργαστή ψηφιακών 
σημάτων (DSP), ο οποίος επεξεργάζεται ένα δειγματοληπτούμενο στο χρόνο σήμα δεδομένων εισόδου 
και παράγει ένα δειγματοληπτούμενο στο χρόνο σήμα δεδομένων εξόδου. 

Φίλτρο 
anti-alias

Επεξεργα-
στής DSP

Φίλτρο 
ανακατα-
σκευής 

δείγμα

δείγμα χρόνος

Αναλογικό ΑναλογικόΨηφιακό

χρόνος
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στοιχείο καθυστέρησης επισημαίνεται με το σύμβολο Δ. Συχνά, τέτοια γραφήματα που απει-
κονίζουν τη ροή σήματος στο πεδίο του χρόνου, σχεδιάζονται με συνδυασμό συμβολισμών 
από το πεδίο του χρόνου και το πεδίο z, χρησιμοποιώντας το z−1 για την αναπαράσταση των 
στοιχείων καθυστέρησης· αυτό, αν και αποτελεί κοινή πρακτική, δεν είναι απόλυτα ακριβές.

Η έξοδος αυτού του φίλτρου υπολογίζεται ως εξής: 

  

(E.26)

  
Υπολογίζοντας το μετασχηματισμό z με την Εξίσωση (E.26) παίρνουμε 

(E.27)

E.3.1 Η Συνάρτηση Μεταφοράς Ενός Ψηφιακού Φίλτρου
Η συνάρτηση μεταφοράς του ψηφιακού φίλτρου του Σχήματος E.4 μπορεί να παραχθεί με 
αναδιάταξη των όρων της Εξίσωσης (E.27), 

 

  (E.28)

  

  

Σχήμα E.4 Γενικευμένο ψηφιακό φίλτρο.

Βάρη στη διαδρομή πρόσθιας τροφοδότησης 
(μη-αναδρομικά)

Βάρη στη διαδρομή ανατροφοδότησης 
(αναδρομικά)

Στοιχείο μοναδιαίας καθυστέρησης 

Πολλαπλασιαστής 

Αθροιστής 
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όπου οι τιμές � είναι τα μηδενικά του φίλτρου στο πεδίο z και οι τιμές � είναι οι πόλοι του 
φίλτρου στο πεδίο z· υπολογίζονται βρίσκοντας τις ρίζες του πολυωνύμου του αριθμητή, 
Α(z) = 0, και του πολυωνύμου του παρονομαστή, B(z) = 0, αντίστοιχα. Για ένα ψηφιακό φίλ-
τρο παρόμοιο με αυτό που περιγράφει το γράφημα ροής σήματος του Σχήματος E.4, αλλά με 
N βάρη στη διαδρομή πρόσθιας τροφοδότησης και M − 1 βάρη στη διαδρομή ανατροφοδότη-
σης, τα πολυώνυμα του αριθμητή και του παρονομαστή θα είναι τάξης N και M, αντίστοιχα, 
στη συνάρτηση μεταφοράς, σε αναλογία με την Εξίσωση (E.28).

E.3.2 Ευστάθεια Φίλτρου Ενός Πόλου 
Λόγω της παρουσίας αριθμητικής ανάδρασης στο γράφημα ροής σήματος, το ψηφιακό φίλ-
τρο μπορεί να είναι (αριθμητικά) ασταθές. Για παράδειγμα, δείτε το φίλτρο με ένα μεμονω-
μένο βάρος στη διαδρομή ανατροφοδότησης που απεικονίζεται στο Σχήμα E.5:

  (E.29)

Η κρουστική απόκριση αυτού του φίλτρου (δηλαδή, η απόκριση που λαμβάνεται με την 
εφαρμογή ενός διακριτού μοναδιαίου κρουστικού σήματος 	(k), βάσει των αρχών της συνέ-
λιξης, όπως περιγράφεται στην Ενότητα Α.5) είναι

  (E.30)

