
SUODATTIMIEN HERKKYYSKERTOIMIEN LASKEMINEN 
SYMBOLISESTI

Miika Moilanen

Ohjaaja: Timo Rahkonen



SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

2015

Moilanen M. (2015) Suodattimien herkkyyskertoimien laskeminen symbolisesti. 
Oulun yliopisto, sähkötekniikan osasto.

TIIVISTELMÄ

Tässä tutkielmassa perehdyttiin suodattimien herkkyyskertoimien laskemiseen 
symbolisesti ja numeerisesti. Tutkielmassa kuvataan, miten herkkyyskertoimet 
voidaan laskea suodattimen siirtofunktiosta Maxima–matematiikkaohjelmalla, 
ja  sitä  miten  ne  voidaan  simuloida  piirikaaviosta  LTSpice-
piirisimulointiohjelmalla,  jossa  ei  ole  sisäänrakennettua 
herkkyyskerroinanalyysiä.  Suodatintyyppeinä  tutkielmassa  käytettiin  Sallen-
Key I, – II ja – III tyypin suodattimia.
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ABSTRACT

This study deals with symbolic and numeric computing of sensitivity factors of 
filters.  The  study  outlines  how  sensitivity  factors  can  be  derived  from  the 
transfer functions of filters using a mathematics software Maxima, and how the 
sensitivity factors can be simulated using LTSpice simulation software that has 
no built-in sensitivity analysis. The filters being studied are Sallen-Key I – II 
and – III type filters.
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1. JOHDANTO

Herkkyyskerroin on linearisoitu suure, joka kuvaa miten piirin jonkin komponentin 
arvon suhteellinen virhe vahvistuu komponentin jonkin ominaisuuden muutokseksi. 
Herkkyyskertoimet ovat tärkeä tutkimuksen kohde, sillä komponenttien toleranssit 
ovat  massatuotannossa  oleellisia  parametreja.  Mitä  pienempi  komponentin 
herkkyyskerroin  on,  sitä  suurempi  toleranssi  komponentille  sallitaan,  ja  suurempi 
toleranssi komponentilla merkitsee pienempiä valmistuskustannuksia.

Suorituskykyparametrin  Y  herkkyyskerroin  tarkoittaa  sitä  kuinka  suuren 
suhteellisen  muutoksen  kyseiseen  parametriin  jonkun  komponentin  X  arvon 
suhteellinen muutos saa aikaan. Esimerkiksi kuinka paljon suodattimen hyvyysluku 
Q muuttuu,  kun  suodattimen  jonkun  vastuksen  arvo  muuttuu.  Parametrin  Y 
herkkyyskerroin komponentille X määritellään seuraavasti:

S x
Y
=
x
Y

∂Y
∂ x

=
∂ lnY
∂ ln x

[1].

Tässä työssä johdetaan aluksi yleiselle Sallen-Key suodattimelle siirtofunktion sen 
solmupisteyhtälöistä,  joista  sitten  lasketaan  muutaman  komponentin 
herkkyyskertoimet  suodattimen  hyvyysluvulle  Q ja  nurkkataajuudelle  ω0.   Muut 
herkkyyskertoimet  jätetään  tässä  huomioimatta,  sillä  työn  tarkoituksena  ei  ole 
näyttää miten herkkyyskertoimet lasketaan, vaan tarkoituksena on näyttää yksi tapa, 
jolla  se  voidaan  tehdä.  Muiden  herkkyyskertoimien  laskeminen  tapahtuu  samalla 
menetelmällä kuin hyvyysluvun ja nurkkataajuuden herkkyyksien laskeminen.

Yleisestä  Sallen-Key  –suodattimen  herkkyyskertoimien  lausekkeista  voidaan 
johtaa Sallen-Key I, – II ja – III tyypin suodattimien herkkyyskertoimien lausekkeet, 
ja näin säästytään laskemasta niitä kaikille suodatintyypeille erikseen.

Yllä  mainitut  matemaattiset  toimenpiteet  suoritetaan  Maxima-nimisellä 
symbolisen ja numeerisen laskennan ohjelmalla. Symbolisten laskujen suorittaminen 
tietokoneella on huomattavasti nopeampaa kuin käsin laskeminen, ja juuri siksi tässä 
työssä tarvittavat laskut lasketaan tietokoneella. Ohjelma valittiin syystä, että se on 
ilmainen ja siten kaikkien saatavilla.

