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ФІЛЬТРАЦІЇ СИГНАЛІВ В СИСТЕМАХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ 
 

У статті розглядаються процеси адаптивної фільтрації в адаптивних антенних решітках. Проведено 

порівняльний аналіз алгоритмів адаптивної фільтрації, визначено напрямки їх удосконалення.  

Цатурян А.Г., Беляков Р.О., Мартинюк В.В., Лебидь Е.В. Анализ алгоритмов адаптивной 

фильтрации сигналов в системах цифровой радиосвязи. В статье рассматриваются процессы адаптивной 

фильтрации в адаптивных антенных решетках. Проведен сравнительный анализ алгоритмов адаптивной 

фильтрации, определены направления их совершенствования. 
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have been determined. 

Ключові слова: алгоритм адаптивної фільтрації, адаптивна антенна решітка, система радіозв’язку. 

Вступ. Одним із способів удосконалення систем радіозв’язку (СРЗ) є використання 

адаптивних  антенних решіток (ААР). Це обумовлено рядом переваг таких антенних систем 

перед антенами інших типів [1]. ААР  характеризуються  здатністю підвищення якості 

прийому сигналів шляхом подавлення завад, що знаходяться в одній смузі частот з корисним 

сигналом [2 – 4]. ААР, у загальному вигляді, є переналагоджуваним просторовим фільтром, 

амплітудно-кутова характеристика якого, тобто діаграма спрямованості (ДС), змінюється у 

відповідності до умов функціонування (просторово-часових характеристик джерела 

сигналів). Важливим завданням є вибір алгоритмів фільтрації для здійснення адаптивного 

діаграмоутворення в СРЗ [5].  

1. Загальна структура адаптивного фільтра показана на рис. 1. В результаті обробки 

дискретним фільтром вхідного дискретного сигналу x(k), утворюється вихідний сигнал y(k). 

Цей вихідний сигнал порівнюється із базовим сигналом d(k), різниця між ними утворює 

сигнал помилки e(k). Завданням адаптивного фільтра є мінімізація помилки відтворення 

базового сигналу. З цією метою блок адаптації після обробки кожного відліку аналізує 

сигнал помилки і додаткові дані, що надходять із фільтра, використовуючи результати цього 

аналізу для підстроювання параметрів (коефіцієнтів) фільтра. Інший режим роботи, при 

якому базовий сигнал не використовується, називається сліпою адаптацією (blind adaptation), 

або навчанням без учителя (unsupervised learning). В такому випадку необхідна інформація 

про структуру корисного вхідного сигналу (знання типу і параметрів виду модуляції). 

Очевидно, що сліпа адаптація є більш складною обчислювальною задачею, ніж адаптація з 

використанням базового сигналу [3, 6 – 8].  

2. В якості адаптивного фільтра в структурі, показаній на рис. 1, найчастіше 

використовується нерекурсивний цифровий фільтр [2]. Однією з головних переваг цього 

варіанта реалізації є стійкість адаптації при будь-яких значеннях коефіцієнтів. Однак, такий 

варіант адаптивної фільтрації вимагає врахування зворотнього зв’язку, що впливає на 

стійкість застосованої системи адаптивної фільтрації.  

 

 
Рис. 1. Загальна структура адаптивного фільтра 
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Розрізняють адаптивні алгоритми і для рекурсивних фільтрів, але при їх розробці 

виникають проблеми зі стійкістю системи адаптивної фільтрації, тому такі фільтри не такі 

поширені [2].   

У статті розглядаються адаптивні алгоритми з використанням базового сигналу, які 

найчастіше використовуються на практиці в різних радіотехнічних системах. Для спрощення 

математичних розрахунків припустимо, що сигнали і фільтри є дійсними. Однак результуючі 

формули легко узагальнюються на випадок комплексних сигналів і фільтрів. 

Метою роботи є проведення порівняльного аналізу алгоритмів роботи адаптивних 

фільтрів з використанням базового сигналу. 

Виклад основного матеріалу. З метою визначення оптимальних параметрів фільтра, 

які коректуються у відповідності до застосованого алгоритму, необхідно розглянути 

статистичний і детермінований підходи оптимальної фільтрації на прикладі фільтра Вінера 

[4], побудованого в системі MATLAB. 

