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Ключови думи – непрекъснато уейвлет преобразуване, дискретно уейвлет 

преобразуване, бързо преобразуване на Фурие 
Резюме - Особености и промени в сигналите се откриват с появата на локални 

максимуми на уейвлет коефициентите при малки мащаби. Това е използвано за 
реализиране на алгоритъм, с който се намира спектралната плътност на 
мощността, на трептения, които са с честота, различна от основната на 
системата и са предизвикани от определени промени в режима на работата й. За 
конкретната реализация е използвано непрекъснатото уейвлет преобразуване и 
бързото преобразуване на Фурие за намиране на спектралните съставки. Получената 
скалограма се използва и за локализиране на точните моменти от време, в които 
настъпват промените в режима на работа на системата.  
 

Въведение 
Уейвлет функциите принадлежат на )(2 RL пространството и имат нулева средна 

стойност[1]: 

(1) ( ) 0=∫
∞

∞−

dttψ .  

В зависимост от уейвлета, е възможно не само нулевия момент, но и всичките m 
момента да са равни на нула[2]: 

(2) ( ) mjзаdttt j ,...,1,0__0 ==∫
∞

∞−

ψ .  

Такъв уейвлет се нарича – уейвлет от m-та степен.  
Всички образувани бази за декомпозиране на сигналите са самоподобни на 

базисната. Това е така защото всички уейвлети от дадено семейство ( )tba,ψ  имат един и 
същи брой осцилации, колкото и базисния уейвлет ( )tψ  и са получени от него 
посредством мащабни преобразувания и преместване. Благодарение на това уейвлет 
преобразуването може да се използва за анализ на фрактални сигнали.  

Енергията на уейвлета трябва да е ограничена [3] 

(3) ( ) ∞<∫
∞

∞−

dtt
2

ψ  
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Има различни методи за декомпозиране на сигналите, но за конкретната цел се 
използват само два от тях. 

 
Непрекъснато уейвлет преобразуване 
Това преобразуване по подобие на Фурие преобразуването, представлява 

скаларно произведение на изследвания сигнал с избрана базисна функция. 
Коефициентите от преобразуването се определят с израза  

(4) ( )( ) ( )dttx
a

btabaW x ∫
∞

∞−

−







 −

= ψ2
1

, . 

С едномерното преобразуване на Фурие се получава само едномерна 
информация, амплитудата на различни времеви сигнали. Резултата от уейвлет 
преобразуването на едномерен сигнал е двумерен масив от амплитудите на 
коефициентите ( )baWx , . Стойността на коефициента в дадена точка ( )00 ,ba  е толкова 
по-голяма, колкото по-силна е корелацията между уейвлета с определения мащаб и 
поведението на сигнала в околността на точката 0bt = . Разпределението на стойностите 
на коефициентите в пространството ( ) =ba, (мащаб, локализация по време) показва, че 
процеса се състои от компоненти с различни мащаби, екстремуми се наблюдават на 
различни мащаби, тяхната интензивност се мени с времето и с мащаба. Получената 
картина се нарича спектър на коефициентите на уейвлет преобразуването или 
скалограма.  

За да се възстанови сигнал от получените коефициенти е необходимо уейвлет 
функцията да изпълнява условието [4]: 

(5) 
( )

∫
∞

∞<
Ψ

=
0

2

ω
ω
ω

ψ dC  

Където ( )ωΨ  е преобразуването на Фурие на уейвлета ( )tψ . За реконструкция 
на сигнала се използва израза:  

(6) ( ) ( ) ( )
2

2
1

0

,1
a

dadb
a

btabaW
C

tx x
−

= −
∞∞
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∫∫ ψ
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Дискретно уейвлет преобразуване 
Параметрите a и b са непрекъснати, което предполага голям брой коефициенти и 

голям излишък от информация. За ограничение на изчислителните операции се 
използва стъпаловидно изменение (по степените на две) на тези параметри. Така се 
получава дискретно уейвлет преобразуване (ДУП) в точки, определени с изразите:  

(7) ,2m
ma =   ,2 0nbb m

mn =   .0,1,, 0 ≠>∈ baZnm   
Параметърът 0b  мо же да бъде всякакво число, но за простота се избира да е 

равно на единица. Уейвлетите се изразяват като:  

(8) ( ) ( )nt
a
btat m

m

m

mn
mnm −=







 −
= −−− 22 22/1

, ψψψ .  