Εάν b < 1, τότε η κρουστική απόκριση του φίλτρου συγκλίνει (το φίλτρο είναι ευσταθές)· 
εάν b > 1, η κρουστική απόκριση του φίλτρου αποκλίνει (το φίλτρο είναι ασταθές). Το 
Σχήμα E.5 απεικονίζει τη συγκλίνουσα κρουστική απόκριση ενός φίλτρου, όπου b < 1, και, 
για να είμαστε πιο ακριβείς, –1 < b < 1. Υπολογίζοντας το μετασχηματισμό z της Εξίσωσης 
(E.29) παίρνουμε 

  (E.31)

Βάσει της Εξίσωσης (E.31), απεικονίζουμε το γράφημα ροής σήματος στο πεδίο z, στο 
Σχήμα E.5β, το οποίο αντιστοιχεί στο γράφημα ροής σήματος του Σχήματος E.5α, στο πεδίο 
του χρόνου. Τα στοιχεία καθυστέρησης στο Σχήμα E.5α (τα οποία συμβολίζονται ως 
 στο 
Σχήμα E.5α) αναπαρίστανται τώρα ως z−1 και οι είσοδοι/έξοδοι καθορίζονται ως οι μετασχη-
ματισμοί z, X(z) και Y(z). Σημειώστε, ωστόσο, ότι η γενική τοπολογία των δύο γραφημάτων 
ροής σήματος είναι ίδια. (Αυτό πιθανώς αιτιολογεί το γιατί τα γραφήματα ροής σήματος για 

(α) (β)

Σχήμα E.5 (α)  Γράφημα ροής σήματος στο πεδίο του χρόνου, για ένα φίλτρο με ένα βάρος στη διαδρομή 
ανατροφοδότησης και (β) το ισοδύναμο γράφημα ροής σήματος στο πεδίο z.

Μοναδιαίος κρουστικός 
παλμός 

Κρουστική απόκριση
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ψηφιακά φίλτρα αναπαρίστανται συχνά (αν και ανακριβώς) χρησιμοποιώντας μεικτό συμ-
βολισμό, με στοιχεία από το πεδίο του χρόνου και το πεδίο z). Μπορούμε να διατυπώσουμε 
τα κριτήρια ευστάθειας b < 1 ως εξής: για να είναι ένα ψηφιακό φίλτρο ευσταθές, το μέτρο 
των πόλων (ρίζες του πολυωνύμου του παρονομαστή) στη συνάρτηση μεταφοράς του πρέπει να 
είναι μικρότερο από τη μονάδα.

E.3.3 Γενικευμένο Κριτήριο Ευστάθειας Ψηφιακού Φίλτρου 
Βάσει της παραγοντοποιημένης συνάρτησης μεταφοράς της Εξίσωσης (E.28), μπορούμε να 
επανασχεδιάσουμε το γράφημα ροής σήματος (στο πεδίο του χρόνου) του Σχήματος E.4 και 
το γράφημα ροής σήματος (στο πεδίο z) του Σχήματος E.6. Αυτό το γράφημα ροής σήματος 
αντιστοιχεί ουσιαστικά στην αναδιατύπωση της Εξίσωσης (E.28) με την ακόλουθη μορφή

 (E.32)

Η μορφή αυτή δείχνει ξεκάθαρα τους όρους πρώτης τάξης για κάθε μηδενικό και πόλο του 
φίλτρου. Για να είναι ευσταθές το φίλτρο, οι τιμές όλων των πόλων, {�1, �2, �3}, στο ανά-
πτυγμα των όρων πρέπει να έχουν μέτρο μικρότερο της μονάδας. Εάν οποιοσδήποτε όρος 
πρώτης τάξης δεν πληροί αυτό το κριτήριο ευστάθειας (αποκλίνει), τότε ολόκληρο το ανά-
πτυγμα οδηγείται σε αστάθεια. Όπως επισημάναμε για το μετασχηματισμό Laplace, οι πόλοι 
(και τα μηδενικά) στο πεδίο z μπορούν να έχουν μιγαδικές τιμές, και αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο χρησιμοποιείται το μέτρο αντί του πλάτους στο κριτήριο ευστάθειας. (Ας σημειω-
θεί ότι ο τρόπος υλοποίησης του γραφήματος ροής σήματος του Σχήματος E.6 είναι κατάλλη-
λος μόνο για σκοπούς ανάλυσης· στην πράξη, ένα ψηφιακό φίλτρο δεν θα υλοποιούνταν ποτέ 
μ’ αυτή την «παραγοντοποιημένη» μορφή, επειδή ορισμένες από τις τιμές πολλαπλασιαστών 
μπορεί να είναι μιγαδικές, πράγμα το οποίο θα αύξανε αχρείαστα τις υπολογιστικές απαιτή-
σεις για την υλοποίηση ενός φίλτρου πραγματικών συντελεστών).