Статистичний підхід. При розробці фільтра Вінера передбачалося, що оцінка 

виходить на основі спостереження на нескінченному відрізку часу, що є обмеженням 

стосовно завдань управління. 

Нехай вхідний дискретний випадковий сигнал x(k) обробляється не рекурсивним 

дискретним фільтром порядку N, коефіцієнти якого представлені вектор-стовпцем                       

w = [w0, w1, .., wN]
T
. Вихідний сигнал фільтра дорівнює [4]  

y(k) = u
T
(k)w,                     (1) 

де u(k) = [x(k), x(k – 1), ..., x(k – N)]
T
 –  вектор-стовпець вмісту лінії затримки фільтра на k-му 

кроці.  

Крім того, маємо базовий випадковий сигнал d(k). Помилка відтворення базового 

сигналу дорівнює  

                            e(k) = d(k) – y(k) = d(k) – u
T
(k)w.                                                   (2) 

Необхідно знайти коефіцієнти фільтра w, які забезпечують максимальну близькість 

вихідного сигналу фільтра до базового, тобто мінімізують помилку e(k).  

Оскільки e(k) також є випадковим процесом, який доцільно прийняти як 

середньоквадратичне значення, то цільову функцію можна представити:  

J(w) =         → min. 

Квадрат помилки дорівнює  

e
2
(k) = (d(k) – u

T
(k)w)

2 
= d

2
(k) – 2d(k)u

T
(k)w + w

T
u(k)u

T
(k) . 

Статистично усереднюючи цей вираз, отримаємо:  

                                                                                     ,                        (3) 

де величини що входять до отриманої формули, мають наступний зміст: 

        
   середній квадрат базового сигналу; 

              транспонований вектор-стовпець p взаємних кореляцій між k-м 

відліком базового сигналу і вмістом лінії затримки фільтра. Якщо розглядаються випадкові 

процеси x(t) і d(k), які є спільно стаціонарними, вектор взаємних кореляцій не залежить від 

номера кроку k;  

              кореляційна матриця сигналу, розмірністю (N + 1) (N + 1).  

Для стаціонарного випадкового процесу кореляційна матриця має вигляд діагонально-

постійної матриці Тепліца [6], на діагоналях якої – однакові величини:  

  

 
 
 
 
 
                     
                       
                       

     
                          

 
 
 
 

  

 

де                   – кореляційна функція (КФ) випадкового процесу {x(k)}.  

З урахуванням введених позначень виразу (3) приймає наступний вигляд:  
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             .                                             (4) 

 

Цей вираз являє собою квадратичну форму щодо w і тому при невиродженій матриці R 

має єдиний мінімум, для знаходження якого необхідно прирівняти нулю вектор градієнта:  

                    . 

 

Звідси отримуємо дані рішення для оптимальних коефіцієнтів фільтра: 

 w = R
–1

p.           

                                                     (5) 

Підстановка виразу (5)у вираз (4) дає мінімально досяжну дисперсію сигналу помилки:  

                        
        . 

            (6) 

Таким чином,                        і           , тому сигнал помилки некорельований з 

вхідним і вихідним сигналами фільтра.  

Відліки сигналу, що передається, прийнято вважати дискретним білим шумом з 

нульовим середнім значенням і одиничною дисперсією. У цьому випадку кореляційна 

функція вихідного сигналу буде збігатися з кореляційною функцією імпульсної 

характеристики каналу: r = [65, 2, –24, –6]. Кореляційна матриця вхідного сигналу будується 

як діагонально-постійна матриця Тепліца на основі даної кореляційної функції: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

           
           

            
           
           
       
         

 
 
 
 
 
 

  

 

Відновлення переданого сигналу вимагає внесення деякої часової затримки, тому 

базовий сигнал являє собою копію переданого сигналу із затримкою в часі:           
   . У лінії затримки фільтра на k-му кроці містяться відліки спотвореного сигналу з 

номерами k,     k – 1,   k – 2, …, k – N, де N – порядок фільтра. Кожен з цих відліків являє 

собою лінійну комбінацію відліків переданого сигналу:  

 

         

 

    

                                                                    

 

де        імпульсна характеристика вхідного сигналу на       кроці. 

