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Wyznaczanie reprezentacji zastêpczej
dla dyskretnej filtracji niestacjonarnej
 rozwa¿ania wstêpne**
1. Wprowadzenie
Twierdzenie o splocie [3] definiuj¹ce zwi¹zek miêdzy filtracj¹ realizowan¹ bezporednio w dziedzinie Fouriera oraz w dziedzinie pierwotnej  zwanej zwykle dziedzin¹ czasu 
stanowi jedno z najbardziej znanych i fundamentalnych twierdzeñ z zakresu przetwarzania
sygna³ów. W myl tego twierdzenia, je¿eli filtr (zwany te¿ systemem) jest liniowy i stacjonarny, to iloczyn transformaty Fouriera sygna³u wejciowego i charakterystyk filtru zdefiniowanych w dziedzinie tej transformaty jest równowa¿ny splotowi sygna³u wejciowego,
okrelonego w dziedzinie pierwotnej i odpowiedzi impulsowej filtru. Charakterystyki (liczba mnoga wynika z faktu, i¿ najczêciej s¹ to dwie charakterystyki: amplitudowa i fazowa
lub rzeczywista i urojona) filtru w dziedzinie transformaty s¹ jednoczenie transformat¹
odpowiedzi impulsowej [3]. Twierdzenie to jest sformu³owane zarówno dla dziedziny czasu ci¹g³ego, jak i dla tak zwanego czasu dyskretnego, gdy rolê sygna³u pe³ni ci¹g wartoci,
okrelony w pewnych  zazwyczaj równoodleg³ych  punktach osi czasu. Je¿eli rolê transformacji pe³ni dyskretna transformacja Fouriera (DTF) [3], wówczas zarówno dziedzina
pierwotna (umownie zwana dziedzin¹ czasu), jak i wtórna (czyli Fouriera, zwana te¿ dziedzin¹ czêstotliwoci) jest dyskretna i jest jednoznacznie okrelona przez ci¹g indeksów
o wartociach od 0 do N-1, gdzie N to d³ugoæ ci¹gu. DTF przekszta³ca N-elementowy ci¹g
pierwotny  zwykle o wartociach rzeczywistych  w N-elementowy ci¹g transformaty
Fouriera  zazwyczaj o wartociach zespolonych. W przypadku DTF i przy przetwarzaniu
ci¹gów o ustalonej d³ugoci twierdzenie o splocie jest spe³nione dla splotu ko³owego, który
mo¿e byæ opisany nastêpuj¹cym wzorem

y (n) =

N −1

∑ x(m) ⋅ h(n − m) N

(1)

m= 0

gdzie x(n), h(n) i y(n) to kolejne elementy ci¹gów: wejciowego, odpowiedzi impulsowej
i wyjciowego, a zapis ( )N oznacza wartoæ w nawiasie wziêt¹ modulo N.
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W ostatnich kilku dekadach, w miarê wzrostu dostêpnoci i szybkoci cyfrowych technik obliczeniowych, rozwa¿ania prowadzone na bazie DTF stopniowo zastêpowa³y transformacjê Fouriera z czasem ci¹g³ym, a filtracja cyfrowa  filtracjê analogow¹. Dlatego te¿
poszukuj¹c rozwi¹zañ praktycznych uzasadnione jest powiêcenie uwagi zagadnieniom zwi¹zanym z cyfrowym przetwarzaniem sygna³ów i odpowiedni¹ wersj¹ twierdzenia
o splocie. W przedstawionym opracowaniu zostanie rozwa¿ony nietypowy sposób podejcia do filtracji sygna³ów z czasem dyskretnym, gdy nie jest spe³nione za³o¿enie o stacjonarnoci filtru. Opisane rozwi¹zanie stanowi element wstêpnych rozwa¿añ, oferuj¹cych
kolejne narzêdzie wy³onione w trakcie szerszego programu poszukiwañ dotycz¹cych mo¿liwych uogólnieñ i adaptacji powszechnie stosowanych pojêæ, wi¹zanych zwyczajowo
z DTF, do innych dyskretnych transformacji [510].
Celem stosowania splotu jest zazwyczaj stopniowe realizowanie filtracji, w trakcie
nap³ywania danych, natomiast mno¿enie transformat jest operacj¹, za pomoc¹ której wygodnie jest realizowaæ filtracjê dla ca³oci danych. Filtracja realizowana splotowo w dziedzinie pierwotnej stanowi zatem narzêdzie obliczeniowe zastêpuj¹ce mno¿enie transformat, definiuj¹ce zwykle cel filtracji. Rozwa¿aj¹c rozmaite problemy praktyczne, wygodnie
jest modelowaæ obserwowane zmiany jako filtracjê sygna³u za pomoc¹ zmiennego w czasie
filtru o skoñczonej odpowiedzi impulsowej [11]. Jednak dopiero odpowiednie podejcie
syntetyczne mo¿e ujawniæ istotê obserwowanego procesu. Zadanie to mo¿e byæ wykonane
przez filtracjê realizowan¹ komputerowo w dziedzinie transformaty, dla ca³ego ci¹gu danych. Argumenty powy¿sze spowodowa³y, i¿ autor postanowi³ zbadaæ, czy mo¿liwe jest
takie przeformu³owanie problemu filtracji z wykorzystaniem zmiennych w czasie filtrów
o skoñczonej odpowiedzi impulsowej, i¿ proces filtracji móg³by byæ opisany w postaci
pojedynczego filtru zdefiniowanego w dziedzinie odpowiednio dobranej transformacji.
W poszukiwaniach po³¹czono rozwa¿ania dotycz¹ce splotu uogólnionego [1, 2, 510], oraz
filtracji niestacjonarnej [11].