Seuraavaksi  kaikki  kolme  suodatin  topologiaa  simuloitiin  LTSpice  – 
piirisimulaatio-ohjelmalla, joka on laajalti käytetty ja myös ilmainen. Simuloinneissa 
komponenttien  arvoja  varioidaan  komponentti  kerrallaan,  ja  näiden  variointien 
vaikutus  hyvyyslukuun  ja  nurkkataajuuteen  tallennetaan,  ja  tuloksia  verrataan 
aiemmin  teorian  pohjalta  laskettuihin  tuloksiin.  Vertailu  tehdään,  jotta  nähdään 
kuinka hyvin teoria ja simulointi vastaavat toisiaan.



2. HERKKYYSKERTOIMIEN LASKEMINEN

2.1. Solmupisteyhtälöt

Nämä laskut suoritetaan tavalla, joka on esitelty kirjassa  ”Analog Filter Design”,  
jonka on kirjoittanut M.E. Van Valkenburg, vuonna 1982. Laskut löytyvät sivuilta 
171 – 172 ja 268 – 271. Aluksi alustetaan Maxima laskemista varten ja määritellään 
päämuuttuja  s  (taajuusmuuttuja).  Alustaminen  aloitetaan  nollaamalla  mahdolliset 
aikaisemmat määrittelyt funktiolla  kill(all). Tämä poistaa mahdolliset päällekkäiset 
nimitykset, kun koodia halutaan muuttaa kesken laskemisen. Declare(s, mainvar) – 
funktio  määrittää  s:n  päämuuttujaksi  ja  komento  ”algebraic:  true” mahdollistaa 
yhtälöiden sieventämisen tulevaisuudessa.

Seuraavaksi selvitetään suodattimen piirikaaviosta sen solmupisteyhtälöt. Kuvasta 
2  saadaan  solmupisteyhtälöt  pisteille  a ja  b selville  Kirchoffin  virtalailla.  Kuvan 
suorasta operaatiovahvistinpiiristä saadaan riippuvuus jännitteiden  V2  ja  Va  välille, 
joka on:

V 2

V a

=1+
RB
RA

=K (2.1) [2]

→V a=
V 2

K
(2.2).
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Solmupisteiden yhtälöt ovat:

a :
1
R2

⋅(
V 2

K
−V b)+(

V 2

K
−0)⋅C 2⋅s=0 (2.3)

b :
1
R2

⋅(V b−
V 2

K
)+C1⋅s⋅(V b−V 2)+

1
R1

⋅(V b−V 1)=0 (2.4).

1.2. Siirtofunktio

Kun yhtälöt on syötetty Maximaan, niistä voidaan ratkaista V1 ja V2 komennolla s1: 
solve([a,b],[V1,V2]),  jolla  siis  ratkaistaan  funktiolla  solve()  yhtälöistä  a ja  b 
muuttujat  V1 ja V2,  ja ratkaisut tallennetaan nimellä  s1. Tämä näyttää Maximassa 
seuraavalta:

Nyt saadaan siirtofunktio TF = V1/V2 kätevästi laskettua. Tallennetaan ensin V1 
ja V2. Maxima tallentaa tulokset listoihin, joten poimiaksemme V1:n oikean puolen 
meidän täytyy aluksi valita  s1:en ensimmäinen lista funktiolla  first() (s1:ssä ei ole 
kuin  yksi  lista,  ja  siinä  on  kaksi  alkiota)  ja  siitä  ensimmäinen  alkio  samalla 
funktiolla, josta sitten valitaan oikea puoli funktiolla rhs() (right-hand side). Samalla 
tavalla  V2:lle, mutta valitaan listan toinen alkio funktiolla  second(). Sitten tulokset 
vain jaetaan keskenään. Sievennetään tulosta vielä funktiolla ratsimp().