Оскільки вихідний сигнал вважається білим шумом, то при обчисленні m-го елемента 

вектора p результат усереднення буде відрізнятися від нуля: 

 

                 

 

    

                             

 

Таким чином, вектор p містить зворотню імпульсну характеристику каналу, при 

необхідності обрізану або доповнену нулями з однієї або двох сторін.  

Проведено розрахунки параметрів оптимального фільтра для корекції спотворень, які 

вносяться в сигнал, що передається x0(k) каналом зв’язку, що має 4- елементну імпульсну 

характеристику вигляду: h = [–2, –4, 6, 3], за допомогою MATLAB. 

У табл. 1 наводиться код MATLAB, що реалізує розрахунок оптимального фільтра.  
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    Таблиця 1 

Код, використаний для розрахунку фільтра у MATLAB 

                 імпульсна характеристика каналу зв’язку  

                    порядок фільтра, що розраховується 

             однобічна КФ імпульсної характеристики 

каналу 

                
                

                            

кореляційна матриця спотвореного каналу 

                               вектор взаємних кореляцій 

       коефіцієнти оптимального фільтра 

         графік імпульсної характеристики фільтра, що 

розраховується 

                                 графік імпульсної характеристики 

скоректованого каналу 

 

Код складений таким чином, щоб можна було варіювати вид імпульсної 

характеристики каналу і порядок досліджуваного фільтра. На рис. 2 приведені графіки 

імпульсної характеристики коректуючого фільтра та імпульсної характеристики 

скоректованого каналу зв’язку. Видно, що характеристика після корекції близька до 

одиничного імпульсу; це говорить про високу якість корекції. Настільки якісна корекція 

виявилася можливою у зв’язку із тим, що частотна характеристика каналу не має глибоких 

провалів. 

 
Рис. 2. Імпульсні характеристики коректуючого фільтра (ліворуч) і скоректованого каналу 

зв’язку (праворуч) 

 

3. Алгоритм LMS. Одним з найбільш поширених адаптивних алгоритмів, заснованих 

на пошуку мінімуму цільової функції (3) методом найшвидшого спуску є алгоритм LMS, при 

використанні даного способу оптимізації вектор коефіцієнтів фільтра w(k) повинен 

рекурсивно оновлюватися наступним чином: 

             
 

 
                                                      (8)  

де коефіцієнт   – розмір кроку.  

Докладний аналіз збіжності цього процесу наведено в [4]. Показано, що алгоритм 

збіжний, якщо           , де      – максимальне власне число кореляційної матриці R. 

Швидкість збіжності при цьому залежить від рознесення власних чисел кореляційної матриці 

R – чим менше відношення     /    , тим швидше збігається ітераційний процес. Однак для 

розрахунку градієнта необхідно знати значення матриці R і вектора p. На практиці можуть 

бути доступні лише оцінки цих значень, одержані за вхідними даними. Найпростішими 
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такими оцінками є миттєві значення кореляційної матриці і вектора взаємних кореляцій, 

одержані без усереднення: 

                 
                

 

При використанні даних оцінок формула (8) приймає вигляд 

                                                                  (9) 

Вираз у дужках, відповідно до виразу (2), являє собою різницю між базовим сигналом і 

вихідним сигналом фільтра на k-му кроці, тобто помилку фільтрації e(k). Таким чином, вираз 

для рекурсивного оновлення коефіцієнтів фільтра матиме вигляд:  

                     .                                       (10) 

Алгоритм адаптивної фільтрації, заснований на формулі (10), отримав назву LMS (Least 

Mean Square, метод найменших квадратів).  

Аналіз збіжності алгоритму LMS показав [4], що верхня границя для розміру кроку   в 

даному випадку є меншою, ніж при використанні істинних значень градієнта, і становить  

        
 

    
  

 

         
  

 

       
  ,                                          (11)  

де  k – власні числа кореляційної матриці R, а   
  – середнє квадратичне значення вхідного 

сигналу фільтра.  

