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Streszczenie
Przekszta cenie falkowe polega na dekompozycji sygna u na aproksymacj  i detal. Zak ada si ,

e aproksymacja reprezentuje sk adow  nios c  widmowe informacje diagnostyczne, i dokonuje 
si  jej transformacji do dziedziny cz stotliwo ci. Takie wykorzystanie przekszta cenia falkowego 
powinno by  uwarunkowane posiadaniem wiedzy o tym, jakie informacje diagnostyczne, i w jaki 
sposób, s  wytwarzane i prezentowane, w rezultacie obróbki sygna u oraz jak s  one zak ócane.

Podczas przekszta cenia falkowego iloczyn pod ca k  „szuka” u rednionego po czasie, 
podobie stwa mi dzy sygna em i funkcj , reprezentuj c  falk . Wraz ze wzrostem poziomu 
dekompozycji, przebieg aproksymacji staje si  coraz bardziej podobny do przebiegu falki Jest to 
równoznaczne z niekontrolowan  modyfikacj  sygna u, która mo e spowodowa  zak ócenie lub 
utrat  prawdziwych informacji widmowych o stanie urz dzenia; mo e równie  wytworzy
nieprawdziwe informacje, których nie ma w sygnale. 

S owa kluczowe: informacja diagnostyczna, numeryczna obróbka sygna ów, transformacja falkowa. 

WAVELET TRANSORM IN MECHANICAL DEVICES DIAGNOSTICS 

Summary 
The wavelet transform consists in decomposition of the signal in approximation and detail. 

The assumption was made that the approximation represents the determined component, which 
contains spectral diagnostics information and it is transformed into a frequency domain. This kind 
of usage of wavelet transform should be determined by what diagnostic information is presented in 
the signal and in what way it is produced and represented during transformation. It is also 
important how it is disturbed. In the wavelet transform procedure, the product under the integral 
“looks for” the similarity between the signal function and the function which represents the 
wavelet average in time, treated as a pattern. In effect, together with the increase of the 
decomposition level, the approximation pattern is more and more similar to the pattern of the 
origin wavelet. It is equivalent to not controlled modification of the diagnostic signal and can 
cause disturbance or losing true frequency information about the state of the mechanical device. It 
could also produce false information, which is not in the collected signal. 

Keywords: diagnostic information, digital signal processing, wavelet transform. 

1. WPROWADZENIE

Realizacje czasowe wielko ci fizycznych, 
wybranych jako sygna y diagnostyczne, mo na
postrzega  jako sum  dwóch sk adowych: 
zdeterminowanej i losowej. Zak ada si , e ta 
pierwsza - niesie zakodowane informacje o zu yciu 
powierzchniowym i obj to ciowym oraz  
o niedok adno ciach wykonania i monta u,
badanego urz dzenia. Sk adowa losowa niesie 
informacje o szumach i zak óceniach
wyst puj cych podczas funkcjonowania. Poniewa
post powanie diagnostyczne ma przewa nie na celu 
pozyskanie informacji, które s  zawarte  
w sk adowej zdeterminowanej, to separacja 

sk adowych mo e u atwi  zdekodowanie tych 
informacji. 

Dla separacji sk adowych wykorzystuje si
przekszta cenie falkowe, które polega wydzieleniu 
z sygna u diagnostycznego )(tf , cz ci, która jest 

podobna do wybranego wzorca, i z za o enia,
odzwierciedla sk adow  zdeterminowan . Jako 
wzorzec s u y falka podstawowa )(t , zwana 

macierzyst , która spe nia dwa warunki: 

1) 0)( dtt ,      2) dtt
2

)( .

Aby spe ni  pierwszy warunek, funkcja )(t
musi mie  kilka oscylacji. To oznacza, e jest fal ,
niewielk  w porównaniu z sygna em, i st d jej 
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nazwa - ma a fala, czyli falka (ang.: wavelet). Drugi 
warunek oznacza, e energia reprezentowana przez 
funkcj  falkow  jest ograniczona [1, 2, 3, 4]. 

