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FIR FILTER DESIGN BY ITERATIVE CONVEX RELAXATIONS WITH RANK REFINEMENT
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Özetçe —Sonlu dürtü yanıtlı (FIR) süzgeçler ilk ortaya
atıldıklarından itibaren sayısal sinyal işleme alanında önemli
bir konuma sahip olmuşlardır. FIR süzgeç tasarımı oldukça
eski bir problem olmasına rağmen, hızlı dışbükey çözücülerin
geliştirilmesi dışbükey modelleme ile FIR süzgeç tasarımını aktif
bir araştırma konusu haline getirmiştir. Bu çalışmada, istenen
frekans yanıtına sahip FIR süzgeç tasarımı için dışbükey eniy-
ileme tabanlı yeni bir yöntem önermekteyiz. FIR süzgeç tasarım
problemi öncelikle dışbükey olmayan karesel kısıtlamalı karesel
programlama (QCQP: Quadratically Constrained Quadratic Pro-
gramming) olarak modellenmiş, daha sonra yarıkesin program-
lamaya (SDP: Semidefinite Programming) dönüştürülmüştür.
Çatılan SDP gevşetilerek dışbükey olan bir eniyileme prob-
lemi (RSDP: Relaxed Semidefinite Programming) elde edilmiştir.
Yapılan gevşetmeden dolayı RSDP’nin evrensel eniyi çözüm
matrisi kerte-1 olmamaktadır. Bu matristen elde edilen tipik
kerte-1 kestirimler ise tasarımdaki kısıtları sağlamamaktadır.
Bunu engellemek için, kerte-1 olan bir çözüm matrisine yakın-
sayan döngüsel bir yöntem önermekteyiz. Yapılan deneyler ve
kıyaslamalar, önerilen yöntemin verilen oldukça geniş kapsamlı
frekans kısıtlarına uyan, başarılı süzgeçler tasarlayabildiğini
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler—Yarıkesin programlama, FIR süzgeç, kare-
sel kısıtlamalı karesel programlama, kerte arıtımı.

Abstract—Finite impulse response (FIR) filters have been a
primary topic of digital signal processing since their inception. Al-
though FIR filter design is an old problem, with the developments
of fast convex solvers, convex modelling approach for FIR filter
design has become an active research topic. In this work, we pro-
pose a new method based on convex programming for designing
FIR filters with the desired frequency characteristics. FIR filter
design problem, which is modelled as a non-convex quadratically
constrained quadratic program (QCQP), is transformed to a
semidefinite program (SDP). By relaxing the constraints, a convex
programming problem, which we call RSDP(Relaxed Semidefinite
Program), is obtained. Due to the relaxation, solution to the
RSDPs fails to be rank-1. Typically used rank-1 approximations
to the obtained RSDP solution does not satisfy the constraints.
To overcome this issue, an iterative algorithm is proposed, which
provides a sequence of solutions that converge to a rank-1
matrix. Conducted experiments and comparisons demonstrate
that proposed method successfully designs FIR filters with highly
flexible frequency characteristics.

Keywords—Semidefinite programming, FIR filter, quadratically
constrained quadratic programming, rank refinement.

I. GİRİŞ

Sonlu dürtü yanıtlı (FIR) süzgeçler, ilk ortaya çıktığı
1970’lerden itibaren sayısal sinyal işleme alanında kullanım
alanlarının genişliği ve basitliği sebebiyle önemli bir konuma
sahip olmuştur. FIR süzgeç tasarımı, üzerinde detaylı çalış-
malar yapılmış bir problem olmasına [1] rağmen, günümüzde
hızlı ve yüksek çözünürlüklü dışbükey çözücülerin geliştir-
ilmesi ile, bu probleme dışbükey modelleme tabanlı yaklaşım-
lar tekrar aktif bir araştırma alanı haline gelmiştir [2], [3].