Основною перевагою алгоритму LMS є мінімальна обчислювальна складність – для 

підстроювання коефіцієнтів фільтра на кожному кроці потрібно виконати N + 1 пар операцій 

„множення-додавання”. Недоліком алгоритму є повільна збіжність і підвищена (у порівнянні 

з мінімально можливим значенням) дисперсія помилки в сталому режимі – коефіцієнти 

фільтра завжди флуктують навколо оптимальних значень (6), що і збільшує рівень вихідного 

шуму. Існує велика кількість модифікацій алгоритму LMS [3], спрямованих на прискорення 

збіжності або на зменшення числа арифметичних операцій. Прискорення збіжності може 

бути досягнуто за рахунок поліпшення оцінки градієнта, що використовувається, а також за 

рахунок перетворення вхідного сигналу з метою перетворення його відліків на 

некорельовані.  

Зменшення обчислювальної складності можна досягти за рахунок використання в (10) 

не сигналу помилки і вмісту лінії затримки фільтра, а лише їх знаків. Це дозволяє повністю 

позбутися від операцій множення при оновленні коефіцієнтів. Таким чином, слід зазначити, 

що вимоги прискорення збіжності і скорочення обчислювальних витрат є суперечливими. 

Детермінований підхід. При розгляді статистичної задачі оптимізації, було прийнято 

вважати вхідний сигнал випадковим процесом і мінімізовувати середній квадрат помилки 

відтворення зразкового сигналу. Однак можливий і інший підхід, який не використовує 

статистичні методи.  

Нехай, маємо послідовність, що складається з K відліків x(k), коефіцієнти 

нерекурсивного фільтра утворюють вектор-стовпець w, а відліки базового сигналу рівні d(k). 

Вихідний сигнал фільтра визначається формулою (1), а помилка відтворення базового 

сигналу – формулою (2). Необхідно знайти такі коефіцієнти фільтра w, щоб помилка 

відтворення базового сигналу була мінімальною, тоді оптимізаційна задача матиме вигляд: 

             
   

   

                                                               

         Для вирішення завдання у виразах (1) і (2) необхідно перейти до матричного запису 

уздовж координати k, отримавши формули для вектор-стовпців вихідного сигналу y і для 

помилки відтворення вхідного сигналу e: 

     , 

       ,                                                           (13) 
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де d – вектор-стовпець відліків базового сигналу, а U – матриця, стовпці якої є вмістом лінії 

затримки фільтра на різних тактах, U = [u(0), u(1), ..., u(K –1)].  

 

Вираз (12) для норми помилки можна переписати в матричному вигляді наступним 

чином: 

                                                                         J(w) = eTe → min.                                                  (14) 

 

Підставивши вираз (13)у вираз (14), отримаємо: 

                                              . 

Для знаходження мінімуму необхідно розрахувати градієнт даного функціоналу і 

прирівняти його до нуля:  

grad J(w) = –2Ud  = 2UU
T
w = 0. 

Звідси   

w = (UU
T
) 

–1
Ud.                                                            (15)  

 

У формулі (15) простежується близька спорідненість з формулою (5), яка описує 

оптимальний у статистичному вигляді фільтр Вінера. Дійсно, якщо врахувати, що (UU
T
) 

–1
/K 

дає оцінку кореляційної матриці сигналу, отриману по одній реалізації сигналу шляхом 

часового усереднення, а Ud/K є аналогічною оцінкою взаємних кореляцій між базовим 

сигналом і вмістом лінії затримки фільтра, то формули (5) і (15) співпадуть. 

4. Алгоритм RLS. В процесі прийому сигналу можливо на кожному кроці 

перераховувати коефіцієнти фільтра безпосередньо за формулою (12). 

Однак це призводить до необґрунтовано великих обчислювальних витрат. Таким 

чином, розмір матриці U постійно збільшується і, крім того, необхідно кожного разу 

почергово обчислювати зворотну матрицю (UU
T
)
-1

. Скоротити обчислювальні витрати 

можливо, якщо зауважити, що на кожному кроці до матриці U додається лише один новий 

стовпець, а до вектора d – один новий елемент. Це дає можливість організувати обчислення 

рекурсивно.  