E.3.4 Διάγραμμα Πόλων-Μηδενικών στο Επίπεδο z και ο Μοναδιαίος Κύκλος
Εάν οι μιγαδικοί πόλοι και τα μηδενικά ενός φίλτρου ή γραμμικού συστήματος απεικονιστούν 
επί ενός συστήματος πραγματικών και φανταστικών αξόνων, το προκύπτον επίπεδο μπορεί 

Σχήμα E.6 Αναπαράσταση ψηφιακού φίλτρου ως μία αλυσίδα διαδοχικών, πρώτης-τάξης βαθμίδων 
πρόσθιας τροφοδότησης και ανατροφοδότησης.
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να αναφέρεται ως επίπεδο z. Μπορούμε να επαληθεύσουμε την ευστάθεια ενός συστήματος 
παρατηρώντας ότι όλοι οι πόλοι βρίσκονται εντός του μοναδιαίου κύκλου. Το Σχήμα E.7 
παρουσιάζει το επίπεδο z για ένα φίλτρο με την ακόλουθη συνάρτηση μεταφοράς

  (E.33)

  

η οποία έχει μηδενικά στα σημεία  και  και πόλους στα σημεία 
 και  . Αυτό το φίλτρο είναι σαφώς ευσταθές, καθώς όλοι οι 

πόλοι του βρίσκονται εντός του μοναδιαίου κύκλου.

E.3.5  Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier της Κρουστικής Απόκρισης Ενός 
Ψηφιακού Φίλτρου 

Η απόκριση συχνοτήτων ενός ψηφιακού φίλτρου υπολογίζεται μέσω του διακριτού μετασχη-
ματισμού Fourier (discrete Fourier transform, DFT) της κρουστικής απόκρισης του φίλτρου. 
Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier (Α.26) γνωρίζουμε ότι 

  (E.34)

Αυτή η εξίσωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του μετασχηματισμού Fourier 
της κρουστικής απόκρισης ενός φίλτρου. Επιπλέον, μπορούμε να την απλοποιήσουμε, ανα-
γνωρίζοντας ότι τώρα χρησιμοποιούμε μια δειγματοληπτούμενη έκδοση ενός σήματος x(t), 
με τα δείγματα να λαμβάνονται κάθε Ts = 1/fs δευτερόλεπτα:

Σχήμα E.7 Γραφική παράσταση πόλων 
και μηδενικών στο επίπεδο z. 

Πόλοι 
Μηδενικά

άξονας πραγματικών

άξονας φανταστικών

επίπεδο z
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(E.35)

Φυσικά, η κρουστική απόκριση του ψηφιακού φίλτρου είναι αιτιατή· το πρώτο δείγμα της 
κρουστικής απόκρισης είναι στο k = 0 και το τελευταίο δείγμα είναι στο k = N − 1, δίνοντας 
συνολικά N δείγματα για το μετασχηματισμό. Επομένως, γι’ αυτό τον πεπερασμένο αριθμό 
δειγμάτων, η αναδιατύπωση της Εξίσωσης (E.35) ώστε να αναφέρεται στον αριθμό δείγμα-
τος k και όχι σε συγκεκριμένο χρόνο, kTs, δίνει

  (E.36)