2. Wyprowadzenie algorytmu
Wprowadmy nastêpuj¹ce oznaczenia. Niech A bêdzie macierz¹ transformacji, C natomiast macierz¹ splotu uogólnionego [10] (w przypadku DTF jest to macierz splotu ko³owego [3, 11]). H niech oznacza macierz filtru w dziedzinie transformaty. Wektory kolumnowe x, h, y to odpowiednio: sygna³ wejciowy, odpowied impulsow¹ filtru oraz sygna³ wynikaj¹cy z filtracji. W przypadku filtracji stacjonarnej h nie zmienia siê w czasie i filtracja
mo¿e byæ zapisana nastêpuj¹co
y

= h⊗x =

(

A −1 ⋅ hˆ o ( A ⋅ x )

)

=

A −1 ⋅ H ⋅ A ⋅ x = C ⋅ x

(2)

gdzie:
⊗ – operator splotu ougólnionego [5, 10] (w przypadku DTF jest to splot ko³owy),
o – operator iloczynu element-po-elemencie,
^ – wektor w dziedzinie transformaty.
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W przypadku gdy filtr jest stacjonarny, macierz H jest diagonalna, a kolejne elementy
wektora ĥ le¿¹ na linii diagonalnej. Je¿eli dopucimy zmiany w opisie filtru w dziedzinie
pierwotnej  koresponduj¹ce ze zmieniaj¹cymi siê charakterystykami w dziedzinie DTF 
wówczas dla ka¿dego indeksu czasowego n wartoæ wynikowa y(n), bêd¹ca n-t¹ sk³adow¹
wektora y jest wyliczana z zale¿noci

y n = h n ⊗ x : y (n ) = y n ( n )

(3)

gdzie dolny indeks n przy wektorach oznacza, ¿e s¹ to wektory zale¿ne od n. Poniewa¿
rozwa¿amy niestacjonarn¹ filtracjê odnoszon¹ do DTF, zatem macierz C zawiera w swoich
wierszach transponowane, odwrócone ty³ na przód (zgodnie z zasadami tworzenia macierzy
splotu ko³owego [3]) i odpowiednio przesuniête cyklicznie wektory hn. £¹czne zapisanie
procesu filtracji dla wszystkich indeksów n prowadzi do równania macierzowego

y = C ⋅ x = B−1 ⋅ H ⋅ B ⋅ x

(4)

gdzie B oznacza macierz nowej transformacji zastêpczej, spe³niaj¹cej równanie (4) dla
pewnej diagonalnej macierzy H. Równanie (4) jest spe³nione, gdy spe³nione s¹ równania

C = B −1 ⋅ H ⋅ B ⇔ H = B ⋅ C ⋅ B −1

(5)

