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Шпинковская. Использование рекурсивных
цифровых фильтров для обработки сложных
сигналов. Рассматривается возможность приме-
нения рекурсивных цифровых фильтров (РЦФ) в 
качестве составной части фильтра обработки
сложных сигналов. Получен блок РЦФ первого 
порядка, идентичный работе нерекурсивного
фильтра третьего порядка. Подтверждена устойчи-
вость РЦФ. Приведены результаты моделирова-
ния, подтверждающие работоспособность комби-
нированного фильтра. 

 V.P. Malakhov,O.A. Shpinkovsky, M.I. 
Shpinkovskaya. Use of recursive digital filters for 
processing of compound signals. Possibility of 
applying recursive digitals filters (RDF) is examined, 
as a component part of the filter for processing 
compound signals. The block of the RDF of the first 
order is obtained that is identical to the operation of a 
nonrecursive filter of the third order. The RDF
stability is confirmed. The simulation results, 
confirming the serviceability of the combined filter, 
are presented. 

 
Розвиток вітчизняної промисловості неможливий без використання у технологічних про-

цесах сучасних виробництв систем збирання та обробки інформації, до складу яких входять 
пристрої цифрової фільтрації. Одержанню цифрових фільтрів приділено увагу у багатьох робо-
тах [1…3]. Відомо, що передаточна функція цифрового фільтра може бути реалізованою за до-
помогою різних структурних схем (пряма форма, канонічні, сходові структури тощо), що різ-
няться чутливістю до точності представлення коефіцієнтів, рівнем шумів округлення результа-
тів арифметичних операцій та іншими особливостями. Складними називаються сигнали, у яких 
добуток ширини спектра на його тривалість значно більше за одиницю (у звичайних сигналів 
ця величина дорівнює одиниці). До складних відносяться шумоподібні сигнали (ШПС) [4]. 
ШПС використовуються  для узгоджених цифрових фільтрів у системах збирання інформації 
[3, 4]. Для цього необхідно розв’язувати питання синтезу цифрових фільтрів порядків, що скла-
дають десятки. Пропонується використання цифрових фільтрів низького порядку для побудови 
більш складних фільтрів (практично порядків не більших за 10…14) [1, 2], синтез структур 2-го 
порядку для подальшого каскадного з’єднання [2], запропоновано метод побудови нерекурсив-
них цифрових фільтрів (НЦФ) ШПС із використанням спільних частин передаточних функцій 
[3]. При каскадному з’єднанні НЦФ загальна кількість елементів затримки у порівнянні із пря-
мою формою не змінюється. Пропонується зменшення кількості елементів затримки за рахунок 
перетворення окремих блоків НЦФ у рекурсивні цифрові фільтри (РЦФ), адже це є актуальним 
у зв’язку із зменшенням загальної кількості комірок пам’яті пристроїв, на яких реалізовуються 
фільтри та пов’язане із цим зниженням енергоживлення.  

Встановлено можливість представлення передаточних функцій НЦФ ШПС у вигляді спів-
множників (каскадного з’єднання окремих частин) та доданків (параллельного з’єднання) [5]. 
Матриця передаточних функцій при цьому має вигляд блочно-діагональної. Запропоновано 
правило знаходження структур з мінімальною кількістю інверторів, що відповідають обраним 
псевдовипадковим послідовностям (ПВП) [6]. 

Відмічено, що кількість співмножників повинна бути не більшою за кількість простих чи-
сел, на які розкладається число, що відповідає порядку фільтра, або близьке до нього у напряму 
зменшення. 

Запропоновано таку послідовність кроків для одержання НЦФ із спільними частинами пе-
редаточних функцій: 

1. Визначення порядку фільтра, узгодженого із ПВП довжиною N. 
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2. Знаходження необхідної кількості співмножників (простих чисел або їх комбінацій), на 
які розкладається N, із можливою наявністю залишку, що дорівнює одиниці. 

3. Визначення можливості розкладання повних багаточленів, що відповідають ПВП, на 
співмножники. 

4. Обчислення конкретних наборів інверторів. 
5. Визначення наборів ПВП, для яких можлива побудова НЦФ. 
6. У разі можливості розкладення — знаходження спільних співмножників (багаточленів) 

для різних ПВП і збереження результатів у файлі. 
7. У випадку відсутності спільних співмножників перехід до п. 2. 
Отримані передаточні функції можна представити у вигляді добутку — передаточних фу-

нкцій окремих каскадів НЦФ Hi(z-1) (де H — передаточна функція, z−1 — елемент затримки), які 
можуть бути спільними для кількох різних ПВП. Пропонується представити окремі спільні час-
тини НЦФ у вигляді РЦФ, що дозволить зменшити порядок як окремих частин, так і фільтра 
взагалі. 

