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Streszczenie

W pracy omówiono niektóre problemy rejestracji szero-
kopasmowych sygnałów wybranych gatunków nietoperzy
występujących na terenie Dolnego Śląska. Dokonano po-
równania takich sygnałów zarejestrowanych za pomocą
systemów pomiarowych typu time-expansion, frequency
division oraz wysokorozdzielczych torów pomiarowych.
Rozważono problemy związane z wpływem przetworni-
ków wejściowych oraz wpływem toru pomiarowego na
parametry zarejestrowanych sygnałów bioecholokacyj-
nych.

Słowa kluczowe: nietoperze, bioecholokacja, ultradźwięki
w powietrzu

Abstract

In the paper some problems of registration of broadband
signals generated by selected bats' species from the Lower
Silesia region are presented. Echolocation signals of bats
recorded by various measurement systems based on time-
-expansion effect, frequency division effect and high reso-
lution registration tracks were examined and compared.
Some problems related to the registration methods, input
transducers and their influence on parameters of analyzed
bioecholocation signals, were considered, as well.
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Wprowadzenie

Sygnały echolokacyjne nietoperzy występujących w Polsce
stanowią bardzo skomplikowaną pod względem akustycz-
nym klasę sygnałów. Sygnał echolokacyjny ma na celu
umożliwienie zwierzęciu orientację w przestrzeni, w odróż-
nieniu do tzw. wokalizacji socjalnych, które odgrywają
znaczną rolę w behawioryzmie tych ssaków. Głównym ce-
lem chiropterologów zajmujących się badaniem odgłosów
nietoperzy jest dyskryminacja cech osobniczych, np. gatun-
ku, płci, wieku, na podstawie zebranych głosów nietoperzy
[1, 2]. Narzędziami pracy tej grupy na-
ukowców są rejestratory (tzw. bat-detek-
tory), umożliwiające nagrywanie oraz
akwizycję sygnałów nietoperzy, które to
sygnały stanowią cenny materiał badaw-
czy. W ramach porównania systemów po-
miarowych analizowano odgłosy trzech
gatunków polskich nietoperzy, z podrzę-
du Microchiroptera, występujących na te-
renie Dolnego Śląska, tj. nocka rudego
(Myotis daubentonii), borowca wielkiego
(Nyctalus noctula) oraz karlika większego
(Pipistrellus nathusii). Zarejestrowane róż-
nymi metodami głosy nietoperzy stano-
wią grupę szerokopasmowych sygnałów

echolokacyjnych, różniących się między sobą wieloma para-
metrami czasowymi oraz parametrami widma. Analiza sy-
gnałów nietoperzy w aspekcie echolokacji, poznanie sposo-
bów generacji oraz percepcji sygnałów echolokacyjnych
może być źródłem cennych informacji w pracach nad udo-
skonaleniem aparatury wspomagającej poruszanie się osób
niewidomych.

Struktura oraz parametry sygnałów 
echolokacyjnych wybranych 

polskich gatunków nietoperzy
Zdolność do lotu oraz orientacji w przestrzeni z wykorzy-
staniem echolokacji czyni z nietoperzy drugą po gryzoniach
pod względem liczebności grupę gatunków na świecie.
Echolokacja ulegała ciągłej ewolucji oraz adaptacji do wa-
runków środowiskowych, czego następstwem jest silne
zróżnicowanie sposobów echolokacji [3]. Wykształciły się 
u nietoperzy różne sposoby generacji sygnałów echoloka-
cyjnych, ich odbioru oraz percepcji, co przyczyniło się do
zróżnicowania samych sygnałów bioecholokacyjnych. 
Z punktu widzenia rozpoznawania cech osobniczych spek-
trogram sygnału echolokacyjnego niesie najwięcej informa-
cji, a główny nacisk kładzie się na wyznaczenie parametrów
widma sygnału. Parametry, które uwzględnia się w analizie
sygnałów echolokacyjnych, podano w tabeli 1. 

Zobrazowanie zdefiniowanych parametrów zaprezento-
wano na rys. 1 oraz na rys. 2.

