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Projektowanie filtrów cyfrowych jedno- i dwuwymiarowych  
z zastosowaniem aproksymacji równomiernie falistej 

 
Streszczenie 

 
 Praca stanowi podsumowanie badań autorki dotyczących metod projekto-
wania filtrów cyfrowych jednowymiarowych (1-D) i dwuwymiarowych (2-D).  
W pierwszej części pracy omówiono ogólne właściwości filtrów cyfrowych 
oraz przedstawiono przegląd opisywanych w literaturze metod projektowania 
tych filtrów z zastosowaniem aproksymacji czebyszewowskiej i równomiernie 
falistej (aproksymacji EQ). Następnie zaproponowano nową, ogólną metodę 
projektowania filtrów cyfrowych z zastosowaniem aproksymacji EQ. Nowością 
zaproponowanej metody jest sposób przekształcenia zagadnienia aproksymacji 
EQ określonej charakterystyki filtru cyfrowego w odpowiednie zadanie pro-
gramowania nieliniowego poprzez zastosowanie funkcji celu o szczególnej 
postaci. Przedstawiono wykorzystanie zaproponowanej metody do projektowa-
nia filtrów 1-D typu FIR oraz IIR. Pokazano, że w przypadku wykorzystania 
zaproponowanej metody możliwe jest uwzględnienie w zadaniu projektowania 
filtru dodatkowych ograniczeń zarówno liniowych jak i nieliniowych, w dzie-
dzinie czasu i/lub częstotliwości.  

W kolejnej części pracy rozpatrzono projektowanie filtrów cyfrowych  
z zastosowaniem aproksymacji EQLS (aproksymacji EQ w pasmie przepusto-
wym i średniokwadratowej w pasmie zaporowym). Zaproponowano nową me-
todę projektowania filtrów cyfrowych z zastosowaniem tej aproksymacji. 
Umożliwia ona uzyskiwanie różnych rozwiązań kompromisowych pomiędzy 
aproksymacją EQ a średniokwadratową. Wykazano, że w przypadku tego ro-
dzaju aproksymacji przy użyciu zaproponowanej metody projektowania możli-
we jest uzyskanie wyraźnie mniejszego błędu aproksymacji w pasmie przepu-
stowym niż w przypadku aproksymacji EQ w pasmie przepustowym i zaporo-
wym. Przedstawiono również wykorzystanie zaproponowanej metody do pro-
jektowania 1-D filtrów typu FIR o współczynnikach zespolonych. 

Następnie rozpatrzono projektowanie zespołów (banków) lustrzanych fil-
trów kwadraturowych FIR. Zadanie zaprojektowania takiego zespołu filtrów 
przekształcane jest w odpowiednie zadanie optymalizacji dwukryterialnej.  
 W dalszej części pracy przedstawiono wykorzystanie zaproponowanej 
metody projektowania z zastosowaniem aproksymacji EQ w pasmie przepusto-
wym i zaporowym oraz z zastosowaniem aproksymacji EQLS  do projektowa-
nia 2-D filtrów typu FIR o liniowej charakterystyce fazowej i różnych rodzajach 
symetrii.  Pokazano również, że obie zaproponowane metody dobrze nadają się 
do zrównoleglenia, co jest szczególnie istotne w przypadku projektowania fil-
trów 2-D i wielowymiarowych. Przedstawiono ponadto przykłady wykorzysta-
nia zaprojektowanych 2-D filtrów typu FIR, w tym filtrów półpasmowych,  
w przetwarzaniu obrazów. 
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Design of one- and two-dimensional digital filters  
using equiripple approximation  

 
Summary 

 
The dissertation summarizes the Author’s research in the field of one-

dimensional (1-D) and two-dimensional (2-D) digital filter design methods.  
It begins with a brief review of properties of digital filters and an overview  
of filter design methods that use Chebyshev and equiripple approximation. Then 
a new, general method for the design of digital filters using equiripple approxi-
mation is proposed. The novelty of the method is the way of transforming the 
equiripple filter design problem into an equivalent nonlinear optimization prob-
lem by using an objective function of a specific form. The application of the 
proposed method to the design of 1-D FIR and IIR filters is presented. It is 
demonstrated that in case of the method it is possible to include into the filter 
design problem the additional constraints, both linear and nonlinear, in the time 
and/or frequency domain. 

The next part covers the design of digital filters using the EQLS approxi-
mation (equiripple approximation in the passband and the least-squares  
approximation in the stopband). A new method for the design of digital filters 
using this approximation is proposed. It allows arbitrary compromises between 
the least-squares and the equiripple design. It is shown that using the proposed 
approach it is possible to obtain a smaller ripple in the passband than in case of 
the equiripple design in the passband and in the stopband. An application of the 
proposed method to the design of 1-D FIR filters with complex coefficients is 
also presented.  

Then, a new approach for the design of FIR quadrature mirror filter banks 
is considered. In this approach, the design problem is solved by means of its 
transformation into an equivalent bicriterion optimization problem. 

The last part of the dissertation is concerned with the design of 2-D FIR 
linear phase filters with different symmetries. The application of the proposed 
methods using the equiripple and the EQLS approximation to the design of such 
2-D filters is presented. It is demonstrated that both proposed filter design 
methods can be easy paralellized what is especially important in case of 2-D 
and multidimensional filters. Examples of the application of the designed linear 
phase 2-D filters, including 2-D half-band filters, to image processing are also 
provided. 
   
 

  
 
 