Direkt olarak süzgeç katsayıları yerine, bu katsayıların özil-
inti dizisini eniyileyerek doğrusal olmayan faz yanıtına sahip
bir süzgeç tasarım yöntemi [2]’de önerilmiştir. Bu yöntemde
çatılan eniyileme yöntemi doğrusal maliyet ve kısıt fonksiy-
onlarına sahip bir doğrusal program (LP: Linear Program)
olarak tanımlanmıştır. Dışbükey olan bu problem, evrensel
eniyi noktasında hızlı bir şekilde çözülebilir. Bu problemin
çözümüyle elde edilen özilinti katsayılarına spektral ayrışım
uygulanarak bu özilinti katsayılarına karşılık gelen süzgeç
dizisi bulunabilmektedir. FIR süzgeç tasarım probleminin kare-
sel kısıtlamalı karesel programlama (QCQP: Quadratically
Constrained Quadratic Program) ve yarıkesin programlama
(SDP: Semidefinite Program) olarak tanımlanması [3]’te ver-
ilmiştir. Bu yaklaşımda SDP olarak modellenen problem daha
çok kısıtlamanın matematiksel olarak temsil edilmesine olanak
tanıdığından daha esnek bir şekilde FIR süzgeç tasarımı yapıla-
bilmektedir. Ancak bu tekniklerde frekans kümesinde tanım-
lanmış pozitif alt maske problemin dışbükeyliğini bozduğun-
dan bu kısıtlama SDP formulasyonuna dahil edilememektedir.
Bu amaçla [4]’te pozitif alt maske kısıtlamalarını da kul-
lanabilen bir eniyileme tekniği özetlenmektedir. Bu teknikte
SDP olarak modellenen süzgeç tasarım problemi gevşetilerek
dışbükey olan gevşetilmiş yarıkesin problem (RSDP: Relaxed
Semidefinite Program) oluşturulmuştur. Ancak bu problemin
evrensel eniyi noktasındaki çözümü olan matris genelde kerte-
1 değildir. Bu nedenle elde edilen matrisin kerte-1 yak-
laşımlarıyla elde edilen FIR süzgeçler frekans kümesindeki
maskeleri sağlayamamaktadır.

Bu çalışmada, FIR süzgeç tasarım problemi önce dışbükey
olmayan QCQP olarak modellenmiştir. Bu sayede tasarlanacak
süzgecin frekans yanıtının üzerine “≤” ve “≥” kısıtları koyu-
larak, oluşturulan QCQP’de süzgecin frekans yanıtı üzerine
birçok uygulamada gereken alt ve üst sınırlar tanımlanmıştır.
Çatılan problem dışbükey olmadığından önce kendisine denk
olan bir SDP’ye dönüştürülmüştür. Daha sonra SDP üzerindeki
kısıtlar gevşetilerek dışbükey olan gevşetilmiş yarıkesin prob-
lem (RSDP) oluşturulmuştur. RSDP problemleri genelde kerte-
1 çözüm vermediğinden, döngüsel kerte arıtım yöntemi ile978-1-4673-5563-6/13/$31.00 c⃝2013 IEEE
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kerte-1’e çok yakın bir çözüm matrisi elde edilmiş, bu ma-
trisin ilk sağtekil vektörü ve tekil değeri kullanılarak süzgeç
katsayıları hesaplanmıştır.

II. DIŞBÜKEY ENİYİLEME TEKNİĞİ İLE FIR
SÜZGEÇ TASARIMI

L adet katsayıdan oluşan sayısal bir FIR süzgeçin dürtü
yanıtı hn, n=0, .., L−1 dizisiyle belirtilsin. Bu süzgecin
frekans yanıtı

H(f) =
L−1∑
n=0

hne
−j2πfn = v(f)Hh (1)

ile tanımlıdır. Burada v(f)=[1, ej2πf , ..., ej2πf(L−1)]T , h=
[h0, .., hL−1] ve f∈[−0.5, 0.5] olan normalize frekanstır.
Süzgeç katsayıları uygun seçilerek, süzgecin istenilen frekans
yanıtına sahip olması sağlanabilmektedir.