Ας σημειωθεί ότι η Εξίσωση (E.36) υπολογίζεται για μια συνεχή μεταβλητή συχνότητας, f. 
Στην πραγματικότητα, χρειάζεται να υπολογίσουμε αυτή την εξίσωση μόνο σε συγκεκριμέ-
νες, διακριτές συχνότητες: τη μηδενική συχνότητα (dc) και τις αρμονικές της θεμελιώδους 
συχνότητας – δηλαδή, συνολικά N διακριτές συχνότητες, 0, f0, 2f0, έως fs, όπου f0 = 1/NTs:

 για έως  (E.37)

Με απλοποίηση της παραπάνω εξίσωσης ώστε να χρησιμοποιεί μόνο το χρονικό δείκτη k και 
το δείκτη συχνότητας n παίρνουμε το διακριτό μετασχηματισμό Fourier (DFT)

 για έως  (E.38)

Επειδή το διακριτό σήμα x(k) έχει παραχθεί με δειγματοληψία σε ρυθμό fs δείγματα ανά 
δευτερόλεπτο, περιλαμβάνει «πλαστές» συνιστώσες συχνότητας πάνω από την fs / 2. Αυτό 
σημαίνει ότι ο υπολογισμός της Εξίσωσης (E.38), χρειάζεται να γίνει μόνο έως και τη συχνό-
τητα fs / 2. Ας σημειωθεί ότι η Εξίσωση (E.38) είναι ουσιαστικά ίδια με το μετασχηματισμό 
z της Εξίσωσης (E.23), εάν θέσουμε z = e( j2�n)/N για μία ακολουθία μεγέθους N δειγμάτων.

E.4 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
Ο πλέον κοινός τύπος ψηφιακού φίλτρου είναι το φίλτρο πεπερασμένης κρουστικής απόκρι-
σης (fi nite impulse response, FIR), το οποίο, όπως υποδηλώνει το όνομά του, έχει κρουστική 
απόκριση πεπερασμένης διάρκειας. Αυτό το φίλτρο δεν έχει βάρη στη διαδρομή ανατροφο-
δότησης (ανατρέξτε στο Σχήμα E.4), οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι άνευ όρων 
ευσταθές. Η έξοδος του φίλτρου FIR του Σχήματος E.8 είναι

 (E.39)
και άρα η συνάρτηση μεταφοράς του περιέχει μόνο μηδενικά και όχι πόλους:

  
(E.40)
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Το φίλτρο FIR είναι ουσιαστικά ένας υπολογισμός κινητού μέσου όρου και η έξοδος που 
δίνει είναι ένας σταθμισμένος με βάρη μέσος όρος των τελευταίων N δειγμάτων της εισόδου. 
Γι’ αυτόν το λόγο ο συγκεκριμένος τύπος φίλτρου αποκαλείται συχνά φίλτρο κινητού μέσου 
όρου. Είναι επίσης γνωστό με τις ονομασίες εγκάρσιο φίλτρο (transversal fi lter) και γραμμή 
καθυστέρησης με απαγωγές (tapped delay line).

E.4.1 Σχεδίαση Φίλτρων FIR 
Χρησιμοποιώντας λογισμικό ανάλυσης DSP, όπως το SystemView [1], η σχεδίαση ψηφιακών 
φίλτρων FIR γίνεται βάσει της απόκρισης μέτρου (πλάτους), με τις προδιαγραφείσες ανοχές 
και απαιτήσεις των χρηστών, όπως απεικονίζονται στο Σχήμα E.9 για ένα βαθυπερατό φίλ-
τρο. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται «κλασικές» τεχνικές σχεδίασης φίλτρων, όπως οι Parks-
McLellan, Remez Exchange, το παράθυρο Kaiser, κ.ο.κ. [4], για την υλοποίηση μιας κατάλ-
ληλης απόκρισης συχνοτήτων, η οποία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών με τον ελά-
χιστο αριθμό βαρών για το φίλτρο. Εκτός κι αν καθορίζεται διαφορετικά στη διαδικασία σχε-
δίασης, τα περισσότερα φίλτρα FIR σχεδιάζονται ώστε να έχουν γραμμική φάση ή σταθερή 
καθυστέρηση ομάδας (η οποία αντιστοιχεί σε συμμετρική κρουστική απόκριση).