W badaniach diagnostycznych urz dze
mechanicznych, zak ada si  bez dowodu, e
sygna y i funkcje falkowe s  elementami 
przestrzeni metrycznej i unormowanej, z iloczynem 
skalarnym. Liczba nieujemna, która jest metryk ,
okre la odleg o  mi dzy porównywanymi 
elementami, w sensie ich podobie stwa. Miar
intensywno ci sygna u lub falki jest liczba 
nieujemna, zwana norm . Iloczyn skalarny, dwóch 
sygna ów lub sygna u i funkcji falkowej, 
zdefiniowany w takiej przestrzeni, okre la ich 
zale no . Je eli iloczyn skalarny jest równy zero, 
to mno one wielko ci s  ortogonalne, co oznacza, 
e s  od siebie niezale ne [3, 4]. 

Dla wykonania przekszta cenia falkowego, 
funkcj )(t  wyra a si  w postaci falki wzorcowej 

)(, tnm
, która jest zbiorem funkcji, indeksowanych 

podwójnie, warto ciami: ,...2,1,0,nm :

)2(2)( 2/
, ntt mm
nm  (1) 

Podstawiaj c: ms 2  i nm2 , falk
wzorcow  mo na wyrazi  za pomoc  wzoru 
Morleta-Grosmanna (2). W tej zale no ci, ró ne
warto ci m, decyduj  o skalowaniu (intensywno ci)
falki wzorcowej, natomiast ró ne warto ci n,
pozwalaj  na przesuwanie tej falki wzd u  osi czasu 
t. W konsekwencji, 0s   – mo na uzna  jako 
parametr skali, a  - jako parametr przesuni cia:

s

t

s
ts

1
)(,  (2) 

Dla stosowanych przekszta ce , korzysta si
z falek podstawowych, dobrze okre lonych, jak np.: 
1.  Falka Haara, pokazana na rysunku 1, któr

mo na zapisa  w postaci: 

innychdla

tdla

tdla

t

0

1
2

1
1

2

1
01

Dla: ,....,2,1,0n  falka Haara generuje falk

wzorcow : ntt mm
nm 22 2/

,  . 

   

Rys. 1. Przebieg falki Haara 

2. Falka „mexican hat”, pokazana na rysunku 2, ma 

posta  zale no ci:

22
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Rys. 2. Wykres falki „mexican hat” 

Na rysunkach 3a i 3b oraz 4a i 4b, pokazano 

w sposób uproszczony jak zmiany warto ci m i n
wp ywaj  na skalowanie i przesuni cie czasowe 

falki wzorcowej, w stosunku do falki macierzystej  

z rysunku 2 

Rys. 3. Zale no  falki wzorcowej „mexican hat” 

od warto ci n 

Rys. 4. Zale no  falki wzorcowej „mexican hat” 

od warto ci m 

3. Dla obróbki sygna ów diagnostycznych cz sto

stosuje si  dyskretn  falk  Meyera  (tzw. dmey), 

która zosta a przedstawiona na rysunku 5. 

Rys. 5. Falka Meyera, dmey 

Zbiór falek podstawowych wykorzystywanych 

obecnie do analizy sygna ów jest do  liczny,  

i ci gle otwarty. Przekszta cenie falkowe daje 

mo liwo  wykorzystania dowolnej, dobrze 

opisanej i matematycznie okre lonej falki, która 
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lepiej ni  ju  znane, pozwoli dokona  separacji 
sk adowych sygna u diagnostycznego. 

2. PRZEKSZTA CENIE FALKOWE 

Wg Morleta-Grossmanna, ci g e
przekszta cenie falkowe dla sygna ów jednej 
zmiennej, zapisanych w postaci funkcji: 

)()( 2 RLtf , ma posta  [1, 2, 3, 4, 7]: 

dt
s

t
tf

s
sf

*)(
1

,  (4) 

gdzie: )(* t  - falka sprz ona z falk  macierzyst

)(t .