Dışbükey eniyileme tekniği ile FIR süzgeç tasarımında kul-
lanılan yaklaşımlardan biri frekans tanım kümesinde süzgecin
uyması gereken bir takım kısıtlamalar tanımlamak ve frekans
yanıtı bu kısıtlamara uyan süzgeç katsayılarını bulmaktır [5].
Çatılan eniyileme probleminde, bastırılmak istenen frekans
bandındaki toplam enerji maliyet fonksiyonu olarak seçilirken,
süzgecin frekans yanıtının uyması gereken bazı frekans
maskeleri tanımlanır ve bu maskeler çatılan eniyileme prob-
leminin kısıt fonksiyonlarını oluşturur. Bu yaklaşımda FIR
süzgeç tasarım problemi şu şekilde ifade edilebilir:

min
hn∈R,n=0,..,L−1

∫ 0.5

fs

W (f)|H(f)|2df

öyle ki |H(f)|2 ≤Mu(f), ∀f ∈ [0, 0.5]

|H(f)|2 ≥Ml(f), ∀f ∈ [0, fp]. (2)
Burada Mu(f) ve Ml(f) sırasıyla tasarlanacak süzgecin
frekans yanıtını sınırlayan üst ve alt kısıtlamaları ifade ederken,
fs süzgecin bastırılmak istenen frekans bandının başladığı
frekansı, fp ise süzgecin geçirgen olması istenen bandın bitiş
frekansını belirtmektedir. Süzgeç katsayıları gerçek olduğu için
süzgecin yanıtı da f=0 etrafında simetrik olacağından, frekans
kısıtları sadece pozitif frekans değerleri için tanımlanarak (2)
vektör-matris formunda aşağıdaki gibi yazılabilir:

min
h∈RL

hTAsh

öyle ki hTA(f)h ≤Mu(f), ∀f ∈ [0, 0.5]

hTA(f)h ≥Ml(f) ∀f ∈ [0, fp]. (3)

Burada As=
∫ 0.5

fp
W (f)A(f)df , olup A(f)=v(f)vH(f) ile

tanımlıdır. (3)’te verilen eniyileme problemindeki frekans
değişkeni f sürekli olduğu için bu problem sonsuz sayıda kısıt
içermektedir. Frekans değişkeni yeterli sıklıkta örneklenerek,
sınırlı sayıda kısıt içeren bir QCQP oluşturulabilir:

min
h∈RL

hTAsh

öyle ki hTAkh ≤ ak, ∀k = 0, ..,K − 1

hTAkh ≥ bk, ∀k = 0, ..,Kp. (4)
Burada Ak=v(fk)v(fk)

H , ak=Mu(fk), bk=Ml(fk) ve Kp

geçiş bandının son örneği olup, fk=0.5k/K olarak örneklen-
miştir. (4)’teki problemin (3)’teki eniyileme problemine denk
olması için frekans değişkenin örnekleme sayısının K≈15L
olarak seçilmesi yeterli olacaktır [3]. (4)’teki problem, ikinci

dereceden ’≥’ kısıtları nedeni ile dışbükey değildir. Bu prob-
leme denk olan SDP şu şekilde yazılabilir:

min
X∈RL×L

Tr(AsX)

öyle ki Tr(AkX) ≤ ak, k = 0, ..,K − 1

Tr(AkX) ≥ bk, k = 0, ..,Kp

X ≽ 0, rank(X) = 1. (5)
(4) ve (5)’teki problemler birbirine tamamen denk eniyileme
problemleridir. Eğer h∗, (4)’ün evrensel eniyi çözümü ise,
(5)’in evrensel eniyi çözümü olan X∗ matrisi X∗=h∗h∗T

eşitliğini sağlamak zorundadır. Ancak (5)’te verilen problem,
kerte kısıtının kaldırılması suretiyle gevşetilerek evrensel eniyi
noktasında çözülebilen RSDP oluşturulabilir:

min
X∈RL×L

Tr(AsX)

öyle ki Tr(AkX) ≤ ak, k = 0, ..,K − 1

Tr(AkX) ≥ bk, k = 0, ..,Kp

X ≽ 0. (6)
(6)’de verilen RSDP’nin evrensel eniyi çözümü X∗ kerte-
1 şartını tipik olarak sağlamaz ve bu nedenle de, X∗=
h∗h∗T ayrışımı yapılamayabilir. Bu durumda X∗ matrisine en
yakın olan (Frobinous norm anlamında) kerte-1 matris X̂∗=
σ∗
1u

