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Streszczenie 
 

Artykuł dotyczy analizy krótkookresowych sygnałów szerokopasmowych, 
będących przejawem aktywności obiektów w środowisku podwodnym. 
Zaproponowany sposób detekcji sygnałów nie wymaga przyjęcia założeń 
o gaussowskim rozkładzie szumów środowiska pomiarowego. Jego istotą 
jest analiza ciągów próbek wartości chwilowej sygnału pomiarowego za 
pomocą falki Malvara, usunięcie redundantnych współczynników prze-
kształcenia falkowego a następnie badanie charakteru zmienności funkcji 
autokorelacji współczynników falkowych. 
 
Słowa kluczowe: szumy krótkookresowe, funkcja autokorelacji, falka 
Malvara. 
 

Autocorrelation function in wide band  
transient signals analysis 

 
Abstract 

 
The problem of transient hydroacoustic signals detection has been  
considered. The presented method of transient detection differs from the 
methods discussed in literature, where gaussian probability distribution is 
usually assigned. The proposed procedure does not need any assumptions 
about probability distribution of ambient noise. This is very important, 
because the probability distribution of ambient noise in underwater  
environments is not gaussian, especially in coastal range. The presented 
method combines two powerful detection tools: the wavelet analysis and 
the analysis of the autocorrelation function curvature. The proposed  
algorithm uses the  Malvar wavelet transformation and the procedure of 
signal denoising in wavelet coefficients space. The procedure of transient 
detection has been based on the properties of the autocorrelation function, 
which slowly goes to zero for noise with oscillatory ingredients and very 
quickly approaches zero for noise signals. The performance of the  
presented method has been illustrated on example of three real transient 
signals caused by air bubbles accompanying object activities in an underwater 
environment. 
 
Keywords: transient noise, autocorrelation function, Malvar wavelet. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Zjawiskom zachodzącym w środowisku podwodnym towarzy-
szą fluktuacje ciśnienia hydroakustycznego nazywane powszech-
nie szumami podwodnymi [5]. Szumy podwodne zakłócają dzia-
łanie aktywnych systemów obserwacji podwodnej. Z drugiej 
strony są podstawowym źródłem informacji o obiektach funkcjo-
nujących w środowisku podwodnym. Przedmiotem szczególnego 
zainteresowania w miernictwie szumów podwodnych są tzw. 
sygnały krótkookresowe (ang. transient signals), które w hydro-
akustyce są nazywane szumami krótkookresowymi (ang. transient 
noise). 

Przegląd literatury dotyczącej sygnałów krótkookresowych 
upoważnia do sformułowania następujących spostrzeżeń: 

                                                     
 Terminologię dotyczącą miernictwa szumów podwodnych można znaleźć w pracy [5]. 

1. Sygnały krótkookresowe są trudne do detekcji i analizy ze 
względu na ograniczony czas ich trwania, trudności w predykcji 
momentów obserwacji oraz strukturę w dziedzinie czasu  
i częstotliwości. 

2. Mogą być traktowane jako zakłócenia w sygnałach pomiaro-
wych lub jako przejaw aktywności zjawiska (obiektu) w środo-
wisku pomiarowym. 

3. Niestacjonarny charakter sygnałów krótkookresowych predys-
ponuje do pomiaru ich parametrów metody analizy czasowo-
częstotliwościowej w tym metody analizy falkowej. 

4. Sposób analizy sygnałów krótkookresowych (w tym dobór 
rodzaju falki) zależy od widma sygnału. Dla sygnałów o wid-
mie wąskopasmowym szeroko stosowane są falki z rodziny 
Daubechies, zaś dla sygnałów o widmie szerokopasmowym, 
gdzie celem analizy jest struktura składowych harmonicznych, 
lepsze rezultaty uzyskuje się wykorzystując falkę Malvara. 

5. W modelach analizy sygnałów krótkookresowych są rozpatry-
wane następujące warianty: 
 znane są: przedział czasu trwania segmentu krótkookresowe-

go oraz moment jego pojawienia się w sygnale pomiarowym, 
 znany jest przedział czasu trwania segmentu krótkookreso-

wego w przebiegu sygnału, nie jest znany moment jego po-
jawienia się, 

 przedział czasu trwania segmentu krótkookresowego  
oraz moment jego pojawienia się nie są znane. 