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e gdyby po skonstruowaniu nowej macierzy C zachowaæ tê sam¹
macierz transformacji A (w tym przypadku jest to macierz DTF), zamiast zastêpowaæ j¹
macierz¹ B, to macierz filtru H nie by³aby ju¿ zazwyczaj macierz¹ diagonaln¹. Zgodnie
z regu³ami algebry liniowej [4] macierze C i H w równaniach (5) s¹ podobne, a w przypadku ortogonalnej macierzy B  przystaj¹ce. Oznacza to, ¿e wyznaczenie ortogonalnej macierzy B spe³niaj¹cej równanie (5) prowadzi do rozwi¹zania postawionego problemu, czyli
wyznaczenia stacjonarnego filtru zastêpczego, jednak przy pewnej transformacji zastêpczej
 innej ni¿ DTF. Wystarczy zatem wyznaczyæ rozwiniêcie macierzy C wzglêdem wartoci
w³asnych [4]. Wówczas wektor wartoci w³asnych, po uporz¹dkowaniu wed³ug malej¹cych
wartoci modu³ów, stanowi charakterystykê (zazwyczaj zespolon¹) filtru w dziedzinie
transformaty, natomiast macierz zawieraj¹ca w kolejnych kolumnach u³o¿one w tym samym, co odpowiednie wartoci w³asne, porz¹dku wektory w³asne (równie¿ zwykle zespolone), to macierz odwrotna do macierzy B.
Podsumowuj¹c: proponowany algorytm jest nastêpuj¹cy:
1. Dla niestacjonarnego filtru opisanego zale¿nym od indeksu n wektorem hn, zastêpuj¹cym odpowied impulsow¹, konstruujemy macierz C, postêpuj¹c analogicznie jak
przy konstruowaniu macierzy splotu ko³owego, gdzie ka¿dy wiersz odpowiada kolejnemu indeksowi n.
2. Wyznaczamy rozwiniêcie macierzy C wzglêdem wartoci w³asnych, otrzymuj¹c zarówno filtr zastêpczy, jak i transformacjê zastêpcz¹, przy czym filtr ten jest opisany
w postaci charakterystyki w dziedzinie tej¿e transformacji zastêpczej.
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3. W celu przeniesienia rozwa¿añ do dziedziny pierwotnej nale¿y wyznaczyæ transformatê odwrotn¹ dla filtru zastêpczego, otrzymuj¹c jego opis w dziedzinie indeksów n, przy
czym proces filtracji w tej dziedzinie opisany jest za pomoc¹ splotu uogólnionego [510].

3. Przyk³ady
Przyk³ad 1
Obliczenia weryfikuj¹ce poprawnoæ opisanych rozwa¿añ oraz umo¿liwiaj¹ce wstêpn¹ ocenê w³aciwoci proponowanej metody przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu
MATLAB, zadaj¹c ró¿ne warianty zmiennoci filtru w czasie oraz badaj¹c wynik filtracji
dla pseudo-losowo generowanych ci¹gów x. Dla zilustrowania wywodu przyjmijmy, ¿e filtr
ma charakterystyki przedstawione na rysunku 1. Przyjêto d³ugoæ ci¹gu N = 64. O n reprezentuje kolejne indeksy czasowe, natomiast o k indeksy w dziedzinie transformaty Fouriera (czyli DTF). Na rysunku 1 przedstawiono jedynie charakterystyki amplitudowe. Liniowe
charakterystyki fazowe by³y w tym przypadku sta³e w czasie, co nie ogranicza ogólnoci
przyk³adu. Na rysunku 2 pokazano uzyskane charakterystyki filtru zastêpczego okrelone
w dziedzinie wyznaczonej transformacji zastêpczej. Widaæ wyranie, i¿ charakterystyki te
nie zawieraj¹ powtórzeñ wskazuj¹cych na symetrie, charakterystyczne dla filtrów o rzeczywistych odpowiedziach impulsowych, obserwowanych w dziedzinie DTF. Rysunek 3
przedstawia wybrane ci¹gi bazowe opisanej macierz¹ B transformaty zastêpczej. Dla porównania warto przypomnieæ, ¿e w przypadku DFT ci¹gi bazowe, to próbkowane funkcje
kosinus (czêæ rzeczywista) oraz sinus (czêæ urojona). W tym przypadku widoczny jest
wyranie lokalny charakter ci¹gów bazowych, co mo¿e wskazywaæ na podobieñstwo do
ci¹gów odpowiadaj¹cych filtrom falkowym [12].
a)

b)

Rys. 1. Zmieniaj¹ce siê w czasie (indeksy n) amplitudowe charakterystyki filtru w dziedzinie DTF:
w postaci wykresu (a) i w postaci obrazu monochromatycznego (b).
Dla n = 0 filtr jest dolnoprzepustowy (centralna czêæ indeksów k odpowiada
maksymalnym dopuszczalnym czêstotliwociom w dziedzinie DTF)
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a)

c)

b)

d)

Rys. 2. Charakterystyki filtru zastêpczego (przyk³ad 1): a) amplitudowa; b) fazowa
(po podzieleniu przez pi); c) czêæ rzeczywista; d) czêæ urojona

