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วงจรกรองคูตรงขาม BPF/BSF แบบใหมที่มีเฟสเปนเชิงเสน 
A New Linear-Phase Complementary Filter Pairs (BPF/BSF) 

 

เพทาย เชยชม1  และดลชัย สุขเจริญผล1 
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บทคัดยอ 
บทความนี้เสนอวงจรกรองดิจิตอลฟลเตอรแบบใหมที่ใหผลตอบสนองทางขนาด มีลักษณะเปนคูตรงกัน

ขามของ bandpass และ bandstop และใหผลตอบสนองทางเฟสเปนเชิงเสน โดยอาศัยโครงสรางของวงจรกรอง

ความถี่ผานตลอดตอขนานกัน 2 วงจร (two-parallel all-pass filter : PAPF) ที่มีความซับซอนของวงจรนอย ใน

การออกแบบสําหรับการคํานวณหาคาสัมประสิทธนั้นทําไดงายเพราะใชคาสัมประสิทธิ์ของวงจรกรองความถี่ต่ํา

ตนแบบทําการหาคารากโพลดวยวิธี pole interlacing ก็จะไดสมการถายโอนของทั้งวงจรกรองแถบความถี่ผาน

และวงจรกรองแถบความถี่หยุดผานพรอมกันโดยอยูในรูปของ mirror image polynomial 
 
คําสําคัญ : วงจรกรองคูตรงขาม BPF/BSF  ตัวกรองความถี่แบบเฟสเชิงเสน   ตัวกรองความถี่ผานตลอด    

 

ABSTRACT 

This paper presents a new realization of digital filter pair structure which has magnitude 

complementary responses based on two-parallel all-pass filter (PAPF). The magnitude response of the 

complementary filter pair are bandpass and bandstop responses which also have linear phase 

responses. Moreover, the proposed filter pair has a low complexity circuit than the conventional 

structure and simple design similar the design of PAPF that utilizes a pole interlacing of the prototype 

low-pass filter. Thus the transfer equation of the filter pair is simultaneously obtaining in mirror image 

polynomial form. 
 
Keywords : Complementary Filter Pairs (BPF/BSF), Linear-Phase filter and All-pass filter 
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คํานํา 
ในการประยุกตใชงานวงจรกรองความถี่ดิจิตอลที่มีผลตอบสนองทางขนาดแบบ band pass filter/band 

stop filter (BPF/BSF) ถูกนํามาใชงานอยางกวางขวางทั้งในดาน Communications, Electronics และ Digital 

audio signal processing ในการปรับแตงหรือชดเชยคุณภาพของสัญญาณดิจิตอลออดิโอ [1]  และในการแบง

ความถี่สําหรับระบบเสียงดิจิตอลแบบไวงาน (Digital active Bi-amplifier loudspeaker system) [2] สําหรับ

                                                 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520 
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ระบบเลนกลับคุณภาพสูง (High-quality reproduction audio) รวมท้ังในการปรับระดับขนาดเฉพาะชวงความถี่

ใน adaptive filter and multiple sinusoid interference โดยเฉพาะเมื่อตองการออกแบบใหมีการลดทอนความถี่

ที่ไมตองการดวยคาลดทอนสูง ซึ่งสามารถทําไดโดยใชวงจรกรองดิจิตอลแบบมีการปอนกลับ Infinite Impulse 

Response (IIR) แตโดยทั่วไปวงจรกรองดังกลาวสามารถออกแบบไดโดยใชการแปลงผานคู (Bilinear transform) 

โดยการกําหนดลักษณะตางๆ ของวงจรกรองตนแบบในอนาลอก (s-domain) และแปลงเปนโดเมนไมตอเนื่อง      

(z-domain) โดยวงจรกรองความถี่ที่ไดเรียกวาวงจรความถี่ต่ําผานตัวตนแบบ และเมื่อตองการวงจรกรองความถี่

ดิจิตอลแบบ BPF/BSF จะตองใชการแปลงความถี่ (frequency transform) ในการแปลงจาก LP to BP and     

LP to BS [3]  ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งจะเห็นวาผลการแปลงดังกลาวทําใหเกิดความซับซอนในการคํานวณ ความ

ผิดพลาด  และความคลาดเคลื่อนของตําแหนงความถี่ที่ไดกําหนดไวลวงหนา นอกจากนี้ถาใชชวงแบนดวิดธกวาง