2.3. Nurkkataajuus ja hyvyysluku

Nähdään,  että  saadun  siirtofunktion  nimittäjä  voidaan  muokata  kompleksisen 
napaparin perusmuotoon:

s2
+
ω0

Q
⋅s+ω0

2 (2.5),

josta voidaan ratkaista nurkkataajuuden neliö ω0
2
 ja nurkkataajuuden ja hyvyysluvun 

suhde  ω0/Q,  kun  kyseinen  nimittäjä  jaetaan  toisen  asteen  termin  kertojalla 
C1C2R1R2.  Nimittäjä  poimitaan  komennolla  De:  denom(TF);,  missä  funktiolla 
denom(TF) viitataan lausekkeen TF nimittäjään (denominator).

ω0/Q  poimitaan  komennolla  e3:  wo/Q  =  ((part(De,2))/s)/(part(De,1)/(s^2));.  
Komennolla  poistetaan  s:t  ensimmäisen  ja  toisen  asteen  termeistä  jakamalla  ja 
jaetaan sitten toisen asteen termillä ensimmäisen asteen termi. Funktiolla  part(x, y) 
valitaan osa  y  lausekkeesta  x. Seuraavaksi poimitaan  ω0

2
 :n lauseke, mikä tapahtuu 

komennolla  e4:  wo^2  =  part(De,3)/(part(De,1)/(s^2));.  Tämä  vaihe,  jossa  ω0
2
 :n 

lauseke  poimitaan,  on  laskemisen  kannalta  turha,  kuten  tulemme  myöhemmin 
huomaamaan, mutta se selkeyttää koodin ulkoasua.  Tuloksena kuvan 7 lausekkeet:

Kuva 5
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Nyt voidaan ratkaista ω0 komennolla s2: solve(e4, wo); ja määritellään Y = ω0/Q 
komennolla Y: rhs(e3);. 

Tällä  tavoin  Y:n  määritteleminen  auttaa  meitä  Q:n  herkkyyskertoimien 
laskemisessa, sillä nyt Q = ω0 /Y ja koska

∂ ln(a/b)
∂ ln x

=
∂ ln a
∂ ln x

−
∂ ln b
∂ ln x

=Sx
a
−Sx

b , 

saadaan Q:n herkkyydeksi mille tahansa elementille x

S x
Q
=Sx

ω0−S x
Y (2.6),

missä

Sx
Y
=
x
Y

∂Y
∂ x

=x
Q
ω0

∂Y
∂ x

(2.7) [3]. 

Kuvasta 8 nähdään miltä tämä näyttää Maximassa:

Seuraavaksi  kirjoitetaan  funktiot  herkkyyskertoimille.  Tässä  käytämme  apuna 
Maximan  funktioiden  määrittämiseen  tarkoitettua  operaattoria  ”:=”.  Kun 
määritämme funktiot kyseisellä operaattorilla, voimme jälkeenpäin antaa eri arvoja 
funktioiden muuttujille,  mikä vähentää koodin määrää.  Ensin määritellään funktio 
ω0:n  herkkyyskertoimille  komennolla  Swo(x):=  x/wo  *  diff(wo,  x);.  Komennolla 
määritellään  funktion  Swo  muuttujaksi  x,  mitä  voidaan  myöhemmin  muuttaa 
vaihtamalla sulkujen sisään jokin muu termi tai arvo. Funktio diff(wo, x) laskee ω0:n 
osittaisderivaatan  x:n  suhteen.  Y:n  ja  Q:n  herkkyyksien  funktiot  määritellään 
komennoilla SY(x,Q):= x * (Q/wo) * diff(Y, x); ja SQ(x,Q):= Swo(x) – SY(x,Q);.
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Nyt  herkkyyskertoimet  voidaan  laskea  sijoittamalla  halutun  parametrin 
herkkyyskertoimien  funktioon  komponentti,  jonka  muutoksen  aiheuttama  muutos 
kyseisen parametrin arvoon halutaan saada selville. Tämä onnistuu yksinkertaisesti 
kutsumalla  aiemmin  määritelty  funktio  ja  sijoittamalla  sulkujen  sisään  haluttu 
komponentti.  Alla  olevasta  listauksesta,  jossa  on  laskettu  ω0:n  herkkyyskertoimet 
komponenteille C1, C2, R1, R2 ja takaisinkytkennän vahvistukselle K, näemme miltä 
tämä näyttää Maximaan kirjoitettuna.