Наприклад, дві послідовності, що розкладаються, за наявністю спільних частин мають пе-
редаточні функцїї 

1. −1−1−1−1111     H1(z) = −1+z−1(1+z−1+z−2)(−1+z−3); 
2. −1−11−11−11   H2(z) = −1+z-1(1−z−1+z−2)(−1+z−3) 
і відповідають каскадному з’єднанню НЦФ. Схема НЦФ, що відповідає другій ПВП, зо-

бражена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема складеного НЦФ 

Обидва приклади мають спільні частини, які відрізняються лише одним коефіцієнтом при 
z, хоча мова йде про різні ПВП, а не зсув однієї. Цю особливість можна використати при побу-
дові НЦФ ШПС одноканального типу із можливістю перебудови коефіцієнтів — інверторів або 
окремих структурних ділянок у реальному часі для послідовної фільтрації каналів передачі ін-
формації. 

Пропонується представити окремі спільні частини НЦФ у вигляді РЦФ, що дозволить зме-
ншити порядок як окремих частин, так і фільтра взагалі. З передаточних функцій НЦФ обира-
ється найбільш розповсюджена частина (блок) з якомога більшим порядком. У наведених при-
кладах це -1+z-3. Для зменшення порядку представимо її у вигляді дробу, тобто як блок РЦФ. 
Для цього використовуємо табличний процесор або іншу програму, що дозволяє оптимізувати 
дрібно-раціональну функцію методом спряжених градієнтів [7]. Цільовою функцією є мініміза-
ція середньоквадратичного відхилення імпульсної характеристики блока РЦФ від подібної ха-
рактеристики блока НЦФ, яка дорівнює 0,18. Параметрами, що змінюються, є коефіцієнти фі-
льтра. В результаті оптимізації одержуємо передаточну функцію РЦФ 
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включену до фільтра (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема ЦФ із рекурсивним блоком 

Для визначення стійкості РЦФ запропонована методика [8]. Розглядається поліном зна-
менника передаточної функції цифрового фільтра 
 1

0 1( ) ,−= + + +Kn n
nD z b z b z b   

де   bi — коефіцієнти полінома знаменника. 
Якщо b0 > 0, то умова стійкості фільтра має вигляд 
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Для наведеного випадку для передаточної функції рекурсивного блока одержуємо систе-
му, що підтверджує стійкість рекурсивної частини. Імпульсну характеристику НЦФ та фільтра 
із рекурсивною частиною, наведено на рис. 3, а, б, відповідно 
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Рис. 3. Зображення імпульсних характеристик НЦФ (а) та РЦФ (б) 

Проведено моделювання роботи фільтрів, що відповідають схемам, зображеним на рисун-
ках 1 і 2, відповідно (рисунки 4 і 5).  

На вхід фільтрів подано інформаційний сигнал у вигляді імпульсів, що відповідають логі-
чним рівням 11001100. Як видно із рисунків, вхідний інформаційний сигнал присутній і на ви-
ході і відповідає піковим значенням. Робота НЦФ (див. рисунок 4) і комбінованого фільтра 
(див. рисунок 5) майже ідентична, що підтверджується рисунками. Сигнал на виході фільтрів є 
приведеним до довжини ПВП для порівняння.  
  Y

0

0,5 

1 

−0,5

−1,5

−1

n1 74  13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58  

 Y

0

−1

−0,6

n1 74  13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

0,6

 
Рис. 4. Сигнал на виході НЦФ  Рис. 5. Сигнал на виході комбінованого фільтра 
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Результатом роботи є одержання структури комбінованого фільтра із характеристиками, 
відповідними НЦФ. При цьому порядок фільтра зменшився з 6-го до 4-го. Окремим недоліком 
є наявність дробових коефіцієнтів, але при наявності економії комірок пам’яті це виправдано. 
Подальшим розвитком роботи є застосування результатів для фільтрів більших порядків і 
спроба отримувати цілі коефіцієнти РЦФ або кратні степені двійки, що дозволить одержувати 
їх зрушенням константи у необхідному напряму.      
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