Sygnał echolokacyjny nocka rudego jest sygnałem typu
FM (Frequency Modulated). Gatunki nietoperzy, które wyko-
rzystują echolokację do orientacji w przestrzeni, dzieli się
na dwa zasadnicze typy: FM oraz CF (Constant Frequency).
Jest to jednak podział zbyt ogólny, gdyż większość sygna-
łów echolokacyjnych nietoperzy to sygnały FM, które mo-
gą mieć dominującą składową CF. Istnieją dwie hipotezy,
które wyjaśniają ewolucyjny rozwój tych dwóch skrajnych
typów echolokacji. Zgodnie z postulatami prezentowanymi 
w literaturze [4] nietoperze używające sygnałów echoloka-
cyjnych z dominującą składową CF oraz żyjące i polujące 
w otwartej przestrzeni percepują wymiar wertykalny za po-
mocą ruchów uszami lub głową w płaszczyźnie pionowej.
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Parametry Opis
DUR (duration) czas trwania impulsu w [ms]
IPI (interpulse interval) czas powtarzania impulsów [ms]

Envelope (envelope) kształt obwiedni
F0 (fundamental frequency) częstotliwość podstawowa [kHz] 

(o największej energii)
Fn (n-th harmonic) n-ta harmoniczna [kHz]

Fmax (maximum frequency) częstotliwość maksymalna [kHz]
Fmin (minimum frequency) częstotliwość minimalna [kHz]

Tabela 1 Parametry akustyczne sygnału echolokacyjnego nietoperzy
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Nietoperze z głęboką modulacją FM, żyjące i żerujące 
w przestrzeniach ograniczonych, dokonują estymacji wy-
miaru wertykalnego na podstawie różnic faz między po-
szczególnymi składowymi widmowymi odebranego echa.
Występują także znaczne różnice morfologiczne (budowa
ucha) różniące te dwa typy nietoperzy. Drugą hipotezą
omówioną w pracy [5], związaną ze zjawiskiem Dopplera,
jest kompensacja częstotliwości sygnału odbieranego echa
podczas dynamicznego lotu za pomocą przestrajania często-
tliwości. Należy zauważyć, iż nietoperze, wykorzystujące
technikę CF, mają bardzo selektywny słuch dla częstotliwo-
ści, którą generują. W ramach prac badawczych zajmowano
się jedynie nietoperzami posługującymi się przestrajaniem
częstotliwości FM o różnym typie modulacji.

Aby skutecznie rejestrować sygnały echolokacyjne oraz
poddawać je następnie przetwarzaniu, należy posługiwać się
przyrządami, które zapewnią odpowiednią rozdzielczość
czasową, dynamikę oraz wystarczająco szerokie pasmo reje-
strowanych częstotliwości. 

Metody rejestracji oraz akwizycji 
szerokopasmowych sygnałów 
echolokacyjnych nietoperzy

Ze względu na wysokie częstotliwości sygnałów echoloka-
cyjnych nietoperzy tzw. bat-detektory są w większości przy-
rządami z transformacją sygnału wysokoczęstotliwościowe-

go na sygnał o częstotliwościach pokrywających pasmo aku-
styczne [6]. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ sygnały o
częstotliwościach z zakresu akustycznego mogą być reje-
strowane za pomocą znanych, dobrze opracowanych oraz
powszechnie dostępnych metod. Kolejnym uzasadnieniem
jest fakt, że chiropterolodzy podczas badań terenowych po-
trafią ocenić gatunek nietoperza „na słuch” za pomocą prze-
tworzonego sygnału uzyskiwanego z detektora. Dostępne
na rynku detektory ultradźwiękowe można podzielić na
cztery zasadnicze grupy:
1. heterodynowe  wykorzystują analogowe przetwarza-

nie, w którym częstotliwość sygnału wyjściowego jest
różnicą częstotliwości heterodyny oraz aktualnej czę-
stotliwości sygnału echolokacyjnego;

2. tzw. dividery  zasada działania tych bat-detektorów
opiera się na wykorzystaniu liczników cyfrowych, które
zliczają impulsy formowane na wejściu przez bramkę
Schmitta. Na wyjściu takiego detektora uzyskuje się
impulsy, których liczba jest zależna od wybranej przez
użytkownika stałej dzielnika (najczęściej 10). Detekto-
ry te są często wyposażone w układy regulacji amplitu-
dy, pozwalające na odtworzenie informacji o natężeniu
sygnału echolokacyjnego;

3. typu time-expansion (TE)  zasada ich działania jest
analogiczna do rejestracji sygnału na taśmie magnetofo-
nowej przy czym odczyt następuje przy zmniejszonej n-
-krotnie prędkości przesuwu taśmy magnetofonowej.
Różnica polega na tym, że funkcję taśmy pełni pamięć
cyfrowa. Sygnały echolokacyjne spróbkowane z odpo-
wiednio dużą częstotliwością próbkowania są następnie
zapisywane w pamięci detektora i odtwarzane są z n-
-krotnie mniejszą prędkością  odczytu. Rezultatem tego
przetwarzania jest „rozciągnięcie” osi czasu „n” razy;

4. wysokorozdzielcze systemy rejestracji  wyspecjalizowa-
ne do tego typu zastosowań systemy rejestracji oraz akwi-
zycji sygnałów bioecholokacyjnych. Wykorzystują wy-
łącznie przetwarzanie A/C z ewentualną kompensacją cha-
rakterystyki częstotliwościowej przetworników wejścio-
wych. Umożliwiają także przetwarzanie wielokanałowe, 
z jednoczesną akwizycją sygnału na komputerze klasy PC. 