Kuva 9



Nähdään, että kyseiset ω0:n herkkyyskertoimet ovat vakioita, eivätkä riipu muiden 
komponenttien tai parametrien muutoksesta. Näitä herkkyyksiä ei siis tarvitse laskea 
erikseen  eri  Sallen-Key–suodattimille,  vaan  ne  ovat  kaikille  samat.  Seuraavassa 
kuvassa on Q:n herkkyydet Maximaan kirjoitettuna, ja Maximan laskemina.

Huomaamme, että tulokset ovat ”sotkuisen” näköisiä. Symbolinen laskenta ei aina 
tuota  halutun  näköisiä  tuloksia,  mutta  ne  ovat  kuitenkin  oikeita.  Maximassa  on 
erilaisia  sieventämiseen  tarkoitettuja  funktioita,  joista  tähän  valitsin  omasta 
mielestäni  parhaan  näköisen  tuloksen  antavan  funktion  radcan().  Muita 
sieventämiseen sopivia funktiota ovat muun muassa aikaisemmin käytetty ratsimp()  
–funktio, ja seuraavassa vaiheessa käytettävä ratexpand()–funktio.

Nyt  kun olemme saaneet  herkkyyskertoimien yleiset  funktiot  voimme sijoittaa 
niihin suodatintyyppikohtaiset arvot. Sallen-Key I –suodattimen komponenttien arvot 
ovat seuraavat: R1 = R2 = C1 = C2 = 1 ja K = 3 – 1/Q, eli RA = 1 ja RB = 2 – 1/Q. 
Kuvasta 12 näemme Sallen-Key I – suodattimen herkkyyskertoimet:
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Funktiolla subst([a=d, b=e, c=f, ...], F) korvataan lausekkeen F muuttujat a, b ja 
c arvoilla  d,  e  ja  f.  Sievennykseen  on  käytetty  kaikissa  kohdissa  ratexpand()–
funktiota,  joka  laventaa  funktiot  silmälle  mieluisaksi,  paitsi  Q:n  herkkyyttä  K:lle 
laskettaessa sievennykseen on käytetty jo aikaisemmin esiteltyä funktiota radcan(). 

Seuraavassa kuvassa on suodattimen Sallen-Key II, jonka normalisoidun muodon 
komponenttien arvot ovat: R1 = R2 = 1, C1 = 2Q, C2 = 1/2Q ja K = 2, eli RA = RB 
= 1, herkkyyskertoimet:

Voidaan  havaita,  että  yllä  olevat  herkkyyskertoimet  ovat  yksinkertaisessa 
muodossa,  vaikka sievennysfunktioita  ei  käytetty.  Huomionarvoista  on myös,  että 
SQK_II:n arvo 2Q 2 poikkeaa lähteessä [4, s. 272] annetusta arvosta ½.

Sallen-Key III:n komponenttien arvot ovat seuraava: R1 = 1, R2 = Q, C1 = 1, C2  



= 1/Q ja K = 2, eli RA = RB = 1. Ja herkkyyskertoimet ovat:



3. HERKKYYSKERTOIMIEN SIMULOINTI

3.1. Olettamukset

Herkkyyskertoimen  ollessa  linearisoitu  parametri  se  ei  pysty  kuvaamaan 
komponenttien suurten poikkeutusten aiheuttamia muutoksia piirin toimintaan, vaan 
sen tarkoituksena on ennustaa pienten poikkeamien aiheuttamia muutoksia. Tämän 
takia  simuloinnissa  oletettiin,  että  simuloinnin  tulokset  vastaavat  symbolisen 
laskennan kautta saatuja tuloksia, kunhan komponenttien arvojen variointi pidetään 
maltillisena; mitä suurempi muutos, sitä suurempi ero symbolisten ja simuloitujen 
arvojen välillä olisi.