หรือใชความถี่สูงจะเกิดดิสทอรชั่นจากความไมเปนเชิงเสนของการแปลงแบบคูเปนสาเหตุใหสัญญาณที่ไดมี

ลักษณะไมสมมาตร (asymmetric pulse) เนื่องจากผลตอบสนองเฟสไมเปนเชิงเสนดวยที่ความถี่สูง และการ

ออกแบบวงจรจะมีความยุงยากซับซอนมาก   

ดังนั้นในบทความนี้เสนอการโครงสรางวงจรกรองความถี่ดิจิตอลแบบใหมที่มีผลตอบสนองในลักษณะคู

ตรงขามของ BPF/BSF และใหผลตอบสนองทางเฟสเปนเชิงเสน โดยอาศัยการตอของวงจรความถี่ผานตลอด 2 

ตัวตอขนานกัน [4]  ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งสามารถออกแบบไดงายโดยใชวิธีการออกแบบวงจรกรองแบบ IIR ที่ใช 

classical polynomials เชน Butterworth หรือ Elliptic polynomials เปนตน 

 
รูปที่ 1  การออกแบบ IIR สําหรับ BPF/BSF แบบเดิม 

 

 
รูปที่ 2  วงจรกรองผานตลอดตอขนานกันสองวงจร (Parallel All-Pass Filters : PAPF)  

 

โดยสัญญาณดานความถี่ต่ําผานและความถี่สูงผานคือ YL(n) และ YH(n) ตามลําดับ และเราสามารถเขียน

สมการฟงกชั่นถายโอน (transfer function) ไดดังนี้ 
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เมื่อ HL(z) เปนฟงกชั่นถายโอนของวงจรกรองความถี่ต่ําผาน และ HH(z) เปนฟงกชั่นถายโอนของวงจร

กรองความถี่สูงผาน A0(z) และ A1(z) เปนวงจรกรองความถี่ผานตลอด (APF) ที่มีเสถียรภาพ 
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ซึ่งขอดีของโครงสรางของวงจรกรองความถี่ผานตลอด (APF) ตอขนานกัน 2 วงจรนั้นดีคือ มีผลตอการปด

เศษของคาสัมประสิทธที่ต่ํา (Low Sensitivity) และมีโครงสรางที่ไมซับซอนมาก (Low Complexity) ในการสราง

จริงเมื่อมีการจํากัดความแมนยําของระบบ 

 

วงจรกรองคูตรงขาม BPF/BSF ที่มีเฟสเปนเชงิเสน 

ในบทความนี้เสนอโครงสรางของวงจรกรองความถี่แบบใหมที่ใหผลตอบสนองทางขนาดมีลักษณะเปนคู

ตรงขาม (complementary response pair) BPF/BSF โดยอาศัยโครงขายขนานของวงจรกรองความถี่ผานตลอด 

2 วงจร โดยสัญญาณของ bandpass signal และ bandstop signal ที่ดานเอาทพุทของทั้ง 2 สามารถเขียน

สมการฟงกชั่นถายโอนทั่วไปในรูปของ z-domain ไดดังนี้ 
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เมื่อ HBP(z) เปนฟงกชั่นถายโอนของวงจรกรองแถบผานความถี่ และ HBS(z) เปนฟงกชั่นถายโอนของวงจร

กรองแถบความถี่หยุดผาน A0(z) และ A1(z) เปนวงจรกรองความถี่ผานตลอด (APF) ที่มีเสถียรภาพ 
 

 
 รูปที ่3 แสดงการตอวงจรกรองแถบความถี่ผาน (BPF) ที่สรางจาก 

  การตอขนานของวงจรกรองความถี่แบบ APF 2 วงจร 

 

จากรูปที่ 3 สามารถหาสมการฟงกชั่นถายโอน (transfer function) ที่ดานเอาทพุท yBP1(n) และ yBP2(n) 

ของวงจร BPF ไดดังนี้ 
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และที่ดานเอาทพุท yBP(n) ซึ่งเปนผลรวมของลําดับที่เอาทพุทยอย yBP1(n) และ yBP2(n) สามารถนิยาม

ฟงกชั่นถายโอนรวมของ BPF ไดดังนี้ 
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 รูปที ่4 แสดงการตอวงจรกรองแถบความถี่หยุดผาน (BSF) ที่สรางจาก 

