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Синтезовано дискретні фільтри Гільберта другого, третього та п’ятого порядків, побудовано та 
досліджено їх характеристики.  Показано, що їх частотні характеристики мають пульсації в смузі 
пропускання, причому зі збільшенням порядку фільтра вони помітно зменшуються. Дано рекоменда-
ції для синтезу оптимального фільтру Гілберта з мінімальною кількістю помножувачів. Отримані 
результати можна використовувати при проектуванні систем зв’язку та телекомунікацій 
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Актуальною темою сьогодні стало застосування технологій цифрової обробки сигналів в перс-
пективних системах зв'язку, радіомовлення, телебачення і т. п., що розвиваються [1]. Необхідність 
цифрової обробки продиктована тим, що саме з цифровими сигналами можна працювати як з про-
грамними математичними функціями, що досить складно в застосуванні до аналогових сигналів. 

Однією з основних проблем синтезу цифрових фільтрів є те, що імпульсна характеристика дис-

кретного перетворення Гільберта   1 1 cos( )
2
     

th t
t

, як і в аналоговому випадку, виходить фі-

зично нездійсненною – вона є нескінченною в обох напрямках, здійснити дискретне перетворення 
Гільберта можна лише наближено, при цьому усікання імпульсної характеристики в часі призводить 
до небажаних ефектів – виникнення пульсацій в частотній області [2].  Викиди амплітудно-частотної 
характеристики (АЧХ) знаходяться поблизу частот, кратних частоті Найквіста. Амплітуда максима-
льного викиду становить приблизно 17% від номінального коефіцієнта передачі для фільтра 100-го 
порядку (рис. 1, а). Для зменшення пульсацій АЧХ при синтезі фільтрів, що виконують перетворення 
Гільберта, задають перехідні смуги поблизу нульової частоти і частоти Найквіста [3, 4]. 

Метою роботи був синтез дискретного перетворювача Гільберта мінімального порядку,  який 
використовується при обробці комплексних (квадратурних) сигналів, який мав би оптимальне відно-
шення кількості помножувачів до рівня пульсацій його частотної характеристики. З точки зору обчи-
слювальних витрат,  використовувати фільтри великих порядків немає сенсу, адже їх реалізація ви-
явиться трудомісткою і дорогою. Зменшення порядку фільтрів дозволить скоротити витрати, тому 
актуальною задачею є отримання залежності величини викидів частотної характеристики від порядку 
фільтра.  

Було синтезовано цифрові перетворювачі Гілберта 2-го, 3-го та 5-го порядків та за допомогою 
програмного пакету MathLab отримано їх частотні характеристики. Необхідно звернути увагу на те, 
що АЧХ синтезованого фільтра Гільберта відмінна від нуля на частоті fд / 2, де fд – частота дискрети-
зації.  Величина пульсацій в частотній області дуже велика і дорівнює 227 %.  Також було синтезова-
но перетворювач Гільберта IV типу з парною довжиною імпульсної характеристики. Як і у фільтра  
2-го порядку, АЧХ синтезованого фільтра Гільберта відмінна від нуля на частоті fд / 2  . Однак макси-
мальна величина пульсацій в частотній області вже значно менша і становить 151,7%.  КІХ-реалізація 
фільтра  Гільберта 3-го порядку має нульову АЧХ на нормованій частоті 0 і 1, тобто на частотах, рів-
них 0 Гц і fд / 2   Гц. Це означає, що КІХ-реалізації фільтра Гільберта непарної довжини поводяться як 
смугові фільтри. Також АЧХ має пульсації в смузі пропускання порядку 177%, що і слід було очіку-
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вати, тому що ми не використовували послідовність нескінченно великої довжини. Практично кожен 
другий коефіцієнт в структурі типу III дорівнює нулю.  Синтезований фільтр Гільберта 5-го порядку 
має пульсації АЧХ в смузі пропускання порядку 134 %, що, як варто відзначити, менше, ніж у пере-
рахованих вище синтезованих фільтрів. Структурну схему перетворювача Гільберта 5-го порядку на-
ведено на рис. 1, б. 

Побудовано залежність виниклих пульсацій АЧХ фільтра Гільберта від порядку фільтра (рис. 1, в). 

а)                                                   б)                                                в) 

 
Рис. 1. Спотворення, що виникають при усіканні імпульсної характеристики перетворювача  

Гільберта 100-го порядку (а), структурна схема перетворювача Гільберта 5-го порядку (б) та 
залежність виниклих пульсацій АЧХ фільтра Гільберта від порядку фільтра (в) 

 
Як видно з рис. 1, в, чим вище порядок фільтру, тим менше пульсації, що виникають в частот-

ній області при усіканні імпульсної характеристики.   
 
З отриманих результатів моделювання можна зробити такі висновки:  
 частотна характеристика має пульсації в смузі пропускання, причому зі збільшенням поряд-

ку фільтра вони помітно зменшуються; 
 порівнюючи з теорією, бачимо, що тут, так само, як і при проектуванні стандартних КІХ-

фільтрів нижніх частот, усікання імпульсної характеристики у часовій області призводить до появи 
пульсацій в частотній області. Для синтезу оптимального фільтру необхідно йти на компроміси, бе-
ручи до уваги, що чим більше довжина фільтра, тим менше пульсацій і навпаки, а також можна зме-
ншити пульсації, помноживши усічену послідовність h1(k)  на відповідне вікно. 
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О. В. Kohanov, I. V. Svirid, L. S. Fonar 
Discrete Hilbert converter with minimum number of multipliers 
 
The discrete Hilbert filters of the second, third and fifth orders are synthesized, their characteristics are built 
and investigated. It is shown that their frequency characteristics have ripple in the passband, and with in-
creasing filter order they are noticeably reduced. Recommendations are made for the synthesis of optimal 
discrete Gilbert filter with a minimum number of multipliers. The results can be used in the design of com-
munication systems and telecommunications. 
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