3.2 Toteutus

Operaatiovahvistimen virkaa simuloinneissa toimittaa jänniteohjattu jännitelähde, 
sillä näin saadaan kuvattua ideaalinen operaatiovahvistin. Muutkin komponentit ovat 
ideaalisia.  Simulaatiossa  käytetyn  Sallen-Key  I  –suodattimen  piirikaavio  näkyy 
kuvassa 15:

Simuloinnissa  kunkin  komponentin  arvoa  poikkeutettiin  vuorotellen  yhden 



prosentin  verran,  ja  laskettiin  näiden  poikkeutusten  vaikutus  nurkkataajuuteen  ja 
hyvyyslukuun. Laskenta suoritettiin LTSpice–ohjelmiston  .meas – mittauslauseilla. 
Tarkastellaan Sallen-Key I – suodattimen mittauslauseita, jotka näkyvät kuvasta 16:

Ylimmällä mittalauseella mitattiin piensignaalisimulaatiosta (AC) piirin ulostulon 
ja  sisääntulon  suhteen  absoluuttinen  maksimiarvo,  eli  absoluuttinen 
maksimivahvistus. Absoluuttinen arvo saadaan lisäämällä mitattavan suureen eteen 
sana  MAG. Mittaukselle annettiin nimeksi  max1. Seuraavaksi mitattiin suodattimen 
taajuuskaista  bw1, edellistä mittausta  max1 hyödyntäen. Lauseessa esiintyvät  TRIG 
ja TARG määrittävät mittauksen aloittamisen ja lopettamisen. Mittaus alkaa ja loppuu 
sillä  taajuudelta,  jolla  piirin  vahvistus  on  -3dB  piirin  maksimivahvistuksesta,  eli 
max1/sqrt(2).

Nurkkataajuus  wo1 on  se  taajuus,  jolla  lähtevän  signaalin  vaihevirhe  on  -90 
astetta.  Mittauslauseessa  tämä  kirjoitetaan  WHEN  PH(V(out1))=-90,  eli  milloin  
vaihe saavuttaa arvon -90.

Hyvyysluku saadaan laskettua saaduista arvoista wo1 ja bw1. Vaikka lasue .MEAS 
AC Q1 PARAM wo1/bw1 näyttääkin mittalauseelta, sillä ei mitata mitään, vaan sitä 
käytetään kahden jo mitatun arvon suhteen laskemiseen.

Tällä  tavoin  saadut  tulokset  sitten  siirrettiin  Maximaan,  jossa  niistä  laskettiin 
piirin  herkkyyskertoimet.  Tämän  jälkeen  tuloksia  verrattiin  teoriasta  saatuihin, 
symbolisesti laskettuihin arvoihin.

3.3 Tulosten vertailu

Tarkastellaan  seuraavaksi  saatuja  tuloksia.  Parametri  d tarkoittaa  kerrointa,  jolla 
komponentteja  poikkeutettiin;  esimerkiksi  d  =  1.01 tarkoittaa  yhden  prosentin 
poikkeutusta ja d = 1.05 viiden prosentin poikkeutusta.

Sallen-Key I, ω0 = 0,999 ja Q = 4,933, d = 1.01:

Poikkeutettu komponentti Nurkkataajuuden 
herkkyyskerroin teoriassa

Nurkkataajuuden 
herkkyyskerroin 
simulaatiosta

R1 -0.5 -0.4944506864980547

R2 -0.5 -0.4943506357723339

C1 -0.5 -0.4945507372237619

C2 -0.5 -0.4942505850466106



K 0 -1.000507257097076*10^-4

Poikkeutettu komponentti Hyvyysluvun 
herkkyyskerroin teoriassa

Hyvyysluvun 
herkkyyskerroin 
simulaatiosta

R1 4.433100917408313 5.055791712067083

R2 -4.433100917408313 -4.16150172395219

C1 9.366201834816627 10.78220370958762

C2 -9.366201834816627 -8.682292529382053

K 13.79930275222494 15.98718279184999

Sallen-Key II, ω0 = 0,999 ja Q = 4,933, d = 1.01 :

Poikkeutettu komponentti Nurkkataajuuden 
herkkyyskerroin teoriassa

Nurkkataajuuden 
herkkyyskerroin 
simulaatiosta

R1 -0.5 -0.4943506357723339

R2 -0.5 -0.4943506357723339

C1 -0.5 -0.4943506357723365

C2 -0.5 -0.49435063577233

K 0 -0.001000507257174836

Poikkeutettu komponentti Hyvyysluvun 
herkkyyskerroin teoriassa

Hyvyysluvun 
herkkyyskerroin 
simulaatiosta

R1 0 0.2524511904099619

R2 0 0.2524511904099619

C1 0.5 0.7650674648552404

C2 -0.5 -0.2632987523285123

K 48.67096932266949 100.8884648571276

Sallen-Key III, ω0 = 0,999 ja Q = 4,933, d = 1.01:

