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АНОТАЦІЯ 

 

 

Тема роботи: “ Розпізнавання емоцій людини на базі аналізу голосових 

характеристик ”. Об’єктом дослідження є вплив емоційного стану людини на 

характеристики голосового сигналу. Предмет дослідження – виявлення 

характерних особливостей голосових характеристик для розпізнавання 

емоційного стану 

Метою даної роботи є дослідження голосових сигналів у частотній та 

часовій області для ідентифікації об’єктивних параметрів, що дозволяють 

класифікувати голос людини за емоційним забарвленням  

За проведеними дослідженнями розроблене програмне забезпечення із 

використанням програмного пакету Mathlab 2014a.  

У результаті виконання роботи: створено нові методи обробки голосу, 

які передбачають використання для характеристики психологічного типу 

людини; отримані результати, які  в подальшому можуть бути використані в 

психіатрії для якісної оцінки емоційно-вольових порушень при різних психо-

паталогіях; для оцінки кадрового потенціалу працівників; важливим 

застосуванням подібних методів можуть стати правоохоронні системи та 

засоби безпеки в напрямку виявлення агресивно забарвлених голосів; 

розроблено програмне забезпечення, що дозволяє класифікувати голос 

людини в залежності від її емоційного стану. 

Магістерська робота складається із вступу, п’яти розділів та висновків, які 

викладені на 70 сторінках машинописного тексту, 34 ілюстрацій, 19 таблиць, 

переліку літератури з 30 найменувань та 5 додатків. 

СПЕКТРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН, 

ВЕЙВЛЕТ ПЕРЕТВОРЕННЯ, МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ, ГОЛОСОВІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЕМОЦІЇ 
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SUMMARY 

 

Theme of work: "Recognition of human emotions based on the analysis of 

voice characteristics". The object of the study is the effect of human emotional 

state on the characteristics of the voice signal. The subject of research is the 

identification of characteristic features of vocal characteristics for the recognition 

of emotional state 

The purpose of this work is to study the voice signals in the frequency and 

time domain for the identification of objective parameters that allow to classify a 

person's voice by emotional coloring 

According to the research, software was developed using the Mathlab 2014a 

software package. 

As a result of the work: created new methods of voice processing, which 

provide for use to characterize the psychological type of person; obtained results 

that can be used in psychiatry for qualitative evaluation of emotional and volitional 

disorders in various psychological pathologies; to assess staffing potential of 

employees; law enforcement systems and security measures in the direction of 

detecting aggressively colored voices may become an important use of such 

methods; Software has been developed that allows you to classify a person's voice 

depending on her emotional state. 

Master's thesis consists of an introduction, five sections and conclusions, 

which are set out in 70 pages of typewritten text, 34 illustrations, 19 tables, a list of 

literature of 30 titles and 5 appendices. 

SPECTRAL CONVERGENCE, PSYCHOLOGICAL STATUS, 

TRANSFER VOYAGES, METHOD OF CLUSTERIZATION, VOICE 

CHARACTERISTICS, EMOTIONS 
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ВСТУП 

 

Найшвидшим за реакцією серед відчуттів у людини є здатність слуху. 

Дане відчуття серед інших відчуттів – друге за своїм значенням для людини. 

Важливість слуху обумовлюється значною роллю в пізнанні процесів, що 

відбуваються навколо, тобто в детальному дослідженні навколишнього світу. 

Зокрема, до цього можна також віднести психологічний аналіз людини. 

Слух людини, за своєю чутливістю, охоплює діапазон акустичних 

коливань від 20 Гц до 20 тис. Гц, а звуковий поріг відчуття лежить в межах 5 

дБ. Проте не кожен має настільки хороший слух. Гучність звуку, що 

сприймається, залежить від амплітуди коливань повітря, що створює саме 

джерело звуку. Найбільш чутливим, згідно досліджень, людський слух є до 

акустичних коливань, що лежать в межах від 2 тис. Гц до 3 тис. Гц [1]. 

Слух кожної людини, під час спілкування або просто спостерігання, 

формує певні образи, що створюються на основі звукових відчуттів. Звукові 

відчуття відрізняються між собою силою, тональністю, тривалістю та іншим. 

Складні звукові комбінації, що сприймає людина, сприяють зміні її 

емоціонального стану. І хоча дані звукові комбінації найчастіше є суто 

індивідуальними, проте існують загальні реакції на звукові перепади. Цим 

пояснюються особливості емоціонального сприйняття різних музикальних 

творів, можливість розпізнавання на підсвідомому рівні переживань інших 

людей по їхнім інтонаціям голоса та ін [2]. Зв'язок емоцій з характеристиками 

голосу очевидний. З суто технічної сторони аспекту, зв'язок емоцій з 

характеристиками голосу може виражатися в перепадах гучності звуків 

(амплітуди) і змінах частотних характеристик голосу. 

