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Słowa kluczowe 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono dyskretną transformcję falkową (DWT)  dwóch 
sygnałów symulacyjnych z zastosowaniem falki dmey (dyskretny Meyer), której 
użyteczność potwierdziły wcześniejsze badania [5]. Przedmiotem badań były 
sygnały – wzorce oraz sygnały powstałe z wzorca poprzez dodanie tła losowego 
– zakłóceń. W celu wyeliminowania czynnika losowego sygnały zakłócone pod-
dawano transformacji falkowej. Celem badań było poszukiwanie narzędzi staty-
stycznych do określenia jakości transformacji falką dmey na różnych poziomach 
dekompozycji.  

Wprowadzenie 

Sygnał diagnostyczny jest jednym ze źródeł informacji o stanie urządzenia 
technicznego. Zawiera on jednak także wiele informacji zbędnych, często zwa-
nych szumami [2, 3, 5, 6]. Przyjmuje się, że sygnał  jest sumą składowej zde-
terminowanej oraz losowej.  

Składowa zdeterminowana niesie informacje o niedokładnościach wykona-
nia i montażu oraz zużyciu powierzchniowym i objętościowym urządzenia. 
Wielkości te są dziełem przypadku, ale ich istnienie i informacje o nich są zde-
terminowane. Ponieważ postępowanie diagnostyczne ma przeważnie na celu 



 PROBLEMY  EKSPLOATACJI 1-2013 
 

28 

pozyskanie tych informacji, to separacja składowych  może ułatwić obróbkę 
sygnału i ich zdekodowanie [1, 4, 5]. 

Składowa losowa niesie informacje o szumach i zakłóceniach występują-
cych podczas funkcjonowania urządzenia. Wartościowe informacje diagno-
styczne mogą być zawarte również w tej składowej, lecz jest ona na ogół pomi-
jana. Do separacji składowych  można wykorzystać przekształcenie falkowe. 

1. Badania 

Przeprowadzono eksperyment, którego część była już wykorzystywana we 
wcześniejszych badaniach [5], generując dwa sygnały. Z punktu widzenia ma-
tematyki są to wartości dwóch funkcji: 
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Ich wykresy przedstawiono na rysunkach 1 i 5. Następnie wygenerowano 
sygnały, które są odpowiednio sumami sygnałów f1 i f2 z tłem losowym z prze-
działu [0,1]. W ten sposób powstały sygnały f3 i f4. Ich wykresy przedstawiono 
na rysunkach 1 i 5. Analogiczne sygnały f5 i f6 powstały po dodaniu do sygna-
łów f1 i f2 tła losowego z przedziału [0,5]. Wykresy tych sygnałów są przedsta-
wione na rysunkach 3 i 7. Korzystając ze wcześniejszych wyników badań, pod-
daliśmy je obróbce z użyciem dyskretnej transformacji falkowej, stosując falki 
dmey na drugim i trzecim stopniu dekompozycji. Rezultaty przedstawiono na 
rysunku 2 dla f3 oraz na rysunku 6 dla sygnału f4. Tak jak wcześniej, uzyskane 
po transformacji sygnały porównano z sygnałami bez tła i policzono współczyn-
niki korelacji. Wyniki przedstawiono odpowiednio dla sygnału f3 w tabeli 1 
i dla sygnału f4 w tabeli 2. W pierwszym wierszu tabeli został zamieszczony 
współczynnik korelacji sygnału z tłem i bez tła (czyli przed przystąpieniem do 
transformacji falkowej), a w następnych współczynniki korelacji określające 
podobieństwo sygnału z tłem, który poddano przekształceniu falkowemu z za-
stosowaniem falek dmey z tym samym sygnałem, ale bez tła. Współczynnik 
korelacji wskazywał, że największe podobieństwo z zaprogramowanym wzor-
cem uzyskały sygnały f3 i f4 poddane transformacji falkowej falką tzw. ’dys-
kretną Meyera’ oznaczaną dmey2 na 2 poziomie dekompozycji, a na 3 poziomie 
wyniki, dla dmey3, znacząco się pogarszały.  