Podobnie jak korelacja oraz transformacja 
Fouriera, przekszta cenie falkowe jest operacj
mno enia i ca kowania. Iloczyn pod ca k  „szuka” 

u rednionego po czasie, podobie stwa mi dzy

funkcj  sygna u )(tf  i falk  wzorcow )(, ts
,

która jest skalowana dla ró nych warto ci s,

przesuwana na osi czasu zgodnie z warto ci , tak 

jak to pokazano na rysunkach 3a i b oraz  

4a i b, dla falki „mexican hat”. 

 Obrazem sygna u )(tf  jest funkcja dwóch 

zmiennych, czasu i skali. W rezultacie 

przekszta cenia falkowego uzyskuje si  bowiem 

macierz o wymiarach m × n. Elementami macierzy 

s  wspó czynniki, maj ce posta  iloczynów 

skalarnych sygna u )(tf  i ci gu funkcji nm,
,

które charakteryzuj  ich podobie stwo:

dtttfa nmnm )()( ,,
  (5) 

W praktyce, wspó czynniki nma ,  oblicza si

przy wykorzystaniu procedury Dyskretnej 

Transformacji Falkowej, stosuj c metody 

wielorozdzielczej analizy sygna ów. Korzysta si

przy tym z dyskretnej postaci sygna u )(tf  oraz 

falki )(, tnm , okre lonej dla dyskretnej skali s ,

która zmienia si  z krotno ci  dwa, oraz 

dyskretnego przesuni cia . Je eli przesuni cie

elementarne, od pewnej chwili do nast pnej jest 

0 , to zmiana skali poci ga za sob  skokow

zmian  przesuni cia:
02 nm

n . Kolejne chwile 

czasu wyznaczaj  krok kwantowania 
m2 , który 

zmienia si  wraz z warto ci m. Falkow

transformat  sygna u )(tf  s  dwie funkcje 

ortogonalne - aproksymacja i detal. Poziom 

dekompozycji sygna u okre la indeks m .

Warto ci: 1m , 2m , …, m , okre laj  – 

dwukrotnie, trzykrotnie, a  do -krotnie, wi ksz

rozdzielczo , w stosunku do m .

3. INFORMACJE DIAGNOSTYCZNE  
W PRZEKSZTA CENIU FALKOWYM 

3.1. Obróbka sygna ów diagnostycznych 
Informacja zakodowana w sygnale 

diagnostycznym ma przewa nie charakter 

widmowy i dotyczy energii generowanej przez 

ród a zaburze , które s  rezultatem zu ycia

powierzchniowego i obj to ciowego oraz 

niedok adno ci wykonania i monta u, badanego 

urz dzenia.

Obróbka sygna u maj ca na celu zdekodowanie 

tych informacji bywa wykonywana w dwóch 

etapach. Pierwszy, to obróbka wst pna

(preprocessing) – za pomoc  przekszta cenia

falkowego, maj ca na celu uwolnienie bogatej  

w informacje zdeterminowanej sk adowej sygna u,

od sk adowej losowej. Nast pnym etapem jest 

zazwyczaj „przeniesienie” transformaty falkowej,  

a ci lej bior c jej aproksymacji, do dziedziny 

cz stotliwo ci. W przypadku sygna ów

stacjonarnych wykorzystuje si  w tym celu 

transformacj  Fouriera, a dla obróbki sygna ów

niestacjonarnych – transformacj  czasowo-

cz stotliwo ciow  Wigner-Ville’a. 

Zgromadzona dotychczas wiedza wskazuje, e

ka da procedura przekszta cania sygna u

diagnostycznego, niezale nie od woli badacza, 

wprowadza pewne - z góry nieznane, zak ócenia,

zniekszta caj ce zawarte w nim informacje, lub 

wytwarza nowe, których w sygnale nie ma. Dlatego 

rozpoznanie sposobu wytwarzania, zak ócania

i prezentacji informacji uzyskanych w rezultacie 

wykonywanej obróbki, ma fundamentalne 

znaczenie dla oceny ich wiarygodno ci [5, 6, 7]. 