∗
1u

∗
1
H olarak oluşturulabilir. Burada σ∗ ve u∗

1, sırasıyla,
X∗ matrisinin en büyük tekil değerini ve bu tekil değere
karşılık gelen tekil vektörünü belirtmektedir. Bu durumda da
süzgeç katsayı vektörü h=

√
σ∗
1u

∗
1 olarak bulunabilecektir. An-

cak bu vektör (4)’teki problemin tüm kısıtlarını sağlamayacak,
dolayısı ile (4)’ün de evrensel eniyi çözümü olmayacaktır.
Yukarıda ifade edilen (6) gibi problemlere kerte-1 çözüm
sağlayan döngüsel bir yöntem [6]’da önerilmiştir. Bir sonraki
kısımda bu yöntemin FIR süzgeç tasarımına uyarlanışı detay-
landırılacaktır.

III. DÖNGÜSEL KERTE ARITIMLI DIŞBÜKEY
ENİYİLEME TEKNİĞİ İLE SAYISAL FIR SÜZGEÇ

TASARIMI

Önceki bölümde (6) ile tanımlanan gevşetilmiş eniyileme
probleminin döngüsel çözümünün (i−1). aşamasında elde
edilen evrensel eniyi çözümünü Xi−1 ile gösterelim. Bu
çözümün tekil değer ayrışımı

Xi−1 = Ui−1Σi−1Vi−1 (7)

ile gösterilsin. Burada Ui−1=[ui−1
1 , ..,ui−1

L ] (i−1).
döngüdeki soltekil vektörleri, V=[vi−1

1 , ..,vi−1
L ] sağtekil

vektörleri, Σi−1=diag(σi−1
1 , .., σi−1

L ) ise tekil değerleri
içeren köşegen matrisi belirtmektedir. Xi−1 matrisi simetrik
olduğu için ui−1

k =vi−1
k , k=1, .., L’dir. Bu matrisin kerte-

1’e yaklaşması için, 1. sağtekil vektör dışındaki diğer
sağtekil vektörlerin yönündeki enerjisinin 0’a yaklaşması
gerekmektedir. Bu amaçla, döngüsel yöntemin i. adımında,
(6)’daki eniyileme problemine dışbükey olan şu kısıtlar
eklenebilir:

(ui−1
k )TXiui−1

k ≤ ψi, k = 2, .., L. (8)

Burada, ui−1
k , k=2, .., L, (i − 1). döngüde bulunan evrensel

eniyi matris Xi−1’in soltekil vektörleridir. ψi’ise i. döngü için
seçilen eşik değeridir. Bu eşik değer her döngüde azaltılarak
Xi matrisinin ui−1

k , k=2, .., L yönündeki enerjisi bastırılacak,
bu sayede Xi her döngüde bir adım daha kerte-1 bir matrise
yakınsayacaktır. Sonuçta önerilen döngüsel yöntemin her bir
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Şekil 1: Ri oranının döngü numarasına göre değişim grafiği.
Ri değerleri artan i değerleri için 1 değerine yaklaşmakta, yani,
evrensel eniyi çözüm matrisi Xi kerte-1 matrise yakınsamak-
tadır.

döngüsünde şu problem çözülecektir:
min
Xi

Tr(AsX
i)

öyle ki Tr(AkX
i) ≤ ak, ∀k = 0, ..K − 1

Tr(AkX
i) ≥ bk, ∀k = 0, ..Kp

Xi ≽ 0,

ui−1
k

T
Xiui−1

k ≤ ψi, k = 2, .., L. (9)
Döngülerin sonlandırılması ise o anki döngüde elde edilen
Xi’in ilk tekil değerinin tekil değerlerinin toplamına oranı,
Ri=σi

1/
∑L

k=1 σ
i
k, belirli bir eşiği geçtiğinde yapılacaktır.

Önerilen yöntem Alg.1’de özetlenmiştir.

Alg. 1 Sonlu dürtü yanıtlı süzgeç tasarımı için döngüsel kerte
arıtımlı dışbükey eniyileme yöntemi

1: i← 0.
2: Ri ← 0.
3: ρ: kullanıcının belirleyeceği bir eşik değeri.
4: Ui ← 0.