Analogiczne postępowanie przeprowadzono dla sygnałów f5 i f6. Otrzyma-
no znacznie większe zaszumienie niż we wcześniejszych sygnałach, zatem wy-
niki są istotnie gorsze. Zamieszczono je odpowiednio w tabelach 3 i 4, a wykre-
sy na rysunku 4 dla f5 oraz 8 dla sygnału f6. Zauważono, że poprawa współ-
czynnika korelacji w stosunku do sytuacji wyjściowej (sygnał z tłem i bez) była 
większa niż przy tle losowym z przedziału [0,1]. 
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Tabela 1. Współczynnik korelacji dla sygnału f3  
 

f4 
WSPÓŁCZYNNIK 
KORELACJI 

sygnał z tłem 0,930167942 
dmey2 0,965098257 
dmey3 0,157919549 

 
 
Tabela 2. Współczynnik korelacji dla sygnału f4 
 

f3 
WSPÓŁCZYNNIK 
KORELACJI 

sygnał z tłem 0,95491414 

dmey2 0,953439174 

dmey3 0,707080683 
 
 

Tabela 3. Współczynnik korelacji dla sygnału f5  
 

f5 
WSPÓŁCZYNNIK 
KORELACJI 

sygnał z tłem 0,520547782 
 dmey2 0,766605931 
dmey3 0,583366638 

 
           
Tabela 4. Współczynnik korelacji dla sygnału f6 
 

f6 
WSPÓŁCZYNNIK 
KORELACJI 

sygnał z tłem 0,486109066 
dmey2 0,665400139 
dmey3 -0,031187035 

 

 
 

   
 

Rys. 1. Sygnały f1 i f3    Rys. 2. Transformacja sygnału f3 odpowiednio  
                                                                              falką dmey2 i dmey3 
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Najlepsze rezultaty otrzymano, stosując falkę dmey2 na drugim poziomie 
dekompozycji. W oparciu o wykresy można jednak zauważyć, że współczynnik 
korelacji nie jest najlepszym narzędziem, jest tylko miarą liniowej zależności 
rozważanych funkcji.  Dlatego też w dalszych badaniach podjęto próbę porów-
nania powyższych informacji z zastosowaniem innych narzędzi matematycz-
nych czy też statystycznych. 
 

   
 

Rys. 3. Sygnał f5    Rys. 4. Transformacja sygnału f5 odpowiednio  
                                                                              falką dmey2 i dmey3 

 
 

  
 

Rys. 5. Sygnały f2 i f4   Rys. 6. Transformacja sygnału f4 odpowiednio  
                                                                              falką dmey2 i dmey3  

 
Analizowano inne statystyki opisowe jak: średnia, mediana, minima, mak-

syma, moda, kwartyle, rozstępy, przedziały ufności, wariancje, odchylenia  
standardowe itp. Zastosowanie do sygnału falki dmey na drugim poziomie de-
kompozycji przyniosło najlepsze wyniki; otrzymane współczynniki są najbliższe 
do wzorca. W tabelach 5 i 6 zamieszczono wybrane parametry statystyczne od-
powiednio dla  sygnałów wzorcowych f1 i f2. Zauważmy, że rozstęp dla sygnału 
f3dmey2 wynosi 4,137, zaś na 3 poziomie (dla sygnału f3dmey3) już 2,369, 
podczas gdy dla wzorca f1 ten współczynnik wynosi 4,22. Przy większym za-
szumieniu te współczynniki są już gorsze, ale nadal najbliższa wartość 4,9 jest 
dla sygnału po zastosowaniu falki dmey na drugim poziomie dekompozycji. 
Analogicznie jest dla odchylenia standardowego (dla wzorca wynosi ona 
1,0078, zaś 0,954 dla f3dmey2 i 1.16 dla f5dmey2). Zauważmy, że te statystyki 
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są związane ze współczynnikiem korelacji. Podobne zależności zaobserwowano 
także przy standardowym błędzie współczynnika zmienności oraz przy kwartylu 
rozstępu. Zawsze przy małym tle losowym te związki są bardziej widoczne niż 
przy większym. Potwierdziła się także użyteczność falki dmey (w tym przypad-
ku na drugim poziomie dekompozycji). 

 

  
 

Rys. 7. Sygnał f6     Rys. 8. Transformacja sygnału f6 odpowiednio  
                                                                               falką dmey2 i dmey3 

 
 

Tabela 5. Wybrane parametry statystyczne dla sygnałów wzorcowych f1 
 

Statystyki opisowe 

 

Zmienna Rozstęp 
Kwartyl. 

Rozstęp 
Wariancja Odch.std 

P. ufności 
odch. std. 

-95,000% 

P. ufności 
odch. std. 

+95,000% 

Standard. 