Aby oceni  wiarygodno  informacji 

pozyskiwanych w rezultacie obróbki sygna u

diagnostycznego, przy wykorzystaniu

przekszta cenia falkowego, zbadano charakterystyki 

widmowe dwóch sygna ów diagnostycznych. 

Badania przeprowadzono na zasymulowanych na 

komputerze modelach sygna ów – stacjonarnego  

i niestacjonarnego; w ka dym z nich zakodowano  

z góry znane informacje widmowe. Dokonano 

równie  analizy przebiegów charakterystyk 

falkowych, wyznaczonych dla sygna u

diagnostycznego pobranego z funkcjonuj cego

urz dzenia mechanicznego. 

3.2. Sygna  stacjonarny 
Model sygna u stacjonarnego sk ada si  ze 

zdeterminowanej sk adowej harmonicznej o sta ej

cz stotliwo ci i szumu losowego. Obie sk adowe

zosta y wygenerowane na komputerze, i poddane 

superpozycji. Przebieg sygna u pokazano na 

rysunku 6. Wykorzystuj c, najcz ciej stosowan

w diagnostyce urz dze  mechanicznych, dyskretn

falk  Meyera (dmey), wykonano falkowe 

przekszta cenie tego sygna u. Na rysunkach 7 i 8 

przedstawiono przebiegi aproksymacji, na 

pierwszym i trzecim poziomie dekompozycji. 
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Rys. 6. Badany sygna  stacjonarny 
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Rys. 7. Aproksymacja sygna u stacjonarnego, 
dmey1 

Rys. 8. Aproksymacja sygna u stacjonarnego, 
dmey3 

Za o ono, e przeprowadzona dekompozycja 
jest obróbk  wst pn , maj c  na celu oczyszczenie 
sygna u z szumu losowego. Dalsz  obróbk
wykonano za pomoc  dyskretnej transformacji 
Fouriera. Na rys. 9, 10 i 11, przedstawiono 
uzyskane w ten sposób widma cz stotliwo ciowe
modu u sygna u i jego aproksymacji. 
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Rys. 9. Widmo cz stotliwo ciowe sygna u
stacjonarnego
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Rys. 10. Widmo cz stotliwo ciowe aproksymacji 
sygna u stacjonarnego, dmey1 
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Rys. 11. Widmo cz stotliwo ciowe aproksymacji 
sygna u stacjonarnego, dmey3 
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Rys.12. Sk adowa zdeterminowana sygna u
stacjonarnego
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Rys. 13. Aproksymacja sk adowej
zdeterminowanej, dmey1 
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Rys. 14. Aproksymacja sk adowej
zdeterminowanej, dmey 3 

Zgodnie z przyj tym za o eniem, sk adowa
zdeterminowana sygna u, której przebieg zosta
przedstawiony na rys. 12, niesie oczekiwan
informacj  diagnostyczn , i powinna by
przedmiotem szczególnego zainteresowania 
badacza. Dlatego t  sk adow  poddano takim 
samym przekszta ceniom jak badany sygna .

Obserwacja jej aproksymacji pozwoli  
w przybli eniu, ustali  jak przekszta cenia
zastosowane do obróbki sygna u zak ócaj  zawart
w niej informacj . Aproksymacje, uzyskane  
z przekszta cenia dyskretn  falk  Meyera, na 
pierwszym i trzecim poziomie dekompozycji, 
przedstawiono na rysunkach 13 i 14. 