Rys. 3. Wybrane zespolone ci¹gi bazowe, opisuj¹ce wyznaczon¹ transformacjê zastêpcz¹
dla za³o¿onego filtru niestacjonarnego (przyk³ad 1)
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Przyk³ad 2
Dla potwierdzenia poprawnoci proponowanego algorytmu oraz z punktu widzenia
kompletnoci rozwa¿añ przyjmijmy, ¿e filtr jest stacjonarny  np. filtr o odpowiedzi impulsowej zawieraj¹cej na kolejnych 3 pozycjach wartoci: 1/4, 1/2 i 1/4, przy czym N = 32.
Rysunek 4 przedstawia charakterystyki filtru w dziedzinie DTF oraz charakterystyki
filtru zastêpczego w dziedzinie transformacji zastêpczej. Widaæ, i¿ filtr zastêpczy zawiera
dok³adnie te same elementy, co filtr oryginalny, jedynie przenumerowane w wyniku porz¹dkowania wed³ug malej¹cego modu³u. Taka sama obserwacja dotyczy ci¹gów bazowych. Nale¿y wspomnieæ, i¿ pomno¿enie równania wi¹¿¹cego dany wektor w³asny i wartoæ w³asn¹ przez 1 zachowuje prawdziwoæ tego równania [4], co oznacza, ¿e w razie
potrzeby mo¿na wybrane elementy charakterystyki filtru zastêpczego i odpowiadaj¹ce im
ci¹gi bazowe transformacji zastêpczej pomno¿yæ przez 1.
a)

c)

b)

d)

Rys. 4. Porównanie charakterystyk za³o¿onego filtru stacjonarnego w dziedzinie DTF
oraz wyliczonego filtru zastêpczego w dziedzinie transformacji zastêpczej:
a) amplituda filtru za³o¿onego; b) faza filtru za³o¿onego (po podzieleniu przez pi);
c) amplituda filtru zastêpczego; d) faza filtru zastêpczego (po podzieleniu przez pi)

4. Podsumowanie
Nale¿y podkreliæ, i¿ chocia¿ opisane wy¿ej rozwa¿ania nie nale¿¹ do powszechnie
stosowanego kanonu przetwarzania sygna³ów, jednak nie s¹ ca³kowicie odosobnione, poniewa¿ pierwsza propozycja wprowadzenia operacji analogicznej do splotu uogólnionego
pojawi³a siê ju¿ w [1], a w [2] opisano w ogólnym zarysie, korzystaj¹c z odpowiednich
równañ macierzowych, metodê wyznaczenia wspó³czynników danego filtru w dziedzinie
transformaty Walsha. W [11] przeprowadzono obszerne studium zawartoci macierzy C
w zastosowaniu do filtracji niestacjonarnej.
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Zaproponowane rozwi¹zanie stanowi wynik prac wstêpnych. Kontynuacja rozwa¿añ
powinna dotyczyæ okrelenia ograniczeñ w jego stosowaniu oraz zbadania efektywnoci
i przydatnoci dla konkretnych zagadnieñ praktycznych. Prowadzenie rozwa¿añ na podstawie splotu uogólnionego  zale¿noci (2) oraz (3)  stwarza mo¿liwoæ dalszego ich poszerzenia na badanie filtracji niestacjonarnej definiowanej dla transformacji innych ni¿ DFT.

Literatura
[1] Aizenberg N.N.: Spectrum of the convolution of the discrete signals in an arbitrary basis. Doklady Akademii. Nauk SSSR, 241(3), 1978, 551554 (in Russian)
[2] Beauchamp K.G.: Walsh Functions and their Applications. Academic Press 1975
[3] Bracewell R.N.: The Fourier Transform and Its Applications. McGraw-Hill 2000
[4] Kie³basiñski A., Schwetlick H.: Numeryczna algebra liniowa. Warszawa, WNT 1992
[5] Korohoda P., D¹browski A.: Generalized primary domain interpretation of product filtering
of digital signals in the transform domain. Proc. of the IEEE Workshop on Signal Processing,
Poznañ, 10th October 2003, 7580
[6] Korohoda P.: Odpowiednik pojêcia odpowiedzi impulsowej dla wybranych transformacji dyskretnych. Pó³rocznik AGH Automatyka, t. 8, z. 3, 2004, 351359
[7] Korohoda P.: Generalized convolution with windowing in the primary domain. Proc. of 11th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Poznañ, September 2004, 383386
[8] Korohoda P., D¹browski A.: Generalized convolution concept based on DCT. Proc. of the XII European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Vienna, Austria, Sept. 610, 2004, 973976
[9] Korohoda P.: Dyskusja mo¿liwoci dostosowania opisu algorytmów filtracji adaptacyjnej do wybranej dyskretnej transformacji. Pó³rocznik AGH Automatyka, z. 9, z. 3, 2005, 401407
[10] Korohoda P., D¹browski A.: Study on the concept of the generalized convolution. Elektronika, 4,
2007, 1620
[11] Margrave G.F.: Theory of nonstationary linear filtering in the Fourier domain with application to
time-variant filtering. Geophysics, vol. 63, no. 1, 1998, 244259
[12] Vetterli M., Kovacevic J.: Wavelets and subband coding. Prentice Hall 1995