Algoritma:
5: while Ri ≤ ρ do
6: i← i+ 1.
7: if doğrusal faz olmayan FIR süzgeç tasarlanacaksa,
8: (9)’un evrensel eniyi çözümü olan Xi’yi bul.
9: if faz kısıtlamalı FIR süzgeç tasarlanacaksa,

10: (12)’un evrensel eniyi çözümü olan Xi’yi bul.
11: end
12: Xi’in tekil vektörleri ui

1, ..,u
i
L ve tekil değerlerini

σi
1 ≥ .. ≥ σi

L hesapla.
13: Ri = σi

1/
∑L

k=1 σk.
14: ψi+1 ← 0.5ψi.
15: end while
16: h = ui

1

√
σi
1 ile süzgeç katsayılarını bul.

IV. TASARIM SONUÇLARI VE KIYASLAMALAR

Önerilen yöntemin başarımını ölçmek için L=36 uzun-
luğunda, frekans kısıt maskeleri Mu(f) ve Ml(f)’in Şekil-3’te
verildiği bir FIR süzgeç tasarlanmıştır. Tasarım sırasında Alg.-
1’de verilen yöntem kullanılmış, bu yöntemin (8). basamağın-
daki eniyileme ise SeDuMi ve SDPT3 dışbükey çözücülerini
kullanan CVX ile yapılmıştır [7], [8]. Alg-1’deki sabitler
ψ0=0.2, ρ=0.9999 olarak seçilmiştir.
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Şekil 2: Önerilen döngüsel yöntem ile 16. döngünün sonunda
elde edilen evrensel eniyi matris X16’nın tekil değerleri.

16. döngünün sonunda önerilen döngüsel yöntem sonlan-
mıştır. Her bir döngüde, (9)’un evrensel eniyi çözümünün
ilk tekil değerinin bütün tekil değerlerine oranı Ri Şekil-
1’de verilmiştir. Görüldüğü üzere, her bir döngüde çözüm
matrisi bir adım daha kerte-1 olmaya yaklaşmış, 16. döngünün
sonunda ise neredeyse kerte-1 bir matris olmuştur. 16. döngü
sonunda oluşan tekil değerler ise Şekil-2’de çizilmiştir. İlk
tekil değer σ1≃1 iken ikinci tekil değer σ2≃10−5 civarındadır.
İlk tekil değerinin bütün tekil değerlerin toplamına oranı ise
R16=0.99992’dir. Tasarlanan süzgecin Şekil-3’te gösterilen
frekans yanıtı tanımlanan tüm frekans kısıtlarına uymaktadır.
Bu süzgecin bastırılmış bölgedeki enerjisi ise −55.01dB olarak
hesaplanmıştır.

Önerilen yöntemin başarımı [2]’deki yöntemle kıyaslan-
mıştır. [2]’de, süzgecin özilinti dizisi bilinmeyen olarak tanım-
lanmış, dolayısı ile (4)’teki eniyileme problemi bir LP olarak
modellenmiştir. Oluşturulan LP’nin evrensel eniyi çözümüne
spektral ayrışım uygulanarak süzgeç katsayıları hesaplanmıştır.
Aynı frekans kısıtları ile [2]’deki yöntem kullanılarak bulunan
süzgecin frekans yanıtı Şekil-4’te verilmiştir. Süzgeç frekans
yanıtının bastırılmış bölge enerjisi ise −55.01dB olarak hesa-
planmıştır. Görüldüğü üzere önerilen yöntem, [2]’deki yön-
temle oldukça benzer sonuçlar üretmiştir. Ancak [2]’deki
yöntem kullandığı model nedeniyle, her ne kadar kullanılan
spektral ayrışım yöntemine bağlı olarak en az fazlı FIR süzgeç
katsayılarını bulabiliyor olsa da, tasarlanacak olan süzgecin
faz yanıtına frekansa bağımlı kısıtları koyamamaktadır. Bu
bakımdan oluşturulan süzgecin faz yanıtı üzerinde herhangi
bir kontrolü yoktur. Ancak önerdiğimiz yöntem frekansa bağlı
faz kısıtlarına olanak sağlamaktadır. Bu tarz kısıtlar bütün faz
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Şekil 3: Önerilen yöntem ile tasarlanan süzgecin genlik yanıtı.
Bastırılmış band enerjisi −55.01dB seviyesindedir.
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Şekil 4: [2]’de belirtilen teknik ile tasarlanan süzgecin genlik
yanıtı. Bastırılmış band enerjisi −55.01dB seviyesindedir.