Artykuł dotyczy krótkookresowych szumów szerokopas-
mowych towarzyszących procesowi rozprężania pęcherzy powie-
trza w toni wodnej. Chmury pękających pęcherzy powietrza towa-
rzyszą między innymi użyciu aparatów torpedowych okrętu pod-
wodnego, wybuchowi min, użyciu aparatu wspomagającego od-
dychanie płetwonurka. Niejednokrotnie są jedynym przejawem 
aktywności obiektów podwodnych, przez co w hydroakustyce są 
wykorzystywane do ich wykrywania i identyfikacji. Sposoby 
detekcji krótkookresowych sygnałów hydroakustycznych opisano 
w pracach [1, 4, 6, 8, 9]. W pracy [4] do analizy sygnałów hydro-
akustycznych wykorzystano falkę Morleta, zaś do detekcji zmian 
stanu  środowiska podwodnego wykorzystano kurtozę rozkładu 
statystycznego współczynników falkowych. 

Istotą algorytmu zaproponowanego w [8] jest analiza sygnałów 
z wykorzystaniem wielorozdzielczej analizy falkowej oraz staty-
styk wyższych rzędów w testowaniu rozkładu statystycznego 
współczynników falkowych, przy założeniu gaussowskiego roz-
kładu współczynników reprezentatywnych dla szumów środowi-
ska pomiarowego. 

Test Hinicha wywodzący się ze statystyk wyższych rzędów jest 
bardzo czuły na niegaussowski charakter sygnału, co nakazuje 
zachowanie ostrożności w praktycznym wykorzystaniu opisanego 
algorytmu w odniesieniu do szumów środowiska podwodnego. 

Wykorzystanie jądrowych estymatorów gęstości prawdopodo-
bieństwa rozkładu do detekcji sygnałów krótkookresowych opisa-
no w pracy [1]. Istotą sformułowanego algorytmu jest porówny-
wanie wielowymiarowych gęstości prawdopodobieństwa rozkła-
dów cech osobniczych sygnałów określonych w pasmach dekom-
pozycji falkowej sygnału z wykorzystaniem falki db3. Wadą 
algorytmu jest jego czasochłonność związana z obliczeniami 
estymatorów jądrowych gęstości prawdopodobieństwa. 

Estymacja parametrów sygnałów krótkookresowych o widmie 
szerokopasmowym jest wiodącym kierunkiem badań dźwięków 
towarzyszących dużym ssakom morskim [2, 3]. 

Problemem w pomiarach charakterystyk omawianej klasy sy-
gnałów jest ich detekcja w warunkach, kiedy przyjęcie założeń  
o rozkładzie gaussowskim szumów środowiska pomiarowego nie 
ma uzasadnienia. 
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W pracy zaproponowano sposób analizy szumów towarzyszą-
cych procesowi rozprężania pęcherzy powietrza w toni wodnej  
z wykorzystaniem transformacji falkowej oraz funkcji autokorela-
cji współczynników falkowych. Celem analizy sygnału jest okre-
ślenie czasu trwania, a w określonych przypadkach (np. aktyw-
ność płetwonurka) okresu powtarzalności krótkookresowych 
segmentów w sygnale pomiarowym. 

Istotą procedury analizy sygnału jest transformacja ciągu pró-
bek wartości chwilowej za pomocą falki Malvara, usunięcie re-
dundantnych współczynników przekształcenia falkowego a na-
stępnie badanie charakteru zmienności funkcji autokorelacji 
współczynników falkowych. 

 
2. Procedura analizy sygnału 
 

Procedurę detekcji sygnałów krótkookresowych w szumie śro-
dowiska pomiarowego można ująć w postaci następującej hipote-
zy roboczej 

 

      tntxty

n(t)y(t)
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:H

:H0 , (1) 

 
gdzie: n(t) oznacza składową szumu środowiska pomiarowego, 
zaś x(t) sygnał podlegający detekcji. 

W realizacji powyższej hipotezy roboczej celowe jest wyróżnić 
następujące etapy: 
1. Estymacja charakterystyk stanu środowiska pomiarowego. 
2. Ustalenie przedziału normy dla parametru charakteryzującego 

stan środowiska pomiarowego. 
3. Wykrywanie sygnału krótkookresowego. 