Poikkeutettu komponentti Nurkkataajuuden 
herkkyyskerroin teoriassa

Nurkkataajuuden 
herkkyyskerroin 
simulaatiosta

R1 -0.5 -0.4944506864980547

R2 -0.5 -0.4943506357723334

C1 -0.5 -0.4944506864980522

C2 -0.5 -0.4942505850466092

K 0 -1.000507257097081*10^-4



Poikkeutettu komponentti Hyvyysluvun 
herkkyyskerroin teoriassa

Hyvyysluvun 
herkkyyskerroin 
simulaatiosta

R1 4.433100917408313 5.055791712067083

R2 -4.433100917408313 -4.161501723952186

C1 5.433100917408313 6.145112090524219

C2 -5.433100917408313 -5.079503764997417

K 9.866201834816627 11.01713106900685

Taulukoista  voidaan  todeta,  että  tulokset  ovat  pääsääntöisesti  lähellä  toisiaan, 
mutta  suuriakin  poikkeamia  löytyy.  Esimerkiksi  Sallen-Key  II  –  suodattimen 
hyvyysluvun Q herkkyys takaisinkytkentäkertoimeen K ero on 100%. 

Simuloinnissa  kokeiltiin  myös  Sallen-Key  I  –  suodattimen  komponenttien 
varioimista  viidellä  prosentilla.  Tarkastellaan  seuraavaksi  kyseisen  simuloinnin 
tuloksia:

Sallen-Key I, ω0 = 0,999 ja Q = 4,933, d = 1.05:

Poikkeutettu komponentti Nurkkataajuuden 
herkkyyskerroin teoriassa

Nurkkataajuuden 
herkkyyskerroin 
simulaatiosta

R1 -0.5 -0.4812439907032869

R2 -0.5 -0.4813640515741474

C1 -0.5 -0.4810038689615627

C2 -0.5 -0.4814040718644327

K 0 -6.603347897373903*10^-4

Poikkeutettu komponentti Hyvyysluvun 
herkkyyskerroin teoriassa

Hyvyysluvun 
herkkyyskerroin 
simulaatiosta

R1 4.433100917408313 5.756686720633146

R2 -4.433100917408313 -3.685078230908824

C1 9.366201834816627 17.36758195246502

C2 -9.366201834816627 -6.47304654492341

K 13.79930275222494 46.89212546416267

Nähdään,  että  jo  viiden  prosentin  poikkeutuksella  teorian  ja  simuloinnin  arvot 
eroavat paljon toisistaan hyvyysluvun tapauksessa. Nurkkataajuus ei ole yhtä herkkä 
komponenttien  toleransseille,  joten  erot  teorian  ja  simuloinnin  välillä  ovat  viiden 
prosentin  poikkeutuksella  vielä  pieniä.  Herkkyyskerroin  pystyy  siis  ennustamaan 
tiettyjen piirin ominaisuuksien käyttäytymistä tarkemmin kuin toisten, kun toleranssit 
kasvavat.



4. POHDINTA

Tätä  tutkielmaa  laadittaessa  on  käynyt  selväksi,  että  herkkyyskertoimet  ovat 
insinöörille  arvokas  työkalu.  Herkkyyskertoimet  näyttävät,  missä  systeemin 
toiminnan  kannalta  kriittisimmät  parametrit  ovat  ja  miten  muutokset  näissä 
parametreissa vaikuttavat koko systeemin toimintaan.  Ne eivät kuitenkaan kykene 
antamaan absoluuttisen tarkkoja ennustuksia kyseisistä muutoksista, varsinkaan jos 
parametrien muutokset ovat suuria,  vaan ne ennemminkin opastavat suunnittelijaa 
näkemään,  missä  systeemin  herkimmät  kohdat  ovat.  Eri  tavoin  toteutettujen 
systeemien  herkkyydet  käyttäytyvät  eri  tavalla;  toiset  systeemit  ovat  herkempiä 
parametrien  muutoksille  kuin  toiset.  Näistä  suunnittelija  voi  sitten  valita 
suunnitelman spesifikaatioihin parhaiten sopivan vaihtoehdon.  