Błąd 

f1 4,221311 1,413008 1,015594 1,007767 0,897606 1,148995 0,089075 

f3 4,432890 1,409650 1,037628 1,018640 0,907290 1,161392 0,090036 

f3dmey2 4,137310 1,417500 0,910960 0,954442 0,850110 1,088197 0,084362 

f3dmey3 2,369190 1,177850 0,485583 0,696838 0,620665 0,794493 0,061592 

f5 6,867456 2,479400 2,765916 1,663104 1,481307 1,896171 0,146999 

f5dmey2 4,964240 1,787600 1,168845 1,081131 0,962950 1,232640 0,095559 

f5dmey3 2,295900 1,306700 0,504458 0,710252 0,632613 0,809786 0,062778 

 

 
W analizowanej sytuacji, gdy dany jest sygnał źródłowy (bez tła), możemy 

określić dokładnie błąd aproksymacji sygnału omawianymi falkami. Na przykład 
błąd bezwzględny aproksymacji sygnału f1 falką f3dmey2 jest odległością euklide-
sową sygnału f1 od falki f3dmey2 i wyznaczamy go na podstawie wzoru 

����1 � − �3
��2��2
� , zaś błąd względny liczymy ze wzoru 

�∑ ��1� − �3
��2� �2� �∑ ��1��2�  

. 
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Tabela 6. Wybrane parametry statystyczne dla sygnałów wzorcowych f2 
 

Statystyki opisowe 

 

Zmienna Rozstęp 
Kwartyl. 

Rozstęp 
Wariancja Odch.std 

P. ufności 
odch. std. 

-95,000% 

P. ufności 
odch. std. 

+95,000% 

Standard. 

Błąd 

f2 1,99988 1,44954 0,505485 0,711231 0,633485 0,81092 0,62865 

f4 2,858060 1,272370 0,608880 0,780308 0,695010 0,889660 0,068970 

f4dmey2 2,550020 1,426780 0525909 0,725196 0,645923 0,826824 0,064099 

f4dmey3 0,602120 0,104235 0010458 0,102266 0,091207 0,116597 0,009039 

f6 6,665320 2,351700 2,298701 1,516147 1,350413 1,728619 0,1134010 

f6dmey2 4,812096 1,731500 1,195259 1,093279 0,973770 1,246490 0,096633 

f6dmey3 1,759600 0,844250 0,227515 0,476985 0,424845 0,543830 00,042160 

 

Wyniki przedstawiono na rys. 9–12. 
 

 
 

Rys. 9. Błąd bezwzględny aproksymacji sygnału f1 z tłem losowym na przedziale [0,1]  (tzn. f3) 
oraz na przedziale [0,5] (tzn. f5) falkami dmey2 i dmey3 

 
  

 
 

Rys. 10. Błąd względny aproksymacji sygnału f1 z tłem losowym na przedziale [0,1]  (tzn. f3) 
oraz na przedziale [0,5] (tzn. f5) falkami dmey2 i dmey3 
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Rys. 11. Błąd bezwzględny aproksymacji sygnału f2 z tłem losowym na przedziale [0,1]  (tzn. f4) 

oraz na przedziale [0,5] (tzn. f6) falkami dmey2 i dmey3 

 

 
 
Rys. 12. Błąd względny aproksymacji sygnału f2 z tłem losowym na przedziale [0,1] (tzn. f4) 

oraz na przedziale [0,5] (tzn. f6) falkami dmey2 i dmey3 

  

Podsumowanie 

Uzyskane wyniki wskazują na użyteczność falki dmey (szczególnie dmey 
na drugim poziomie dekompozycji). Zastosowane do badania metody analizy 
statystycznej potwierdzają wcześniejsze badania [5] z zastosowaniem współ-
czynnika korelacji. Obliczone błędy względne uzasadniają częstsze stosowanie 
falki dmey na drugim poziomie dekompozycji niż na trzecim.  
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The discrete wavelet transform of the selected simulation signals 

Key words 

Signal, discrete wavelet transform, wavelet. 

Summary 

In the article, there was a Discrete Wavelet Transform (DWT) of two 
simulation signals shown with the usage of waves which had been proven to be 
effective in previous research. The subjects of the article are signals-modules 
and the signals created from the modules by adding a randomised background-
interference. In order to eliminate the random factor, DWT was used against 
disrupted signals. The aim of the research was the search for statistical tools to 
assess the quality of dmey wave transformation. 

 