W proponowanej procedurze detekcji sygnałów krótkookreso-
wych ciąg próbek sygnału pomiarowego dzielony jest na rekordy 
o jednakowej długości. Dla zbioru rekordów reprezentatywnych 
dla szumów środowiska pomiarowego ustalany jest obszar normy 
dla parametru, na podstawie którego podejmowana jest decyzja  
o wykryciu sygnału krótkookresowego. Zbiór rekordów reprezen-
tatywnych dla szumów środowiska pomiarowego podlega aktuali-
zacji według zasady LIFO (Last In First Out) w przypadku, gdy 
kolejny analizowany rekord nie jest traktowany jako początek 
sygnału krótkookresowego. Zatem, niech yk (gdzie k=1,2,…,K) 
oznacza ciąg próbek wartości chwilowej sygnału pomiarowego, 
zaś yl

k będzie l -tym rekordem ciągu yk. Dalej, niech rekordy  
o stałej długości y1

k,y
2
k,...,y

L
k tworzą segment ciągu yk kiedy 

y(t)=n(t). Niech rekord yk
L+1 będzie kolejnym rekordem  

w ciągu yk. Testując hipotezę (1) należy sprawdzić, czy rekord  
yk

L+1 należy do klasy rekordów y1
k,y

2
k,...,y

L
k reprezentatywnych 

dla szumów środowiska pomiarowego (ang. ambient noise).  
W przeciwnym przypadku rekord yk

L+1 zawiera ciąg próbek sy-
gnału y(t)=x(t)+n(t). 

W ocenie przynależności rekordu yk
L+1 do jednej z możliwych 

klas sygnałów wykorzystano znaną właściwość funkcji autokore-
lacji, umożliwiającą wykrywanie składowych zdeterminowanych, 
maskowanych przez szum środowiska pomiarowego. Dla przebie-
gów przypadkowych o składowej stałej równej zero funkcja auto-
korelacji dla  „szybko” dąży do zera. Odpowiednio dla 
sygnałów harmonicznych lub innych zdeterminowanych, przebieg 
funkcji autokorelacji przyjmuje wartości zarówno dodatnie jak  
i ujemne, których moduł nie jest większy od wartości średniokwa-
dratowej. W tym przypadku przebieg funkcji autokorelacji ma 
charakter oscylacji tłumionych wokół wartości zerowej. Im więk-
sza jest częstotliwość składowych sygnału, tym częstsze są zmia-
ny znaku przebiegu funkcji autokorelacji oraz mniejszy jest prze-
dział czasu, w którym funkcja ta znacząco różni się od zera. 

W celu uwypuklenia cech osobniczych funkcji autokorelacji za-
stosowano procedurę odszumiania przebiegów w przestrzeni 
współczynników przekształcenia falkowego z wykorzystaniem 
falki Malvara. 

Falka Malvara jest opisana funkcją oscylacyjną, zmodulowaną 
obwiednią w celu minimalizacji tzw. efektów przejściowych na 
granicach przedziałów segmentacji. Jest opisana zależnością [7] 
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gdzie: gj(t) – obwiednia falki, Ij – przedział czasowy, j – numer 
przedziału czasowego, k – numer bazy. 

Współczynniki transformacji sygnału y(n) za pomocą falki  
Malvara, są rzutem y(n) w przestrzeni ortonormalnych funkcji 
bazowych [7] 
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Zastosowanie falki Malvara do zagadnienia detekcji źródeł 

szumów podwodnych ma swoje uzasadnienie w tym, że współ-
czynniki falki Malvara tworzą bazę ortonormalną funkcji L2(), 
przez co właściwości statystyczne współczynników będących 
wynikiem przekształcenia falkowego są zgodne z właściwościami 
statystycznymi sygnału w dziedzinie czasu. Co więcej współczyn-
niki te są zdefiniowane przez funkcję harmoniczną, której właści-
wości odzwierciedlają oscylacyjny charakter analizowanych sy-
gnałów. 
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Rys. 1.   Falka Malvara 
Fig. 1.    Malvar wavelet 
 

Falka Malvara dziedziczy właściwości dyskretnego przekształ-
cenia kosinusowego DCTII, które charakteryzuje się koncentracją 
energii sygnału w dolnej części widma. Właściwość ta skutkuje 
małą ilością „znaczących” współczynników w dolnym zakresie 
widma przekształcenia. Zważywszy, że cechą środowiska pod-
wodnego jest silne tłumienie składowych wielkiej częstotliwości 
(obwiednia charakterystyk widmowych ma nachylenie rzędu 
10dB/oktawę), wymieniona właściwość DCTII była inspiracją do 
opracowania procedury odszumiania sygnałów, polegającej na 
zerowaniu kolejnych co do najmniejszej wartości modułu współ-
czynników przekształcenia falkowego aż do spełnienia warunku 