Το Σχήμα E.10 παρουσιάζει την κρουστική απόκριση και την απόκριση συχνοτήτων για 
ένα ψηφιακό φίλτρο, σχεδιασμένο με τις εξής παραμέτρους: συχνότητα αποκοπής 1000 Hz, 
εξασθένηση στη ζώνη αποκοπής (stopband attenuation) 20 dB, κυμάτωση στη ζώνη διέλευ-

Σχήμα E.8 Ψηφιακό φίλτρο 
πεπερασμένης κρουστικής 
απόκρισης.

Σχήμα E.9 Απόκριση πλάτους (μέτρου) γενικευμένου βαθυπερατού φίλτρου. Όσο πιο αυστηρές είναι οι 
απαιτήσεις για την εξασθένηση στη ζώνη αποκοπής του φίλτρου, για το εύρος ζώνης μετάβασης και, σε 
μικρότερο βαθμό, για την κυμάτωση στη ζώνη διέλευσης, τόσο περισσότερα βάρη απαιτούνται.

Κέρδος (dB)

Κυμάτωση 
στη ζώνη 

μετάβασης

Εξασθένηση στη 
ζώνη αποκοπής 

Ιδανικό βαθυ-
περατό φίλτρο 

συχνότητα

Ζώνη μετά-
βασης
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σης (passband ripple) 3 dB και ζώνη μετάβασης (transition band) 500 Hz· η συχνότητα δειγ-
ματοληψίας, fs, είναι 10,000 Hz. Εάν απαιτείται ένα φίλτρο με αυστηρότερο περιορισμό στην 
απόκριση συχνοτήτων του (περισσότερη εξασθένηση στη ζώνη αποκοπής), τότε είναι πιθα-
νόν η διαδικασία σχεδίασης να οδηγήσει σε κρουστική απόκριση μεγαλύτερου μήκους (φίλ-
τρο με περισσότερα βάρη) [4].

E.4.2 Φίλτρο-Διαφοριστής FIR
Εξετάστε τον απλό διαφοριστή (diff erentiator)  του Σχήματος E.11, ο οποίος είναι υλοποιη-
μένος μ’ ένα ψηφιακό φίλτρο. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η συγκεκριμένη υλοποίηση 
είναι ένα υψιπερατό φίλτρο, παρατηρώντας την έξοδο που δίνει όταν δέχεται ως είσοδο ημι-
τονοειδή χαμηλής και υψηλής συχνότητας. Η ακολουθία εξόδου αυτού του φίλτρου δίνεται 
από την 

  (E.41)

Υπολογίζοντας το μετασχηματισμό z της Εξίσωσης (E.41) παίρνουμε 

  (E.42)

Σχήμα E.10 Κρουστική απόκριση και απόκριση συχνότητας βαθυπερατού φίλτρου με 15 βάρη, ρυθμό 
δειγματοληψίας 10,000 Hz, σχεδιασμένου βάσει καθορισμένης συχνότητας αποκοπής, περίπου στα 
1,000 Hz.

Κρουστική απόκριση βαθυπερατού FIR φίλτρου 

χρόνος (Περικοπή στα 5 δεκαδικά 
ψηφία)

Κέ
ρδ

ος
 (d

B)

συχνότητα (Hz) συχνότητα (Hz)

Λογαριθμική απόκριση μέτρου (πλάτους)

Φ
άσ

η 
(α

κτ
ίν

ια
)

Απόκριση φάσης
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Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου δίνεται από την 

  (E.43)