 การตอขนานของวงจรกรองความถี่แบบ APF 2 วงจร  

จากรูปที่ 4 สามารถหาสมการฟงกชั่นถายโอน (transfer function) ที่ดานเอาทพุท yBS1(n) และ yBS2(n) 

ของวงจร BSF ไดดังนี ้
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และที่ดานเอาทพุท yBS(n) ซึ่งเปนผลรวมของลําดับที่เอาทพุทยอย yBS1(n) และ yBS2(n) สามารถนิยาม

ฟงกชั่นถายโอนรวมของ BSF ไดดังนี้     
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ในการพิจารณาความซับซอนของโครงสรางเราพบวาระบบที่นําเสนอทั้ง BPF/BSF ในรูปที่ 3 และรูปที่ 4 

ซึ่งเปนโครงสรางแบบโดยตรง (Direct Form) เราสังเกตไดวามีเทอม ])()([])()([ 2
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เหมือนกัน นอกจากนี้จํานวนของตัวหนวงเวลา M sample (z-M) และตัวถวงน้ําหนักของตัวกรองความถี่ทั้งสองมี

จํานวนเทากัน  ดังนั้นเราสามารถลดความซับซอนของโครงสรางดังกลาวไดดังรูปท่ี 5 

 
 

รูปที่ 5  วงจรคูตรงขาม BPF/BSF แบบใหมที่นําเสนอที่มีการลดความซับซอนของระบบ 

ตารางที ่1  คุณลักษณะของวงจร BPF และ BSF ที่กําหนดในการจําลองดวยโปรแกรม 

Frequency Spicication Values-Units 

Frequency passband 

Frequency stopband 

Passband ripple 

Stopband ripple 

5000 Hz 

9000 Hz 

0.04 dB 

30 dB 
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 จากการกําหนดคุณลักษณะ ในตารางที่ 1 สามารถเขียนฟงกชั่นถายโอนของวงจร BPF และ BSF ไดจาก

สมการที่ 11 และสมการที่ 12             
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โดยเราจะสังเกตไดวาฟงกชั่นถายโอนทั้ง 2 จะมีขอสังเกตดังตอไปน้ี 

1. โพลิโนเมียลเทอมสวน (denominator polynomial) ของทั้ง HBP(z) และ HBS(z) จะเหมือนกัน 

2. โพลิโนเมียลเทอมเศษ (numerator polynomial) ของ HBP(z) จะมีลักษณะเปน symmetric polynomial 

3. โพลิโนเมียลเทอมเศษ (numerator polynomial) ของ HBS(z) จะมีลักษณะเปน symmetric polynomial 
 

ผลการจําลองดวยโปรแกรม 
จากผลการจําลองดวยโปรแกรมของระบบที่นําเสนอในรูปท่ี 5 แสดงผลการตอบสนองทางขนาดตอความถี่

ในชวงออดิโอที่มีการนอรมอลไลซดังแสดงในรูปที่ 6 โดยสังเกตเห็นวาผลตอบสนองของกราฟทั้งสองตรงกับ

ผลตอบสนองของตัวกรองความถี่แบบผานเฉพาะชวง (Bandpass filter) และแบบหยุดเฉพาะความถี่ (Bandstop 

filter) ตามลําดับ โดยมีขนาดของลูกคลื่นในชวงความถี่ที่ยอมใหผานเปนสองเทาของคาลูกคลื่นที่กําหนดไวใน

ตาราง  และนอกจากนี้ผลรวมท่ีดานเอาทพุทของตัวกรองความถี่ทั้งสองมีลักษณะราบเรียบซึ่งตรงตามคุณสมบัติ

ของฟงกชั่นผานตลอด (all-pass function) 

   
 
 
 
 
   

 
 

 
 

รูปที่ 6  ผลตอบสนองของขนาดตอความถี่ทัง้ของวงจร BPF และ BSF ที่นําเสนอ 

BPF
BSF
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ผลตอบสนองตออิมพัลซโดยวัดที่จุดเอาทพุทของวงจรกรองแถบความถี่ผาน yBP(n) และที่ดานเอาทพุท

ของวงจรกรองแถบความถี่หยุดผาน yBS(n) ผลรวมของขนาดตอความถี่ตลอดชวงความถี่ทั้งหมด จะมีคาคงที่ซึ่ง