Відповідний алгоритм називається рекурсивним методом найменших квадратів 

(Recursive Least Square, RLS) [2, 4]. При використанні алгоритму RLS здійснюється 

рекурсивне оновлення оцінки зворотної кореляційної матриці P = (UU
T
)
–1

, а матрична 

тотожність набуває вигляду: 

 

(A + BCD)
–1 

= A
–1 

– A
–1

B(C
–1 

+ DA
–1

B)
–1

DA
–1

,                                     (16) 

 

де A і C – квадратні матриці (необов’язково однакових розмірів), а B і D – матриці сумісних 

розмірів. Застосування формули (16) для рекурсивного оновлення зворотної кореляційної 

матриці P в поєднанні з вихідною формулою (12) для коефіцієнтів оптимального фільтра дає 

наступну послідовність кроків адаптивного алгоритму RLS. 

1. При надходженні нових вхідних даних u(k) проводиться фільтрація сигналу з 

використанням поточних коефіцієнтів фільтра w(k – 1) і обчислення величини помилки 

відтворення базового сигналу:  

y(k) = u
T 

(k)w(k – 1), 

 

e(k) = d(k) – y(k). 

 

2. Розрахунок вектор-стовпця коефіцієнтів підсилення (знаменник дробу в наступних 

двох формулах є скалярною величиною, а не матрицею): 

 

     
            

                   
                                                    (17) 
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3. Проведення повторної оцінки зворотного кореляційної матриці сигналу:  

 

P(k) = P(k – 1)–K(k)u
T
(k)P(k – 1)                                               (18) 

 

4. Проведення повторного оновлення коефіцієнтів фільтра: 

 

w(k) = w(k – 1) + K(k)e(k). 

 

Початкове значення вектора w зазвичай приймається нульовим, а в якості вихідної 

оцінки матриці P використовується діагональна матриця виду CI/  
 , де    1 (у [2] 

рекомендується C ≥ 100). У формулах:  

             
   

   

                                                              

 

                                                                     (20) 

 

при цьому значенням помилки на всіх часових відліках надається однакова вага.  

Таким чином, якщо статистичні властивості вхідного сигналу з часом змінюються, це 

призводить до погіршення якості фільтрації. Щоб дати фільтру можливість відстежувати 

нестаціонарний вхідний сигнал, можна застосувати в  формулі (19) „експоненціальне 

заміщення”, при якому вага попередніх значень сигналу помилки експоненціально 

зменшується: 

            

   

   

               

 

При використанні такого методу, формули (17) і (18) приймають вигляд: 

 

     
          

                 
, 

 

     
 

 
                          

 

Головною перевагою алгоритму RLS є швидка збіжність, що впливає на підвищення 

точності фільтрації. Однак досягається це за рахунок значно вищої (в порівнянні з 

алгоритмом LMS) обчислювальної складності.  

Відповідно до [2] для повторного оновлення коефіцієнтів фільтра потрібно (2,5N
2 

+ 4N) 

пар операцій „множення-додавання”. 

Алгоритм Калмана. Для вирішення завдання адаптивної фільтрації випадкового 

процесу з відомими динамічними властивостями, можливо застосувати фільтр Калмана [4].  

За допомогою фільтрації Калмана можливо мінімізувати дисперсію оцінки векторного 

випадкового процесу x(k), що змінюється в часі:  

 

x(k + 1) = Φ(k)x(k) + v(k), 

 

де Ф(k) – матриця переходу, v(k) – випадковий вектор (шум процесу), що має нормальний 

розподіл. Для спостереження доступний лінійно перетворений процес y(k), до якого 

додається шум спостереження:  

y(k) = H(k)x(k) + w(k), 
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де H(k) – матриця спостереження, w(k) – шум спостереження, що представляє собою 

випадковий вектор, який має нормальний розподіл з кореляційною матрицею QM(k).  

Пошук алгоритму для рекурсивного оновлення оцінки процесу   (k) описується такою 

послідовністю формул:  

1. Прогнозоване значення сигналу що спостережується: 

 

  (k) = C(k)Φ(k)  (k – 1); 
 

2. Різниця між прогнозованим значенням і тим, що реально спостерігається: 
 

e(k) = y(k) –   (k); 
 

3. Калманівский коефіцієнт підсилення: 
 

                                          ; 
 

4. Оновлення оцінки процесу x(k); 
 

                          ; 
 

5. Оновлення оцінки кореляційної матриці помилок фільтрації: 
 

P(k) = Φ(k) [P(k – 1) – K(k)C     P(k – 1)] T     + QM(k). 
 