Стойностите на коефициентите от представянето на сигнала ( )tx  по отношение 
на избрания уейвлет и избраната решетка се определя с израза:  

(9) ( ) ( ) ( )dtbttxbW m
m

m
x −= −

∞

∞−

−

∫ 222, *2 ψ . 
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Свойства на уейвлет преобразуването 
Уейвлет анализа има възможности да открива такива страни на данните, които 

другите техники за анализ на сигнали не притежават, като например тренд в данните, 
точки на прекъсване в сигналите, прекъсване в по-високите производни и откриване на 
подобни участъци.  

Уейвлет преобразуването е инвариантно по отношение на разстягане и свиване: 

(10) 







=

















0000

,1
a
b

a
aW

aa
txW .  

Това свойство позволява да се изследва за наличие и характер на особеностите 
на изследвания сигнал. 

За уейвлет преобразуването съществува аналог на теоремата на Парсевал, която 
се записва с израза [1]:  

(11) ( ) ( ) ( ) 2
*

21
1*

21 ,,
a

dadbbaWbaWCdtxtx ∫∫∫ −= ψ .  

От равенството следва, че енергията на сигнала ( )tx  може да бъде изчислена 
посредством амплитудите на коефициентите от уейвлет преобразуването, по начин 
подобен, както се изчислява с амплитудите от преобразуването на Фурие. Израза за 
нейното определяне е: 

(12) ( ) ( ) 2
212 ,

a
dadbbaWCdttx ∫∫∫ −= ψ .  

 
Приложение на уейвлети за изследване на особености в сигнали 
Изборът на уейвлет за анализ на сигнали е една от важните задачи. Няма 

определено правило по какъв начин да се извършва това, зависи от конкретната задача 
и опита на изследователя. Обикновенно при избора може да се използват някои от 
свойствата им – гладкост, брой на нулевите моменти, брой на коефициентите 
превишаващи някаква прагова стойност, понякога се използва функцията – 
информационна ценост, като се прави опит да се минимизира и по този начин се търси 
да се намери оптималната база, с която ефективно да апроксимира  сигнала с помощта 
на неголям брой ненулеви коефициенти. Това се използва при компресиране на 
информация, при отстраняване на шум и при извършване на бързи изчисления. 

При изследване на особености в сигнала от съществено значение е степентта на 
уейвлета и неговата гладкост. Тези два параметъра са свързани в някаква степен и за 
уейвлетите от фамилията на Добеши числото след името им db, показва броя на 
нулевите моменти и има отношение към гладкостта му, като тя се изразява 

приблизително с 
5
Ns ≈ . Тяхната гладкост е дадена в [5]. Колкото по-висока е степентта 

на гладкост на уейвлета, толкова по-добре се премахват съставките в сигнала, които са 
от степен по-ниска или равна на неговата. Ако сигнала ( )tx  е от степен m в сегмента 
[ ]βα , , тогава коефициентите от преобразуването изпълняват равенството ( )( ) 0, =baW x  

толкова дълго, колкото уейвлет функцията 





 −−

a
bta ψ2

1

е в този интервал. Това 

подтискане на функцията е локално. В крайщата на сегмента ще се появят отскоци. Ако 
сигнала се представи като полином от степен m и допълнение ( )tg  в сегмента [ ]βα , , в 
който се намира и нулата с израза [5]: 

(13) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )tgxtxttxxtx kn +++++= 0'...0''0'0 2  
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Тогава сигналите ( )tx  и ( )tg  имат едни и същи уейвлет коефициенти. Сигнала 
( )tg  е „негладката” част на сигнала ( )tx . Уейвлета подтиска гладката част и анализира 

„негладката”. 
Уейвлет преобразуването е в състояние да извлече ако има особености в 

сигнала. Характера на особеността в дадена точка се определя от асимптотическото 
поведение на коефициентите от уейвлет преобразуването, когато мащаба клони към 
нула. Уейвлет, който има само един нулев момент е неспособен да различава 
особености в производните. Колкото е по-висок реда на анализиращия уейвлет толкова 
повече нулеви моменти има и по-добре разграничава особеностите в сигнала. Ако 
преобразуването се извърши с уейвлети от различен ред, това може да бъде използвано 
за откриване на наличие и характера на най-големомащабните съставки в сигнала, така 
наречения тренд.  