Możliwości analizy sygnałów odgłosów
nietoperzy zarejestrowanych 

różnymi detektorami 

W tej części artykułu przedstawiono porównanie metod re-
jestracji sygnałów bioecholokacyjnych zarejestrowanych
przyrządami wymienionymi powyżej. Zarejestrowano sy-
gnały pochodzące od 3 gatunków nietoperzy posługujących
się echolokacją typu FM. Na rys. 3-6 podano wyniki analiz
sygnałów w postaci przebiegów czasowych, transformaty
Fouriera oraz spektrogramu liniowego. W badaniach wyko-
rzystano następujące przyrządy:
1. rejestrator Pettersson D230  zawierający divider

(dzielnik) oraz heterodynę,
2. rejestrator Pettersson D240x  zawierający miernik ti-

me-expansion (wykorzystujący efekt rozciągnięcia sygna-
łu w dziedzinie czasu) oraz heterodynę,

Rys. 2 Sekwencja echolokacyjna nocka rudego

Rys. 3 Analiza sygnału karlika wielkiego rejestratorem TE

Rys. 4 Analiza sygnału karlika wielkiego rejestratorem heterodyno-
wym

Rys. 1 Impuls echolokacyjny borowca wielkiego
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3. rejestrator wysokorozdzielczy firmy Avisoft, model Ul-
tra Sound Gate (USG-4).

W przypadku często stosowanego rejestratora typu TE,
mającego możliwość równoczesnego pomiaru z pomocą he-
terodyny oraz TE, teoretyczne pasmo przenoszenia jest
ograniczone częstotliwością próbkowania systemu akwizy-
cji danych (karty komputera PC). Przeskalowanie zgodnie
ze stałą podziału (10) sprawia, że przy częstotliwości prób-
kowania 44100 teoretyczne pasmo wynosi 220,5 kHz. Poka-
zany na rys. 3 spektrogram uwidacznia efekt próbkowania
sygnału w postaci symetrycznego odbicia impulsu. Można
jednak z powodzeniem odczytać pierwszą oraz trzecią har-
moniczną sygnału oraz czas trwania impulsu. Odczyt war-
tości IPI jest utrudniony ze względu na ograniczoną pamięć
detektora typu TE (nowsze wersje detektorów charaktery-
zują się możliwością przetwarzania bez ograniczeń czaso-
wych, co znacznie ułatwia pracę terenową).

Wyjście heterodynowe podaje sygnał, z którego można
odczytać obwiednię sygnału oraz parametr IPI. Należy jed-
nak pamiętać, iż heterodyna zachowuje się jak filtr pasmo-
wo-przepustowy i dla sygnałów FM odczyty ulegają prze-
kłamaniu.

Należy zauważyć, że są w tym typie detektora dość silne prze-
słuchy międzykanałowe, co widać bezpośrednio na rys. 4. 
Według danych producenta szerokość pasma heterodyny wyno-
si 8 khz, a zakres regulacji częstotliwości 10-120 kHz.

W przypadku dividera możliwości rejestracji są ograni-
czone co najmniej z dwóch powodów: czas jest w tym przy-
padku czasem rzeczywistym oraz na wyjściu otrzymuje się
falę prostokątną. Pierwsze ograniczenie powoduje, iż szyb-
kozmienne sygnały echolokacyjne przy częstotliwościach
próbkowania po stronie PC rzędu 44,1 kHz są bardzo krót-
kie, co ogranicza możliwości transformacji FFT. Drugi po-
wód prowadzi do  generowania nieparzystych składowych
widma zgodnie z rozwinięciem w szereg Fouriera bipolar-
nej fali prostokątnej. Jeżeli uwzględnimy, iż układ regulacji
amplitudy działa poprawnie dla małych poziomów dźwię-
ku, to można powiedzieć, że dividery są przydatne wyłącz-
nie do pomiarów parametrów czasowych sygnału oraz
pierwszej harmonicznej. 