Το Σχήμα E.12 δείχνει γιατί αυτό το φίλτρο συμπεριφέρεται ως υψιπερατό. Ουσιαστικά, η 
έξοδος του φίλτρου είναι η διαφορά μεταξύ των δύο αμέσως προηγούμενων δειγμάτων. Εάν 
η διαφορά μεταξύ διαδοχικών δειγμάτων είναι μικρή (όπως ισχύει για μια χαμηλή συχνό-
τητα), τότε η έξοδος του φίλτρου έχει μικρή τιμή. Εάν η διαφορά είναι μεγάλη (όπως ισχύει 
για μια υψηλή συχνότητα), τότε η έξοδος του φίλτρου έχει μεγάλη τιμή. Εάν εφαρμοστεί 
σήμα dc στην είσοδο του φίλτρου, τότε το πλάτος της εξόδου του θα είναι μηδέν – δηλαδή, 
άπειρη εξασθένηση. Η απόκριση συχνοτήτων μπορεί επίσης να υπολογιστεί από το μετασχη-
ματισμό Fourier της κρουστικής απόκρισης του φίλτρου.

Εάν τα βάρη του φίλτρου μεταβληθούν σε {1/T, −1/T } από {1, −1}, με τη συχνότητα 
δειγματοληψίας να είναι fs = 1/T, τότε, για χαμηλής συχνότητας σήματα εισόδου, η έξοδος 
y(k) θα είναι περίπου το διαφορικό της εισόδου:

 και  (E.44)

Σχήμα E.11 Διαφοριστής/υψιπερατό φίλτρο.

Σχήμα E.12 Λειτουργία του διαφοριστή ως υψιπερατό φίλτρο.

Χαμηλή εξασθένηση

Υψηλή εξασθένηση
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E.5 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΠΕΙΡΗΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Τα φίλτρα άπειρης κρουστικής απόκρισης (infi nite impulse response, IIR) σχεδιάζονται συνή-
θως με βάση αναλογικά πρωτότυπα, χρησιμοποιώντας μια αντιστοίχιση από το επίπεδο s στο 
πεδίο z. Όπως υποδηλώνει το όνομά τους, η κρουστική τους απόκριση (υποθέτοντας υπολο-
γισμούς άπειρης ακρίβειας) μπορεί να είναι άπειρης διάρκειας. Τα φίλτρα IIR περιλαμβάνουν 
βάρη τόσο στη διαδρομή πρόσθιας τροφοδότησης όσο και στη διαδρομή ανατροφοδότησης, 
όπως είδαμε στο Σχήμα E.4. Επιπλέον, ένα φίλτρο IIR μπορεί να έχει κρουστική απόκριση 
πολύ μεγάλης διάρκειας με ελάχιστα μόνο βάρη, λόγω της αναδρομικής φύσης του γραφή-
ματος ροής σήματος. Για το λόγο αυτό, μπορεί να είναι δυνατή η σχεδίαση ενός φίλτρου IIR 
με λιγότερα βάρη συγκριτικά με αυτά ενός φίλτρου FIR, για την ίδια λειτουργική απόκριση 
μέτρου (πλάτους). Γενικά, ένα ψηφιακό φίλτρο IIR δεν θα έχει γραμμική φάση.

E.5.1 Τελεστής Προς τα Πίσω Διαφορών 
Η Εξίσωση (E.44) αποτελεί έναν τρόπο συσχετισμού της μεταβλητής s του (συνεχούς χρό-
νου) μετασχηματισμού Laplace με τη μεταβλητή z του (διακριτού χρόνου) μετασχηματισμού 
z. Δεδομένου ότι στο πεδίο Laplace η αναπαράσταση της παραγώγισης στο χρόνο (d/dt) είναι 
η μεταβλητή s, δηλαδή,

  (E.45)

τότε, δοθείσας μιας γενικευμένης χαρακτηριστικής βαθυπερατού φίλτρου, π.χ. τύπου But-
terworth,

  (E.46)

θα μπορούσαμε να παράγουμε μια διακριτή προσέγγιση αυτού του αναλογικού κυκλώματος 
αντικαθιστώντας τη μεταβλητή s με την ακόλουθη προσέγγισή της 

  (E.47)

στην Εξίσωση (E.46) για να παράγουμε την αντίστοιχη εξίσωση για το πεδίο z 

  
(E.48)