 

    
i k

2
szmin

2
smax kcic ,               (4) 

 
gdzie: csmax(i) – wartość i – tego, kolejnego co do  największej 
wartości modułu współczynnika w zbiorze współczynników prze-
kształcenia falkowego Malvara, cszmin(k) – wartość k – tego, kolej-
nego co do najmniejszej wartości modułu współczynnika w zbio-
rze współczynników przekształcenia falkowego. 

Odszumianie sygnałów hydroakustycznych umożliwia wydzie-
lenie „istotnych” składowych tworzących portrety akustyczne 
środowiska pomiarowego oraz obiektów w nim funkcjonujących. 

Dodatkową korzyścią z odszumiania sygnałów pomiarowych 
jest zmniejszenie wymiarowości zagadnienia przy obliczaniu 
funkcji autokorelacji. 
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Rys. 1.   Przebieg funkcji autokorelacji: a) szum środowiska pomiarowego,  

b) sygnał zdeterminowany na tle szumu 
Fig. 1.    Autocorrelation function: a) ambient noise b) signal plus noise 
 

Analizę funkcji korelacji oparto na badaniu częstości przejść 
przez poziom zerowy jej przebiegu. 

Przykładowe  przebiegi funkcji autokorelacji dla stanu środowi-
ska pomiarowego oraz aktywności w nim obiektu przedstawiono 
na rys. 1, zaś przykład zmian wartości liczby przejść przez zero 
funkcji autokorelacji zamieszczono na rys. 2. 
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Rys. 2.   Przykład zmian wartości liczby przejść przez zero funkcji autokorelacji: 

OA – obszar szumów środowiska pomiarowego,  
OT – obszar sygnału krótkookresowego 

Fig. 2.   Exemplary change of the number of crossing zero by the  autocorrelation 
function: OA – area of ambient noise, OT – area of transient noise 

 
W wyniku przeprowadzonych badań przyjęto, że progiem de-

tekcji sygnału krótkookresowego jest minimalna wartość liczby 
przejść przez zero przebiegu funkcji autokorelacji pomniejszona  
o wartość odchylenia standardowego liczby przejść przez zero, 
obliczonego dla zbioru rekordów sygnału reprezentatywnych dla 
szumów środowiska pomiarowego.  
 
3. Przykłady analizy sygnałów 
 

Omówioną procedurę analizy sygnałów zweryfikowano na rze-
czywistych sygnałach pomiarowych, zwanymi dalej testowymi. Są 
one reprezentatywne dla szerokopasmowych przebiegów szumo-
wych, towarzyszących procesowi rozprężania pęcherzy powietrza 
w toni wodnej. O wyborze sygnałów zadecydowały cele utylitarne 
hydroakustyki. 

Sygnały testowe były próbkowane z częstotliwością 5,12 kHz. 
Składowe krótkookresowe zostały poprzedzone  segmentem re-
kordów ciągu próbek wartości chwilowej szumów środowiska 
pomiarowego (ang. ambient noise). Długość segmentu wynosiła 
20 rekordów o długości 1024 próbki każdy. W procesie detekcji 
segment ten był wykorzystany do określenia progu detekcji wg 
reguły opisanej w poprzednim paragrafie. 

Krzywą detekcji wyznaczono wg następującej reguły 
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gdzie: i – i-ty rekord ciągu próbek wartości chwilowej sygnału  
o długości 1024 próbek, lpz – liczba przejść przez zero przebiegu 
funkcji autokorelacji, lpzp – wartość progowa liczby przejść przez 
zero przebiegu funkcji autokorelacji. 