Більшість наукових робіт з філософії, педагогіки, біології, медицини й 

психології [1,2], щодо вивчення емоцій та побудови психологічного портрету 

людини, базуються на спілкуванні психолога, який пройшов спеціальну 

підготовку, з клієнтом. По інформації, що міститься в рухах, голосі, погляді, 
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психолог аналізує емоції цієї людини і її приховану мотивацію поведінки. 

Досліджуючи голос та використовуючи певні методики, психологи вже 

давно навчилися складати психологічні портрети людей, з якими 

розмовляють. Зокрема, до подібних методик відноситься екральний аналіз 

[2], що був розроблений в 1992 році Віленським І.Л., та ставить перед собою 

за мету практичну ідентифікацію емоції за певною діяльністю людини (за 

голосом, рухом тіла, очей). В основі екрального аналізу лежать принципи 

проективних методик та конкретизації отриманих за допомогою цих методик 

результатів. 

Мета і завдання. Метою даної роботи є дослідження голосових сигналів 

у частотній та часовій області для ідентифікації об’єктивних параметрів, що 

дозволяють класифікувати голос людини за емоційним забарвленням 

Задачі: 

- огляд та порівняльна характеристика методів аналізу голосових 

сигналів 

- розробка алгоритму визначення емоційного стану на базі вейвлет-

перетворень, кластерного та кореляційного аналізу  

Актуальність роботи. Важливим напрямком в аналізі емоцій є аналіз 

голосу людини. Психологи, досліджуючи голос, вже давно навчилися 

складати психологічні портрети. Назріла необхідність в новому етапі 

досліджень: виявленні об'єктивних показників емоційно-вольових процесів 

та їх ідентифікації за допомогою сучасних технічних та комп’ютерних 

засобів. Тому саме зараз актуальною є розробка алгоритмів та програмного 

забезпечення для  аналізу емоційного стану людини, реалізованого на базі 

сучасних комп’ютерних технологій, тобто визначення психологічного стану 

людини практично без участі психолога.  

Отримані результати в цьому напрямку також можуть бути ефективно 

використані в психіатрії для якісної оцінки емоційно-вольових порушень при 

різних психопатологіях. Перспективним напрямком є використання методів 
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ідентифікації емоційного забарвлення голосу при оцінці кадрового 

потенціалу та індивідуальних особливостей людини при її працевлаштуванні. 

Важливим застосуванням подібних методів можуть стати правоохоронні 

системи та засоби безпеки в напрямку виявлення агресивно забарвлених 

голосів. 

Отже, задача розробки методів математичного аналізу голосових 

характеристик з метою виявлення емоційного стану та реалізація програмно-

апаратного комплексу ідентифікації емоційного забарвлення голосу людини 

є актуальною. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є вплив 

емоційного стану людини на характеристики голосового сигналу. Предмет 

дослідження – виявлення характерних особливостей голосових 

характеристик для розпізнавання емоційного стану 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

- Вдосконалено метод частотно-часового аналізу голосових 

характеристик, який базується на використанні теорії кластерного 

аналізу для розбиття голосових файлів на групи згідно емоційного 

забарвлення; 

- Застосування методів дискретних вейвлет-перетворень для обробки 

голосових характеристик з метою виявлення характерних особливостей 

емоційних станів. 

Практична цінність досліджень: 

- Розробка алгоритмів обробки голосових характеристик на базі 

перетворення Фур’є, дискретних вейвлет-перетворень, кластерного та 

кореляційного аналізу 

- Отримання відсотку точності досліджень та рекомендації щодо вибору 

математичного апарату для практичного застосування  
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Електроніка – 2017 - міжнародна науково-технічна конференція молодих 

вчених. 

Публікації.  

Стаття у «Електроніка-2017» 

Стаття на рецензуванні  у журналі “Електронна та акустична інженерія”– 

Розпізнавання емоцій людини на базі аналізу голосових характеристик 
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1. ЕКРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ 

 

Проблемі вивчення схованої мотивації поводження людини, протягом 

всієї історії цивілізації, присвячувалася маса робіт з філософії, політології, 

педагогіки, медицини й психології. Чималий інтерес до цього питання 

виникав й у фахівців в області точних наук. Такі філософи античності, як 

Піфагор, Архімед та ін. шукали ключ до розгадки причин тих або інших 

вчинків людей. Пізніше Рене Декарт, Ісаак Ньютон та ін. математики і фізики 

намагалися розгадати таємницю людських почуттів. Не так давно, у середині 

ХХ століття, на території колишнього Радянського Союзу працювала відома 

лабораторія під керівництвом Китайгородского, що вивчала ті ж проблеми. 

