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КЛАСИФІКАЦІЯ ВЕЙВЛЕТ-ФУНКЦІЙ 
В.С. Ситников, А.А. Биленко. Классифика-

ция вейвлет-функций. Рассматривается класси-
фикация и даны рекомендации по выбору вейвлет-
функций для анализа и обработки сигналов по ви-
ду анализируемого сигнала. Проведена оценка
результатов их использования с помощью непре-
рывного вейвлет-преобразования. 

 V.S. Sitnikov, A.A. Bilenko. Classification of 
wavelet functions. Classification of wavelet functions 
is considered, and some recommendations on the 
choice of wavelet functions for signal analysis and 
processing, by the analyzed signal form, are given. 
The application results are estimated with the help of 
continuous wavelet transform. 

 
Широке застосування вейвлет-перетворення в практиці обробки сигналів та зображень 

знайшло в завданнях обробки та кодування сигналів і зображень самої різноманітної природи 
(мова, супутникові зображення, рентгенограми), розпізнавання образів, при вивченні властиво-
стей поверхонь кристалів і нанооб’єктів та в багатьох інших випадках [1, 2]. Вибір вейвлета, 
який аналізує сигнал, багато в чому визначається тим, яку інформацію необхідно одержати із 
сигналу. 

З урахуванням характерних особливостей різних вейвлетів у часовому та у частотному 
просторі, в сигналах, що аналізуються, можна виявляти ті або інші властивості й особливості, 
які непомітні в сигналах, особливо в присутності сильних шумів [1]. Вибір вейвлетів досить 
великий. Однак необґрунтоване застосування тієї або іншої сім’ї вейвлетів здатне привести до 
несподіваних результатів. Тому перед розробником системи обробки виникає завдання ― яко-
му з відомих вейвлетів дати перевагу або на основі яких підходів розробити свій оригінальний 
вейвлет, пристосований до завдання, що розв’язується. 

Розглянемо математичні особливості основних сімей вейвлетів (табл. 1) [3]. Точками в 
таблиці 1 позначено наявність тієї чи іншої властивості у приведених сімей вейвлетів. Як вид-
но, ці властивості дають тільки математичний опис сімей вейвлетів, з яких не можна побачити 
явних рекомендацій щодо практичного застосування при обробці сигналів і зображень. 

Тому необхідно класифікувати відомі вейвлети та розробити рекомендації щодо вибору 
сім’ї вейвлетів для аналізу і обробки певних сигналів.  

Для аналізу використано безперервне вейвлет-перетворення (БВП), тому що на ньому ві-
дображаються всі коефіцієнти вейвлет-перетворення й можна побачити динаміку їхньої зміни. 
Крім того за допомогою БВП можна оцінити, скільки масштабів необхідно пройти в дискрет-
ному вейвлет-перетворенні для того, щоб повністю реконструювати сигнал. 

Дослідження вейвлетів проведено на прикладі сигналів, поширених в системах обробки та 
управління: 

— сума синусоїд, що характерна для звукових сигналів; 
— сума синусоїди й трикутника, що характерна для повільно мінливих сигналів з датчиків 

температури й тиску; 
— синусоїда, що змінює свою частоту, характерна для сигналів генераторів частоти; 
— зашумлені прямокутні імпульси, характерні для сигналів з тензодатчиків у 

ваговимірювальному устаткуванні. 
Аналіз сигналу виконувався в три етапи. На першому етапі сигнал відображався в просторі 

вейвлетів. При цьому обсяг цифрового представлення значно збільшувався. Другий етап про-
водився в області перетворення, де виділялись особливості, які мають інтерес для дослідження 
властивостей. На третьому етапі оцінювалась кількість коефіцієнтів для представлення вихід-
ного сигналу. 

При дослідженні значна увага приділялась інтерпретації зображень одержаних БВП. Гра-
фічно БВП представляють у вигляді площини коефіцієнтів. Горизонтальною віссю цієї площи-
ни є вісь часу, вертикальної ― вісь масштабу. Великі значення коефіцієнтів відповідають наяв-
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ності в сигналі значних флуктуацій у цей момент часу й одночасно добра відповідність огина-
ючої сигналу й вейвлета. Вейвлет ізолює локальні мінімуми й максимуми сигналу обраної три-
валості. Цю властивість треба враховувати при інтерпретації БВП.  