При використанні фільтра Калмана, для вирішення завдання адаптивної фільтрації, 

визначається вектор коефіцієнтів оптимального фільтра w. Передбачається, що 

детермінованих змін коефіцієнтів не відбувається, тому матриця переходу Φ є нормованою: 

Φ(k) = І. В якості матриці спостереження виступає вектор затримки фільтра u(k). Таким 

чином, вихідний сигнал фільтра являє собою прогнозоване значення сигналу що 

спостерігається, в якості якого виступає базовий сигнал адаптивного фільтра d(k). Шумом в 

даному випадку слід вважати помилку відтворення базового сигналу, а матриця QM 

перетворюється в скалярний параметр – середньоквадратичне значення сигналу помилки. Як 

зазначається в [4], величина цього параметра майже не впливає на реалізацію алгоритму. 

Рекомендовані значення   
   {0,001...0,01}. 

Якщо фільтрація Калмана застосовується для стаціонарного випадкового процесу, 

коефіцієнти оптимального фільтра є постійними і можна вважати Qp = 0. Для того щоб 

відстежувати зміни статистичних даних вхідного сигналу при    , у якості Qp може 

використовуватися діагональна матриця. Для опису процесу фільтрації проводяться 

розрахунки наступних параметрів. 

1. Вихідний сигнал фільтра (прогнозоване значення базового сигналу):  

y(k) = u
T
(k)  (k – 1); 

 

2. Помилка фільтрації: 

e(k) = d(k)– y(k); 
 

3. Калмановський коефіцієнт підсилення: 
 

     
          

                 
  

 

4. Оновлення оцінки коефіцієнтів фільтра w(k): 

  (k) =        ) + K(k)e(k); 
 

5. Оновлення кореляційної матриці помилок оцінювання: 
 

P(k) = P(k – 1) – K(k)u
T
P(k – 1) + Qp ; 
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Початкове значення вектора w зазвичай приймається нульовим, а в якості вихідної 

оцінки матриці P використовується діагональна матриця. Таким чином, показано, формули, 

які описують алгоритми RLS і Калмана, схожі. Обчислювальна складність і якісні параметри 

двох алгоритмів також виявляються досить близькими. Різниця полягає лише в початкових 

посилках, що використовувалися при виведенні формул, і в трактуванні параметрів 

алгоритмів. У деяких джерелах, зокрема [5], алгоритми RLS і Калмана ототожнюються. 

Отже як і у випадку з алгоритмом RLS, перевагою алгоритму Калмана являється 

швидка збіжність, що впливає на підвищення швидкості передачі інформації. Однак 

досягається це за рахунок значно вищої (в порівнянні з алгоритмом LMS) обчислювальної 

складності. 

Висновки. Таким чином, в роботі розглянуті алгоритми адаптивної фільтрації, які 

можуть використовуватись в системах радіозв’язку з адаптивними антенними решітками, 

проведено порівняльний аналіз таких алгоритмів, визначено їх особливості, переваги та 

недоліки на прикладі фільтра Вінера, дослідженого в середовищі MATLAB з використанням 

статистичного і детермінованого підходів. 

Основним недоліком алгоритму LMS є повільна збіжність і підвищена дисперсія 

помилки в сталому режимі. На практиці застосування таких алгоритмів призводить до 

збільшення рівня вихідного шуму, що є неприйнятним у випадку формування вузького 

променя адаптивної антенної решітки. Перевага алгоритму LMS полягає у низькій 

обчислювальній складності. Головною перевагою використання алгоритмів RLS та 

алгоритму на основі Калмановської фільтрації є можливість забезпечення кращої стійкості 

системи адаптивної фільтрації, проте в умовах перехідних процесів переналагодження ААР 

із великою кількістю елементів збільшується обчислювальна складність. 

Напрямком подальших досліджень є розробка алгоритму паралельної активної 

компенсації завад із використанням алгоритмів RLS та LMS з урахуванням різних 

швидкостей руху радіостанцій та джерела навмисних завад. 
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