yanıtına konulabileceği gibi sadece belli bir frekans bandına
da konulabilmektedir. Örneğin tasarlanacak süzgecin faz yanıtı
üzerinde, süzgecin geçirgen olduğu frekanslarda tanımlı

|∠H(fk)| ≤ ζk, k = 0, ..,Kp (10)
şeklinde faz kısıtları olsun. Bu kısıt sayesinde, süzgecin geçir-
gen olduğu bantta, fazının büyüklüğünün frekansa bağlı bir
değerden küçük olması amaçlanmaktadır. Birkaç cebir işle-
minden sonra bu kısıt (5)’e eklenebilecek yapıda yazılabilir:

Tr(PkX) ≤ 0, k = 0, ..,Kp. (11)
Burada Pk=Ik − ζ2kRk, Ik=Im(v(fk))Im(v(fk)

T ), Rk=
Re(v(fk))Re(v(fk)T ) ile tanımlıdır. Sonuçta (9)’a bu faz
kısıtları da eklenerek, süzgecin hem frekans hem de faz yanıtı
üzerinde kısıtlar içeren tasarım problemi elde edilir.

min
Xi

Tr(AsX
i)

öyle ki Tr(AkX
i) ≤ ak, ∀k = 0, ..K − 1

Tr(AkX
i) ≥ bk, ∀k = 0, ..Kp

Xi ≽ 0,

ui−1
k

T
Xiui−1

k ≤ ψi, k = 2, .., L,

Tr(PkX
i) ≤ 0, k = 0, ..,Kp. (12)

(12)’deki problemin Alg.-1’in (10). basamağındaki işlem ile
çözümünden elde edilen süzgecin frekans ve faz yanıtı sırasıyla
Şekil-5’te ve Şekil-6’da verilmiştir. Bu problemin çözümünde
ζk=4× 10−5 + 4× 10−3k olarak alınmış, oluşan faz maskesi
Şekil-6’da kesikli çizgilerle belirtilmiştir. L=36 için öner-
ilen yöntem −50.99dB bastırılmış band enerjisine sahip
süzgeç katsayılarını 17 döngüde bulmayı başarmıştır. İlk tekil
değerinin bütün tekil değerlerin toplamına oranı ise R17=
0.99995’tir. Eklenen faz kısıtlarından dolayı, bastırılmış bölge
enerjisi ilk deneye kıyasla daha yüksek çıkmıştır.

V. SONUÇLAR

Bu çalışmada, FIR süzgeç tasarım problemi öncelikle
SDP olarak modellenmiştir. Bu model sayesinde, tasarlanacak
süzgecin hem frekans yanıtının büyüklüğü üzerine hem de faz
yanıtı üzerine istenen kısıtlar konulabilmektedir. Bu bakım-
dan, tasarlanacak süzgecin kullanılacağı uygulamaya yöne-
lik olarak, oldukça belirli kısıtları olan bir FIR süzgeç
tasarım eniyileme problemi çatılabilmektedir. Bu problemin
dışbükeyliğini bozan kerte-1 kısıtı kaldırılarak dışbükey olan
RSDP problemi elde edilmiştir. RSDP’nin evrensel eniyi
noktasındaki çözümü çoğu zaman kerte-1 olmadığından, bu
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Şekil 5: Faz kısıtlamalarını da içeren döngüsel yöntem
ile tasarlanan L=36 uzunluğundaki süzgecin genlik yanıtı.
Bastırılmış band enerjisi −50.99dB seviyesindedir.
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Şekil 6: Faz kısıtlamalarını da içeren döngüsel yöntem ile
tasarlanan L=36 uzunluğundaki süzgecin faz yanıtı.

çözümü kerte-1’e yakınlaştıran bir döngüsel yöntem öner-
ilmişir. Yapılan deneyler ile önerilen yöntemin yakınsak bir
yapıya sahip olduğu ve az sayıda döngü sonrasında kerte-1’e
oldukça yaklaşan bir çözüm matrisi ürettiği gösterilmiştir.
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