 
Алгоритъм за премахване на неинформативна част от сигнал 
Причина за създаването на алгоритъма е анализа на вибросигнали получени от 

механична система, която вибрира с определена честота, но в процеса на работа има 
нестационарни въздействия с различна честота, които влияят на системата. При анализ 
на такива сигнали с използване на традиционото преобразуване на Фурие, се 
установява спектралната съставка на основното трептене на системата, без да може да 
се открият и присъстващите останали честотни съставки.  

От свойствата на уейвлет преобразуването се установи, че когато необходимата 
информация се намира в областите на резки преходи в сигнала, тя може да бъде 
получена от появата на локални максимуми на уейвлет коефициентите при малки 
мащаби. Това е използвано в предложения алгоритъм, с който се откриват моментите 
на поява на различните от основната, честотни съставки, на които впоследствие се 
намира и техния спектрален състав, като същевременно се намалява влиянието на 
основната честота, с която системата трепти. Блоковата му схема е показана на фигура 
1. 

Въвеждане на сигнала 
за анализ

Непрекъснато уейвлет 
преобразуване

Намиране на ефективната
 стойност 

Високочестотен филтър 

Бързо преобразуване на Фурие 

Избор на мащаб, 
при който 

ще се извърши анализа 

Избор  на дъл., на
 прозореца за намиране 

на ефективната стойност

А

А

Изчертаване на  
спектрограмите 
и скалограмите  

Фигура 1 Блокова схема на алгоритъма 
 

Експериментални резултати 
Изследваният сигнал е получен от акселерометър монтиран на вибрираща 

система. Амплитудният диапазон на акселерометъра е g6±  и е използвана честота на 
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дискретизация - 640Hz. Вида на получения сигнал е показан на фигура 3. Спектралната 
му плътност, без предварителна обработка, е показана на фигура 2. 

На сигнала е направено непрекъснато уейвлет преобразуване, като е използван 
уейвлет от фамилията на Добеши – db3, като е взето предвид неговата степен на 
гладкост и вида на анализирания сигнал. 

 

 
 

Фигура 2 Спектрална плътност на изследвания сигнал 
 

Желателно е неговата степен на гладкост да не е много висока, за да се избегнат 
високочестотните колебания в точките на прекъсване, но не трябва да е и ниска, за да 
може да се откриват и прекъсвания в по-високите производни. Резултата от това 
преобразуване е показан на фигура 3. 

 

 
 

Фигура 3 Резултат от непрекъснатото уейвлет преобразуване 
 

По ординатната ос са нанесени стойностите на мащаба на уейвлета, като, 
колкото е по-малък, толкова по-висока е честотата на сигнала. По абцисата са нанесени 
броя на отчетите, което е равносилно на времето. От фигурата ясно личи момента, в 
който настъпва промяна в режима на работа на системата. Забелязва, се че освен 
основната честота се получават и други честоти.  
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Фигура 4 Спектрална плътност след прилагане на алгоритъма 
 
След изпълнение на предложения алгоритъм, като е избрано да се възстанови 

сигнала при мащаб 1 и дължина на използвания прозорец за намиране на ефективната 
стойност – 2, е получен резултата показан на фигура 4. 

Вече освен основната спектрална съставка има и други, който са резултат от 
промяната в режима на работа на системата. По ясно личат и хармоничните на 
основната честота. 

 

 
 

Фигура 5 Сравнение на оригиналния сигнал и сигнала получен след прилагане на алгоритъма 
 

На фигура 5 със син цвят е показан сигнала от акселерометъра, а с черен, 
получения след обработка с алгоритъма. Вижда се, че основното трептене е подтиснато 
изцяло(в най-лявата част на сигнала), а са подчертани моментите, в които има промяна 
в състоянието на системата. 

 
Заключение 
В предложения алгоритъм е използвано свойството на уейвлет преобразуването, 

да открива промени в гладкостта на сигналите. Посредством него се подтиска 
основното трептене на механична система и се подчертават честотите, които се 
генерират при промяна в режима й на работа. Уейвлет преобразуването показва 
точните моменти от промяна в режима на работа, а също така момента и амплитудата 
на тази промяна, което в повечето случай е достатъчно. С прилагането на алгоритъма се 
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предлага възможност за настройване на определени параметри на системата, за да 
бъдат получени желани стойности на спектралните съставки. 
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