System USG (Ultra Sound Gate) jest systemem bez modu-
lacji sygnału, tj. przekształca jedynie sygnał analogowy 
w postać cyfrową oraz dokonuje jego akwizycji na kompute-
rze PC. Częstotliwości próbkowania do 750 kHz sprawiają,
że teoretyczne pasmo przenoszenia wynosi 375 kHz. Prak-
tyczne ograniczenie wynika jednak z nierównomierności
charakterystyki elektrostatycznych przetworników wejścio-
wych, które wynoszą 12 dB w paśmie 10-100 kHz. Duża czę-
stotliwość próbkowania gwarantuje dobre warunki przetwa-
rzania sygnału po stronie cyfrowej. Uwaga ta odnosi się za-
równo do analizy sygnałów o krótkim czasie trwania, jak 
i sygnałów szerokopasmowych. System USG oferuje także
zaawansowane opcje wyzwalania sygnałów sterujących pra-
cą programowego rejestratora. Jedną z niewielu wad reje-
stratora firmy Avisoft jest brak wyjścia analogowego.    

Sygnał wejściowy przed przetwarzaniem A/C jest modu-
lowany przez zniekształcenia analogowego toru wejściowe-
go. Mamy tu na myśli charakterystykę samego przetworni-

ka wejściowego, jak i układy wzmacniające oraz polaryzują-
ce. Divider, heterodyna oraz detektor TE są wyposażone 
w niewielkie, 1-calowe, zintegrowane z obudową przetwor-
niki wejściowe. System USG pracuje z zewnętrznymi mi-
krofonami elektrostatycznymi CM 16. Polaryzowane są one
napięciem stałym 200 V, dostarczanym z wbudowanej prze-
twornicy. Sam mikrofon ma wbudowany w kapsule aktyw-
ny układ kompensacji charakterystyki częstotliwościowej
(powyżej 50 kHz). Opierając się na danych katalogowych
[7], można sądzić, że nierównomierności charakterystyki
częstotliwościowej w paśmie 10-100 kHz sięgają 12 dB. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że charakterystyka kierunkowości po-
trafi zmienić wartość w stosunku 82:1 dB przy stosunku
częstotliwości 1:4, można uznać, że bez systemu rejestracji
wizyjnej (w podczerwieni) bardzo trudno w badaniach tere-
nowych wyznaczyć poziom natężenia sygnału echolokacyj-
nego. Istnieją laboratoria zootechniczne, w których można
ściśle kontrolować warunki eksperymentu, lecz praca z ma-
teriałem biologicznym, jakim jest żywe zwierzę zamknięte
w niewoli, budzi zrozumiałe wątpliwości co do wyników
pomiarów. 

Na rys. 6 podano przykład impulsu generowanego przez
nocka rudego oraz echa tego impulsu zarejestrowanego sys-
temem TE.

Ponieważ dysponujemy wyłącznie pomiarem z jednego
kanału, jedyną informacją, jaką jesteśmy zdolni odczytać,
jest różnica czasów dojścia fali dźwiękowej na trasach nieto-
perz-mikrofon, nietoperz-powierzchnia odbijająca. W tym
konkretnym przypadku wynosi ona ok. 12 ms, co odpowia-
da w przybliżeniu odległości 4 m. Można także zauważyć
znaczne wytłumienie składowych widma powyżej 60 kHz.
Wiąże się to z typem powierzchni odbijającej (rozpraszają-
cej) oraz z tłumieniem ultradźwięków w powietrzu, które
rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości sygnału.

Podsumowanie

Z punktu widzenia chiropterologów, dostępna aparatura
pozwala prowadzić systematyczne badania nad zróżnicowa-
niem gatunkowym nietoperzy. Jednakże mając na uwadze
przetwarzanie sygnału echolokacyjnego metodami cyfrowe-
go przetwarzania sygnałów, można zauważyć pewne niedo-
skonałości sprzętowe, których zniwelowanie jest utrudnio-
ne lub wręcz niemożliwe. Analiza sygnałów echolokacyj-
nych prowadzi do wniosku, że najbardziej poprawne jest
posługiwanie się wielokanałowym systemem z częstotliwo-
ściami próbkowania rzędu 250 kHz. Możliwości transmisji
współczesnych interfejsów komunikacyjnych USB 2.0, 
IEEE 1394, PCMCIA pozwalają na akwizycję wielokanało-
wą, lecz przetwarzanie takich sygnałów na procesorze kom-
putera klasy PC oraz ewentualna transmisja zwrotna reali-
zowana w czasie rzeczywistym ograniczona jest do prostych
algorytmów przetwarzania i minimalnej liczby kanałów.
Przedstawione w artykule wyniki badań są wstępnym eta-
pem prac zmierzających do realizacji urządzenia opartego
na zobrazowaniu przestrzeni za pomocą sygnałów ultradź-
więkowych, które ułatwiłoby poruszanie się osobom niewi-
domym. �

Rys. 5 Analiza sygnału nocka rudego zarejestrowana systemem USG Rys. 6 Sygnały bioecholokacyjne (nadawczy oraz echo) nocka rudego
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