เปนคุณสมบัติที่สําคัญของวงจรกรองแบบ APF ดังแสดงในรูปที่ 7 ก) และ ข) โดยทั้ง 2 รูปจะเห็นไดวา

ผลตอบสนองตออิมพัลซที่อยูรอบๆ จุดศูนยกลาง (คาที่มีขนาดสูงสุด) จะมีลักษณะสมมาตรกัน ซึ่งจะเปน

คุณสมบัติของวงจรกรองความถี่ที่มีเฟสเปนเชิงเสนแบบที่ 1 (type I) และในรูปที่ 7 ค) นั้นเปนการรวม

ผลตอบสนองตออิมพัลซที่เอาทพุทของวงจร BPF และ BSF จากรูปที่ 7 ก) และ ข) ซึ่งในการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของความเปนเชิงเสนสําหรับโครงสรางตัวกรองความถี่ดิจิตอลที่ใหผลตอบสนองเปนคูตรงขาม นอกจาก

ผลตอบสนองตอสัญญาณอิมพัลซหนึ่งหนวย (unit sample) ดังรูปที่ 7 ก) และ ข) สําหรับ bandpass ตามลําดับ

แลว  หากเรานําลําดับเอาทพุททั้งสองมารวมกันจะตองตรงกับสัญญาณลําดับที่อินพุทแตยอมใหเกิดการหนวง

เวลาไปได M sample สําหรับระบบที่สามารถสรางไดจริงในทางปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ก)             ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค) 
 

รูปที่ 7 ก) ผลตอบสนองตออมิพัลซที่เอาทพทุของวงจรกรองแถบความถี่ผาน (BPF)   

 ข) ผลตอบสนองตออิมพัลซทีเ่อาทพุทของวงจรกรองแถบความถี่หยุดผาน (BSF) 
   ค) ผลตอบสนองตออิมพัลซที่เอาทพุทของวงจร BPF และ BSF รวมกัน 
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ในการตรวจสอบเสถียรภาพของระบบที่นําเสนอ จากสมการฟงกชั่นถายโอน 11 และ 12 จะเห็นวา         

โพลิโนเมียลเทอมสวนของสมการทั้งสองเหมือนกัน และตําแหนงการวางโพลของวงจรกรองความถี่ทั้งสองวางอยู

ใน unit circle และนอกจากนี้ตําแหนงการวางโพลมีลักษณะการวางโพลทับซอน (double poles) ซึ่งแสดงใหเห็น

วาระบบดังกลาวมีเสถียรภาพ ดังแสดงในรูปท่ี 8 ก) และ ข) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ก)          ข) 
รูปที่ 8  ก) แสดงการพล็อตตําแหนงของโพลและซีโรของวงจรกรองแถบความถี่ผาน (BPF) 

    ข) แสดงการพล็อตตําแหนงของโพลและซีโรของวงจรกรองแถบความถี่หยุดผาน (BSF) 

  

สรุป 
บทความนี้เสนอการสรางวงจรกรองความถี่ที่ใหผลตอบสนองทางขนาด มีลักษณะเปนคูตรงกันขามของ 

bandpass และ bandstop ที่ใหผลตอบสนองทางเฟสเปนเชิงเสน  โดยอาศัยโครงสรางของวงจรกรองความถี่ผาน

ตลอดตอขนานกัน 2 วงจร และไดนําเสนอโครงสรางที่ลดความซับซอนของระบบลงดวย   ในการจําลอง

ผลตอบสนองของระบบที่นําเสนอดวยโปรแกรมเห็นไดชัดวาผลตอบสนองตออิมพัลซที่เอาทพุทของวงจรกรอง

แถบความถี่ผานและวงจรกรองแถบความถี่หยุดผานมีลักษณะสมมาตรรอบๆ คาสัมประสิทธิ์ที่มีคามากที่สุดของ

วงจรกรองทั้ง 2 แบบ ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของวงจรกรองความถี่ที่มีลักษณะผลตอบสนองของเฟสเปนเชิงเสนแบบ

ที่ 1 (Linear phase characteristic type I) และการออกแบบทําไดงายโดยใชขั้นตอนในการคํานวณหาคา

สัมประสิทธิ์ของตัวกรองความถี่ทั้ง 2 เหมือนกับการออกแบบ PAPF โดยทั่วไป 
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