3.3. Sygna  niestacjonarny 
Model sygna u niestacjonarnego zosta

utworzony w ten sam sposób, co model sygna u
stacjonarnego. Sygna  utworzony z superpozycji 
sk adowej zbli onej do harmonicznej, ale  
o malej cej cz stotliwo ci, i sk adowej losowej, jest 
niestacjonarny, poniewa  przesuni cie punktu 
zerowego na osi czasu zmienia jego 
charakterystyk  cz stotliwo ciow . Na rys. 15, 16  
i 17 pokazano przebiegi sygna u i jego 
aproksymacji, uzyskane po jego przekszta ceniu
falk  Meyera (dmey), na pierwszym i trzecim 
poziomie dekompozycji.. 
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Rys. 15. Badany sygna  niestacjonarny 

Rys. 16. Aproksymacja sygna u niestacjonarnego, 
dmey1 

Rys. 17. Aproksymacja sygna u niestacjonarnego, 
dmey3 

Dalsz  obróbk  wykonano za pomoc
dyskretnej transformacji Wigner-Ville’a. Na 
rysunkach 18, 19 i 20, przedstawiono uzyskane  
w ten sposób widma czasowo-cz stotliwo ciowe
sygna u i jego aproksymacji.  

Rys. 18. Widmo czasowo-cz stotliwo ciowe
sygna u niestacjonarnego 

Rys. 19. Widmo czasowo-cz stotliwo ciowe
aproksymacji sygna u niestacjonarnego, dmey1 

Rys. 20. Widmo czasowo-cz stotliwo ciowe
aproksymacji sygna u niestacjonarnego, dmey3 

Przebieg sk adowej zdeterminowanej zosta
przedstawiony na rys. 21. Aproksymacje, uzyskane 
z przekszta cenia dyskretn  falk  Meyera, 
przedstawiono na rys. 22 i 23. 

Rys. 21. Sk adowa zdeterminowana sygna u

Rys. 22. Aproksymacja sk adowej
zdeterminowanej, dmey1 
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Rys. 23. Aproksymacja sk adowej
zdeterminowanej, dmey3 

Na rys. 24, 25 i 26, przedstawiono odpowiednio, 
dyskretne widma czasowo-cz stotliwo ciowe
sk adowej zdeterminowanej i jej aproksymacji. 

Rys. 24. Widmo czasowo-cz stotliwo ciowe,
sk adowej zdeterminowanej 

Rys. 25. Widmo czasowo-cz stotliwo ciowe
aproksymacji sk adowej zdeterminowanej, dmey1 

Rys. 26. Widmo czasowo-cz stotliwo ciowe
aproksymacji sk adowej zdeterminowanej, dmey3 

3.3. Sygna  wibroakustyczny

Na rys. 27, 28 i 29, przedstawiono przebiegi 
aproksymacji i detali uzyskanych  
w rezultacie przekszta cenia falkowego, sygna u
diagnostycznego, emitowanego przez silnik 
motocykla turystycznego. Jako sygna  wybrano 
realizacj  czasow  przyspieszenia drga , korpusu 
silnika, pobran  przez akcelerometr 
piezoelektryczny. Przebieg sygna u napi ciowego,
odzwierciedlaj cy t  realizacj , zosta
przetworzony do postaci numerycznej i stanowi
baz  danych dla procedury DWT. Rysunki 
przedstawiaj  dekompozycj  sygna u na 
pierwszym, trzecim i pi tym poziomie, przy 
wykorzystaniu dyskretnej falki Meyera. Na ka dym 
poziomie dekompozycji badany sygna  jest sum
aproksymacji i detalu z tego poziomu oraz detali ze 
wszystkich poprzednich poziomów.  

Rys. 27. Transformacja sygna u diagnostycznego 
falk  dmey 1 
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Rys. 28. Transformacja sygna u diagnostycznego 
falk  dmey 3

Rys. 29. Transformacja sygna u diagnostycznego 
falk  dmey 5

4. PODSUMOWANIE 

Aby aproksymacje i detale, uzyskane  
w rezultacie przekszta cenia falkowego na 
kolejnych poziomach dekompozycji, mo na by o
wykorzysta  dla celów diagnostyki urz dze
mechanicznych, musz  one dobrze odzwierciedla
sk adow  zdeterminowan  i losow  pobranego 
sygna u. Ten warunek dotyczy to zarówno sygna u
stacjonarnego jak i niestacjonarnego. 