Na rys. 3 przedstawiono przebieg czasowy, typowy dla wybu-
chu podwodnego (np. miny) oraz odpowiadającą mu krzywą 
detekcji. 
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Rys. 3.  Przykład sygnału typowego dla wybuchu podwodnego:  

a) przebieg czasowy, b) krzywa detekcji 
Fig. 3.  Example of underwater explosion signal: a) time waveform,  

b) detection curve 

 
Na rys. 4 przedstawiono przebieg czasowy oraz  krzywą detek-

cji sygnału krótkookresowego, którego źródłem są dźwięki powo-
dowane wyjściem torpedy z aparatu torpedowego okrętu podwod-
nego. W omawianym przykładzie źródłami dźwięków są pęcherze 
sprężonego powietrza, używanego do wysunięcia torpedy z okrętu 
oraz śruba napędowa torpedy włączana automatycznie po jej 
wyjściu z okrętu. Pracy śruby napędowej towarzyszy zjawisko 
kawitacji, polegające na gwałtownej przemianie z fazy ciekłej  
w fazę gazową pod wpływem zmian ciśnienia powodowanych 
ruchem obrotowym śruby. 
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Rys. 4.   Przykład sygnału powodowanego użyciem torpedy:  

a) przebieg czasowy, b) krzywa detekcji 
Fig. 4.    Example of a signal caused by torpedo: a) time waveform,  

b) detection curve 

 
Oscylacje w końcowej części krzywych detekcji przedstawio-

nych na rys. 3 i 4 są wynikiem porównywalnego poziomu sygnału 
do poziomu szumów środowiska pomiarowego w momencie 
zanikania sygnału krótkookresowego. 

Trzecim przykładem szumów krótkookresowych powodowa-
nych przez pęcherze powietrza toni wodnej jest przebieg sygnału 
charakterystyczny dla aktywności płetwonurka. Bez naruszenia 
ogólności rozważań analizowany sygnał został ograniczony jedy-
nie do trzech  segmentów krótkookresowych na tle szumów wła-
snych środowiska pomiarowego (rys. 5). 

Quasi okresowy przebieg szumów krótkookresowych w połą-
czeniu z czasem ich trwania oraz okresem powtarzalności są 
cechami osobniczymi pracy aparatu wspomagającego oddychanie 
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płetwonurka, a tym samym są przejawem jego aktywności  
w środowisku podwodnym.  
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Rys. 5.   Przykład sygnału reprezentatywnego dla aktywności płetwonurka:  

a) przebieg czasowy, b) krzywa detekcji 
Fig. 5.    Example of a signal representative for diver activity:  

a) time waveform, b) detection curve 

 
 
4. Podsumowanie 
 

Celem analizy krótkookresowych sygnałów hydroaku-
stycznych jest lokalizacja w sygnale pomiarowym segmentu lub 
zbioru segmentów, które mogą być postrzegane jako przejawy 
aktywności obiektów w środowisku podwodnym. Szumy krótko-
okresowe powodowane przez pękające pęcherze powietrza po-
dobnie jak zjawisko kawitacji śruby okrętowej są podstawowym 
źródłem informacji dla systemów tzw. biernej obserwacji sytuacji 
podwodnej. Stąd, są przedmiotem szczególnego zainteresowania  
w miernictwie przebiegów przypadkowych dla potrzeb hydroakustyki. 

W zaproponowanym sposobie wykrywania omawianej klasy 
sygnałów wykorzystano narzędzia analizy falkowej oraz właści-
wości funkcji autokorelacji. Do „uwypuklenia” osobniczych cech 
analizowanych sygnałów zastosowano oryginalny sposób ich 
odszumiania. Następstwem usunięcia redundantnych współczyn-
ników falkowych jest otrzymanie zwartej reprezentacji sygnału, 
jego aproksymacji, zachowującej istotne cechy informacyjne 
środowiska pomiarowego oraz obiektu. 

Zamieszczone przykłady ilustrują potencjalne możliwości zapro-
ponowanej procedury do wykrywania szerokopasmowych sygnałów 

krótkookresowych. Chociaż treści zawarte w referacie głównie 
dotyczą miernictwa szumów podwodnych, to zamieszczone wyniki 
mogą być uogólnione w technice ultradźwięków, w zagadnieniach  
z obszaru geofizyki, górnictwa, czy wibroakustyki. 

Treść artykułu nie wyczerpuje wszystkich problemów dotyczą-
cych jego tematyki, między innymi zagadnienia czułości zapropo-
nowanej procedury, czy problemu doboru optymalnej długości 
segmentu reprezentującego szumy naturalne środowiska pomia-
rowego. Powyższe zagadnienia są przedmiotem aktualnych badań 
prowadzonych przez autora. 
 

Artykuł powstał w ramach projektu badawczego N N505 360736 finansowanego 
przez MNiI. 
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