Esimerkiksi  Sallen-Key  II  –  suodattimen  takaisinkytkentäkertoimen  K 
muuttuminen viidellä prosentilla aiheuttaa suodattimen hyvyysluvussa  Q noin 50% 
muutoksen, kun hyvyysluvuksi on säädetty alun perin 5, kun taas Sallen-Key II – 
topologian  suodattimelle  sama  K:n  muutos  aiheuttaa  hyvyysluvussa  vain  2,5% 
muutoksen.

Jos  herkkyysanalyysi  jätetään  tekemättä,  voi  lopullisen  tuotteen  toiminta  olla 
jotain  aivan  muuta,  kuin  mitä  suunnittelija  halusi.  Tämä  voi  johtua  tuotannossa 
käytettävien  komponenttien  toleranssien  lisäksi,  myös  esimerkiksi  tuotteen 
toimintaympäristön lämpötilan muutoksista.

Symbolinen  laskenta  osoittautui  hyväksi  menetelmäksi  herkkyyskertoimien 
laskemiseen. Se vähentää mekaanisesta laskennasta aiheutuvaa työtä, sekä eliminoi 
siitä inhimilliset virheet. Symbolinen laskenta myös pakottaa ajattelemaan ongelmaa 
prosessina;  ongelma  täytyy  hajottaa  pieniksi  palasiksi,  joista  sitten  kootaan 
tapahtumaketju, eli luodaan algoritmi, jolla ongelma ratkaistaan. Tällainen ajattelu 
helpottaa monimutkaisten ongelmien jäsentämistä ja ratkaisemista.

Tässä  tutkielmassa  käsitellyt  piirit  ovat  suhteellisen  yksinkertaisia  ja  niiden 
herkkyyskertoimet  olisi  ollut  suhteellisen  helppoa  laskea  myös  käsin,  mutta 
monimutkaisempien systeemien analyysi voi olla käsin laskemalla hankalaa ja viedä 
paljon aikaa. Toisaalta matemaattisen koodin kirjoittaminen vie myös aikaa, minkä 
takia  yksinkertaisten  piirien  laskenta  voi  olla  nopeampaa  käsin.  Varsinkin  jos 
kyseessä on kokenut piirianalysoija.

Numeerisen  simuloinnin  tulokset  poikkesivat  symbolisen  analyysin  tuloksista 
joiltain  osin  paljolti,  kun  parametrin  arvoa  muutettiin  useammalla  prosentilla. 
Analyysit  vastasivat  toisiaan  paremmin,  kun  muutokset  pidettiin  pieninä;  tällöin 
lähtösuureen  virhe  pysyi  herkkyyskertoimen  vaatiman  lineaarisen  mallin  rajoissa. 
Simuloinnin  tarkkuus  kärsi  myös  numeerisen  analyysin  aiheuttamasta  virheestä. 
Toisaalta numeerinen menetelmä on nopeampi, ja siksi myös usein halvempi, tapa 
suorittaa analyysi kuin symbolinen menetelmä. Siksi onkin tärkeää pohtia, kumpaa 
tapaa  haluaa  herkkyyskertoimien  määrittämiseen  käyttää;  jos  suunnitelman 
spesifikaatiot  vaativat  suurta  tarkkuutta,  on  valittava  tarkempi,  symbolinen 
menetelmä, mutta jos tarkkuudella ei suunnitelman kannalta ole suurta merkitystä, 
voidaan käyttää nopeampaa, numeerista menetelmää.



5. YHTEENVETO

Tässä tutkielmassa esitettiin yksi tapa, miten Sallen-Key I, – II ja – III – suodattimien 
herkkyyskertoimet voidaan symbolisesti laskea. Symbolisen laskennan tuloksia sitten 
verrattiin  simuloituihin  tuloksiin.  Laskenta  suoritettiin  Maxima  – 
matematiikkaohjelmistolla ja simulointi LTSpice – piirisimulaattorilla. 

Maximalla  ja  LTSpciella  lasketut  herkkyyskertoimet  vastasivat  toisiaan 
enimmäkseen  hyvin,  mutta  koska  piirisimulaattorissa  herkkyyskerroin  laskettiin 
numeerisesti, oli tärkeää että komponenttiarvon muutos pidettiin riittävän pienenä.
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