Таблиця 1 

Сім’ї вейвлетів та їх властивості 

Сім’я вейвлетів 
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Грубий • •  •       

Нескінченно регулярний • • •        

Випадкова регулярність    •  • • • •  

Ортогональ-
ний/біортогональний з КН 

    • • • • • • 

Симетрія (або приблизна 
симетрія) 

• • •  •  • • • • 

Асиметрія    •  •    • 

Наявність масштабуючої 
функції 

  •  • • • • •  

Ортогональ-
ний/біортогональний аналіз 

  •  • • • • • • 

Повне відновлення • • •  • • • • • • 

Наявність КІХ-фільтрів    • • • • • • • 

Можливість БВП • • • • • • • • • • 

Можливість ШВП     • • • • • • 

Явний вираз • •  • •    сплайни сплайни 
 
Чистим гармонічним сигналам відповідають яскраві горизонтальні смуги, де модуль де-

якого коефіцієнта вейвлета великий. Локальним особливостям (порушенням гладкості) відпові-
дають вертикальні смуги, які з'являються під час прояви даної особливості. Пікам сигналів від-
повідає згущення світлих областей вейвлет-спектрограм, а западинам ― згущення темних об-
ластей [2, 4]. 

Чим різкіше виражена та чи інша особливість сигналу, тим сильніше вона виділяється на 
спектрограмі й тим вище рівні вейвлет-коефіцієнтів. Вейвлет-спектрограми чітко виділяють 
такі особливості сигналу, як невеликі розриви, зміна знаків першої й другої похідних, зміна ча-
стоти складових сигналу в часі тощо. Тобто саме ті особливості, які не виявляються на спектрі 
сигналу, прекрасно видні на вейвлет-спектрограмах.  

Великі значення коефіцієнтів БВП характерні тільки тим коефіцієнтам, які розташовують-
ся поблизу тієї або іншої локальної особливості функції. Це дозволяє легко визначати місце ро-
зташування локальних особливостей, що практично неможливо при аналізі Фур’є. Таким чи-
ном, якщо сигнал розглядається у вигляді часової функції, то вейвлет-спектрограми дають 
представлення в амплітудно-часовій області. 
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Щоб проілюструвати зазначене, розглянемо приклад. Використаємо процедуру аналізу си-
гналів до сигналу “сума синусоїд” (рис. 1). Сигнал складається з трьох синусоїд, тому на БВП 
повинні бути видні три області, які представляють кожну синусоїдальну складову сигналу. 
БВП, виконане за допомогою вейвлетів db2, відображає наявність у сигналі трьох компонентів 
(рис. 2). Область 1 відповідає низькочастотній складовій сигналу, 2 ― середньочастотній, 3 ― 
високочастотній. Часовий інтервал проявлення цих областей співпадає з напівперіодом відпо-
відної гармоніки сигналу. 
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Рис. 1.Часовий сигнал “сума синусоїд”(а) та його амплітудно-частотний спектр(б) 
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Рис. 2. БВП сигналу “сума синусоїд”, вейвлет db2 

Для оцінки придатності вейвлета до аналізу вхідного сигналу обрана кількість коефіцієнтів 
БВП, що є мінімальною для розрізнення та виділення характерних областей для даного сигналу. 

На наведених графіках літерою n позначені вісі відліків, літерою k ― вісі цифрових частот, 
відповідних частотам з інтервалу [0, fД/2], а ― вісь масштабу вейвлет перетворення, b ― вісь 
часу вейвлет-перетворення. 

Результати досліджень на вибраних сигналах показали, що для аналізу сигналів краще ви-
користати вейвлети, які своєю формою найбільш нагадують сигнал, що досліджується. Так, для 
звукових сигналів краще використати ортогональні й біортогональні вейвлети, тому що вони 
ефективно дозволяють виявити гармонічні складові сигналу, для сигналів з повільно мінливими 
складовими ― ортогональні й грубі, тому що такі вейвлети добре виявляють негармонічні 
складові, для імпульсних сигналів та широкосмугових ― ортогональні, тому що вони мають 
добру масштабуючу здатність і відображають швидкі зміни сигналу за допомогою мінімальної 
кількості коефіцієнтів (табл. 2). 

Таблиця 2  

Результати використання обраних вейвлетів 

Сімейство вейвлетів  
 Біотогональні Ортогональні Грубі 
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Сума гармонійних сигналів (звукові сигнали) +  +   
Сума гармонійних і негармонійних сигналів  
(з датчиків температури й тиску)  +   + 

Сигнали генераторів частоти  +   + 
Імпульсні сигнали (з тензодатчиків)    +  
Широкосмугові сигнали (з каналів зв'язку)  + + +  

 
Таким чином, проведено аналіз використання деяких вейвлетів для завдань аналізу сигна-

лів. Показано особливості використання БВП. Дослідження сімей вейвлетів на якість виявлення 
особливостей вхідних сигналів дозволило дати рекомендації щодо їх вибору та застосування в 
системах аналізу і обробки сигналів. Аналіз показав доцільність проведення дослідження якості 
обробки сигналів усередині сім’ї. 
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