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 ПО  КОЕФІЦІЄНТАМ  ВЕЙВЛЕТ-РОЗКЛАДУ 

 
Попов А. О., к.т.н., ст. викладач, Жуков М. А., Бігун Є. О. 
Національний технічний університет України "Київський політехнічний 
інститут", кафедра фізичної та біомедичної електроніки (м. Київ)  
 

Одною з основних задач обробки сигналів є оцінка їх енергетичних 
характеристик, які несуть інформацію про те, наскільки вираженими є ті чи 
інші заздалегідь задані складові сигналу. 

В переважній більшості випадків для такого аналізу використовують 
спектр потужності сигналу, який визначається загалом як квадрат спектральної 
густини, обчисленої в результаті перетворення Фурьє: 
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При проведенні спектрального аналізу за Фурьє при розкладі сигналу в 
повній ортогональній системі гармонічних функцій рівність Парсеваля є 
підставою для аналізу енергетичних характеристик сигналу в області 
коефіцієнтів розкладу, які показують, як саме можна представити розподіл 
енергії сигналу по його гармонічним складовим. 

Питанням, якому присвячена дана робота, є дослідження можливості 
використання результатів вейвлет-аналізу сигналу для знаходження 
енергетичних характеристик сигналу. Зокрема, для пошуку можливостей 
оцінити спектральну густину потужності з використанням коефіцієнтів 
вейвлет-розкладу. 

Неперервний та кратномасштабний вейвлет-аналіз є сучасним методом 
аналізу часових рядів, незамінним в галузі цифрової обробки даних, аналізі 
динамічних та просторово-розподілених систем. Особливих успіхів досягнуто в 
результаті застосування різновидів вейвлет-перетворення в аналізі структури 
складних процесів. 

Як відомо, вейвлет-перетворення полягає у розкладі аналізованого 
сигналу у набір функцій-вейвлетів, що мають компактний носій у часовій та 
частотній області [1-3]: 
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де ( ),W a bψ  є неперервною функцією двох дійсних змінних: значень 

масштабного коефіцієнту , 0a a∈ ≠  та зміщення вейвлета по часовій вісі 
b∈ . Вейвлет-перетворення сигналу  
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може розглядатися як згортка вейвлету та аналізованого сигналу. 

Кожна з функцій, на які проводиться розклад сигналу, є розтягнутою або 
стиснутою копією материнського вейвлета. Кожна з цих копій є також 
зміщеною по часовій вісі, що дає можливість зробити масштабно-часовий 
аналіз сигналу та дослідити зміну спектрального складу в різних частотних 
піддіапазонах у часі. 

Одною з найбільших переваг використання саме неперервного вейвлет-
перетворення для аналізу нестаціонарних сигналів є те, що вибір материнської 
функції аналізу визначається тим, яку саме інформацію треба вилучити із 
сигналу. 

З використанням створеної раніше методики розрахунку неперервного 
вейвлет- перетворення дискретних сигналів [4, 5], в роботі запропоновано вираз 
для розподілу енергії по масштабам вейвлет-перетворення дискретного 
сигналу. В якості прикладу застосування проведено розрахунки енергетичних 
характеристик сигналу електроенцефалограми по даним вейвлет-скейлограми, 
отриманій з використанням адаптованої до пошуку епілептиформних 
комплексів коливань материнської функції. 
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