  
Σε χαμηλές συχνότητες, όπου η προσέγγιση της Εξίσωσης (E.47) είναι «καλή», μπορούμε 
να θεωρήσουμε ότι αυτός ο μετασχηματισμός παράγει ένα ψηφιακό φίλτρο «εύλογα ισοδύ-
ναμο» με το αναλογικό βαθυπερατό φίλτρο Butterworth. (Η Εξίσωση (E.47) αποκαλείται, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, «τελεστής προς τα πίσω διαφορών» [backward diff erence operator]). 
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Δυστυχώς, αυτή η αντιστοίχιση είναι ανεπαρκής στις υψηλές συχνότητες, οπότε δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την σχεδίαση υψιπερατών φίλτρων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο χρησιμοποιείται σπανίως.

E.5.2 Σχεδίαση Φίλτρων IIR με Χρήση του Διγραμμικού Μετασχηματισμού
Ο διγραμμικός μετασχηματισμός λαμβάνεται αντικαθιστώντας τη μεταβλητή s με την ακό-
λουθη προσέγγιση

  (E.49)

Αυτή η αντικατάσταση παρέχει μια αντιστοίχιση, η οποία διατηρεί την ευστάθεια του ανα-
λογικού πρωτοτύπου και μπορεί να παράγει σημαντικά καλύτερα φίλτρα απ’ ό,τι ο τελε-
στής προς τα πίσω διαφορών της Εξίσωσης (E.47) [2]. Το SystemView [1] χρησιμοποιεί 
το διγραμμικό μετασχηματισμό για την παραγωγή ψηφιακών φίλτρων από «τυποποιημένα» 
αναλογικά πρωτότυπα, όπως τα φίλτρα Butterworth και Chebychev, καθώς και τα ελλει-
πτικά φίλτρα. Ας σημειωθεί ότι ο διγραμμικός μετασχηματισμός δίνει πάντα ένα φίλτρο, το 
οποίο έχει και πόλους και μηδενικά – δηλαδή, αντιπροσωπεύει μια σχεδίαση φίλτρου άπει-
ρης κρουστικής απόκρισης (IIR).

Σχήμα E.13 Φίλτρο ενός πόλου, το οποίο λειτουργεί ως ολοκληρωτής. Ας σημειωθεί ότι συχνά περιλαμ-
βάνεται ένα βάρος με τιμή ελάχιστα κάτω από το 1 στη διαδρομή ανατροφοδότησης, με στόχο να εισάγει 
ένα βαθμό «απώλειας μνήμης» στον ολοκληρωτή.

Αναλογική 
ολοκλήρωση

Διακριτή 
ολοκλήρωση

δείγμα

χρόνος

δείγμα

χρόνος

Γράφημα ροής σήματος του ολοκληρωτή 
στο πεδίο του χρόνου

Αναπαράσταση ολοκληρωτή στο πεδίο z
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E.5.3 Φίλτρο-Ολοκληρωτής IIR
Ένας ψηφιακός ολοκληρωτής (integrator) είναι ουσιαστικά ένα φίλτρο IIR ενός βάρους:

  (E.50)

Στο πεδίο z, η συνάρτηση μεταφοράς ενός διακριτού ολοκληρωτή λαμβάνεται από την 

  (E.51)

σχέση η οποία δίνει 

  
(E.52)

Το Σχήμα E.13 παρουσιάζει την υλοποίηση του απλού ψηφιακού ολοκληρωτή και μια γρα-
φική αναπαράσταση της σχέσης του με την ολοκλήρωση σε συνεχή χρόνο (δηλαδή, το 
εμβαδό της περιοχής κάτω από την καμπύλη του γραφήματος).

Εάν συμπεριληφθεί ένα βάρος με τιμή μικρότερη του 1 στο βρόχο ανάδρασης (π.χ. 0.99), 
τότε το κύκλωμα αποκαλείται συνήθως ολοκληρωτής με διαρροή (leaky integrator). Όταν 
εξετάζεται στο πεδίο της συχνότητας, ένας ολοκληρωτής (με διαρροή) έχει τη χαρακτηρι-
στική ενός απλού βαθυπερατού φίλτρου.
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