
Procesarea Semnalelor 

Laboratorul 4- Proiectarea de filtre FIR 

Cerintele proiectului initiat de acest laborator le gasiti 
detaliate la:  http://neuron.ro/PS/TemeProiect.pdf 

 

In acest laborator vom scrie metodele pentru proiectarea filtrelor FIR 
prin metoda ferestrei (windowing).  

Pentru a proiecta un filtru FIR de ordin N prin metoda ferestrei, 
folosim relatia: 

 



Pentru a scapa de factorul de scala T=1/fN al filtrului ideal de la care 
s-a pornit (vezi cursul 5), in final trebuie hk = hk / T.  

 

1) Proiectarea de filtre FIR de tip trece-jos 

Implementati metoda: 

double []FIRDesign(int N, double fN,double fS)  

conform celor mai sus mentionate, efectuand si scalarea cu 1/T. 
Vectorul intors de aceasta metoda reprezinta cei  N+1 coeficienti ce 
reprezinta raspunsul finit al impuls al filtrului. 

Filtrul FIR rezultat reprezinta un filtru FIR de ordin N de tip trece-jos. 

 

2) Calculul raspunsului in frecventa 

Daca pentru filtrarea ideala folosim DFT (pentru ca este suficient), 
pentru vizualizarea raspunsului in frecventa folosim DTFT, pentru ca 
reprezinta varianta continua in domeniul frecvente a DFT. Utilizam 
DTFT pentru a analiza raspunsul in frecventa al unui filtru FIR pe 
orice interval de frecvente.  

DTFT este functia XT(f) : R � C data de relatia: 

 

si reprezinta spectrul continuu de frecvente al unui semnal x[n]=x(nT) 
arbitrar. 

In contextul filtrelor, raspunsul in frecventa al filtrelor FIR este 
DTFT(hk) , unde hk este raspunsul la impuls al filtrului (calculat aici 
cu metoda FIRDesign ) 



Vorbim de functia XT (f) de variabila reala cu valori numere 
complexe. Plecand de la aceasta observatie, exista 2 grafice ce se pot 
realiza plecand de la functia XT (f): 

- Raspunsul in amplitudine : graficul lui |X(f)| 

- Raspunsul in faza: graficul lui arg(X(f)), adica graficul lui 
arctan(Im(X(f))/Re(X(f))). 

 

In orice caz, pentru a realiza aceste grafice (ceea ce va propun in tema 
de proiect lansata de acest laborator) trebuie implementata o metoda 
care sa intoarca  raspunsul in frecventa  sub forma unui array de 
numere complexe, calculand DTFT al raspunsului la impuls: 

Implementati metoda: 

double [2][] DTFT(double h[], int N,double fS,double deltaF), unde: 

h[] este raspunsul la impuls al filtrului  

N este ordinul filtrului 

fS – frecventa de esantionare a raspunsului la impuls din versiunea 
continua exprimata in Hz 

deltaF – rezolutia de calcul a spectrului exprimata in Hz 

Am mentionat in curs ca este suficient ca f din formula DTFT  sa aiba 
valori intre –fS/2 si fS/2, pentru ca indiferent de ce folosim (DFT sau 
DTFT), toata informatia spectrala trebuie sa existe in [-fS/2,fS/2] 
(Nyquist) 

Fiinda intoarcem totusi un sir de valori complexe, trebuie un for de la 
–fS/2 la fS/2 cu increment deltaF   Hz. 

Pentru fiecare iteratie, aplicati formula DTFT descrisa mai sus si 
stocati Re(XT(f)) in rezultat[0][iteratie] si Im(XT(f)) in 



rezultat[1][iteratie]. Alternativ puteti intoarce un ArrayList[2] in loc 
de double[2][]  

Valoarea deltaF o puteti alege astfel incat sa reglati ‘finetea’ de 
reprezentare a raspunsului in frecventa a filtrului sub forma grafica. 
Cu cat deltaF este mai mic (puneti default 1), cu atat raspunsul in 
frecventa al filtrului va fi reprezentat grafic mai fidel.  

 

 