Rezultaty uzyskane z bada  modeli sygna ów
diagnostycznych, nios cych znane, 
zaprogramowane podczas symulacji informacje 
widmowe, a tak e przebiegi charakterystyk 
falkowych, wibroakustycznego sygna u
diagnostycznego, pobranego z funkcjonuj cego
urz dzenia mechanicznego wykazuj , e:
1) procedura DWT, dzieli zarówno sygna

stacjonarny, jak i niestacjonarny, na dwie 
sk adowe, wed ug kryterium podobie stwa do 
wybranej falki, z uwzgl dnieniem skalowania  
i przesuni cia w czasie, 

2) wraz ze wzrostem poziomu dekompozycji, 
przebieg aproksymacji staje si  coraz bardziej 
podobny do przebiegu wybranej falki, 
niezale nie od tego czy odzwierciedla on 
poszukiwan  sk adow  zdeterminowan , czy 
nie; reszta sygna u jest przenoszona do detali. 
Konsekwencj  tak rozumianego filtrowania 

falkowego jest niekontrolowana modyfikacja 
badanego sygna u. Post puj ce wraz ze wzrostem 
poziomu dekompozycji upodobnienie przebiegu 

aproksymacji do przebiegu falki wzorcowej, 
powoduje zak ócenie i utrat  informacji 
widmowych, które mog  by  w niej zakodowane  
i wytworzenie informacji, wynikaj cych
z przebiegu falki, których nie ma w sygnale. 

Na pierwszym, i niekiedy na drugim poziomie, 
kszta t, skalowanie i przesuwanie w czasie, dobrze 
dobranej falki, sprzyja odfiltrowaniu do detali, 
sk adowych harmonicznych sygna u o wysokich 
cz stotliwo ciach. Poniewa  informacje widmowe 
s  zazwyczaj „ulokowane” w pasmach o niskiej 

cz stotliwo ci, zniekszta cenia aproksymacji,  

w stosunku do oczekiwanej sk adowej

zdeterminowanej s  niewielkie. Aproksymacja 

mo e by  uznana za dobre odzwierciedlenie tej 

sk adowej, a cz  sygna u przeniesiona do detali 

mo e by  traktowana jak szum. Przekszta cenie

falkowe stosowane jako obróbka wst pna, dzia a

wtedy jak dolnoprzepustowe filtrowanie szumów,  

i mo e u atwi  zdekodowanie informacji 

diagnostycznych.

Badania przytoczone w tej pracy, a tak e

w pracach wymienionych w bibliografii wykazuj ,

e granica filtrowania przesuwa si  w kierunku 

niskich cz stotliwo ci, wraz ze wzrostem poziomu 

dekompozycji. W konsekwencji coraz wi cej

warto ciowych informacji jest przenoszonych do 

kolejnych detali. Równocze nie, w pasmach niskich 

cz stotliwo ci ujawniaj  si  niekiedy maksima 

lokalne, wytworzone przez procedur  DWT, 

nios ce informacje, których nie ma w sygnale. To 

oznacza, e poziom dekompozycji sygna u,

okre lony przez kryterium stopu przekszta cenia

falkowego, decyduje o jako ci i ilo ci

warto ciowych informacji widmowych 

zachowanych w aproksymacjach, i ma istotne 

znaczenie dla wykorzystania charakterystyk 

falkowych dla celów diagnostyki urz dze

mechanicznych. 

Wa n  rol  odgrywa dobór kszta tu falki, który 

powinien by  podobny do przebiegu 

zdeterminowanej sk adowej, badanego sygna u; 

spe nienie tego warunku wymaga posiadania 

informacji a priori o tym przebiegu. Poniewa

pozyskanie tych informacji jest na ogó  celem 

bada , to dobór falki zasadza si  na do wiadczeniu

i intuicji badacza oraz jego wiedzy o sposobie 

funkcjonowania badanego urz dzenia.

Dotychczasowe badania wykazuj , e spo ród

znanych, zdefiniowanych i dobrze opisanych, do 

dekompozycji wibroakustycznych sygna ów

diagnostycznych, najlepsze s  falki pozbawione 

nieci g o ci i ostrych maksimów. 
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