Вона проводила свої дослідження в період створення перших ЕОМ. Ще 

пізніше, з подальшим розвитком інформаційних потужностей комп'ютерів, 

проблемою інтелекту зацікавилися вчені усіх напрямків. 

Центральною проблемою пізнання в цій області залишається на 

сьогоднішній день емоційна сфера. Люди часто затрудняються у виборі 

правильних рішень. При цьому вчинки навколишніх можуть здаватися 

нелогічними й суперечливими. Тому визначити строгі закономірності 

міжлюдських відносин досить важко. Метод екрального аналізу призначений 

для вивчення цієї незрозумілої природи людської психіки[1]. 

Різними інтонаціями людина демонструє оточуючим своє відношення до 

предмета розмови. Іноді це відбувається усвідомлено, іноді ні. У деяких 

випадках, перебуваючи в стресових емоціях, людина не контролює себе 

настільки, що мова втрачає своє смислове значення. Такі логічні порушення 

явно демонструють зв'язок емоцій з механізмами мислення. П. Жане вказував 

на деструктивні зміни звичних інтонацій під впливом шокових станів. 

Наприклад, під час доповіді на конференції або відповіді на іспиті, доповідач 

не знаходить потрібне в цей момент слово, а його голос стає вище або нижче 
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звичайного, з'являється заїкуватість, гикавка, схлипування. Однак емоції 

можуть робити й конструктивний вплив на людську мову й голос. У певних 

психічних станах виступ агітатора перед аудиторією стає впевненішим, його 

слова більш дохідливими для навколишніх. 

Цікавий той факт, що якщо значення слів (текст) ми сприймаємо 

свідомо, то емоційний підтекст тільки відчуваємо. Це відбувається мимоволі. 

Очевидно механізм такого емоційного сприйняття голосу для людей має 

дуже древні корені, еволюційно успадковані ними із тваринного світу. 

Екральний аналіз (ЕА) розшифровується як емоційний контроль 

редуктивно-асоціативної логіки. Цей метод, розроблений в 1992 році в 

Науковому центрі екрального аналізу Віленским І. Л. і групою дослідників, 

дозволяє аналізувати інформацію з мінімальних даних і робити правильні 

висновки в рамках умовно прийнятої мети. Метод дозволяє ідентифікувати 

емоції людини по його голосу, мікрорухам тіла, очам, ін. і вибрати тільки ті 

відомості, які мають пряме відношення до поставленої задачі. Насамперед, на 

основі аналізу ідентифікованої емоції враховуються показники локальності 

подразника, його координати у суб'єктивному сприйнятті людини. Потім 

приймається до уваги тривалість і характер впливу. Це дозволяє зрозуміти 

суб'єктивні переживання іншої людини й знайти їм логічні пояснення. 

Інтерес представляють всі відчуття, що виникають у відповідь на 

стимул. Зовнішні реакції (зорові, слухові і ін.) мають зв'язок із внутрішніми 

(органічними) станами. Останні, ніби проектують зовнішні стресори на 

внутрішні переживання людини. Якщо стимул впливає на людину сильно або 

його провокує небезпечний об'єкт, то вона відчуває усередині себе «почуття 

стиснення». Це також проявляється в ступені напруги м'язів, самоконтролі 

положення власного тіла в просторі. Подібні переживання ілюструють 

емоції. У даному випадку мова йде про страх. Якщо об’єкт безпечний, 

внутрішні стани будуть пов'язані з розслабленням м'язів, почуттям 

розширення та ін. 
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Екральний аналіз має строгий алгоритм дослідження неусвідомленої 

людьми почуттєвої інформації. Він здійснюється на різних рівнях відбиття її 

нашим сприйняттям. Відчуття і їх взаємозв'язок дозволяють довідатися 

погано помітні якості об'єкта. На емоційному рівні вони узагальнюються й 

знаходять вигляд почуттєвого образа даного предмета. Конкретизація цього 

образа досягається в остаточному зв'язку з понятійною системою мислення. 

На цьому етапі образ набуває чіткої форми й значення.   

Для того, щоб людина змогла відчути емоційний зміст чиєїсь мови,  їй 

потрібно звертати увагу на перепади в голосових інтонаціях співрозмовника. 

Ідентифікація емоцій у цьому випадку відбувається по силі подразників, 

їхній тривалості й раптовості частотних змін окремо вимовних звуків. 

Щоб виміряти якісні характеристики емоцій на основі відчуттів, останні 

потрібно розподілити по ступенях складності. При створенні методу 

екрального аналізу була сформована спеціальна система оцінки відчуттів по 

обсягу контрольованих свідомістю людини ознак. Залежно від розташування 

рецепторів всі відчуття діляться на три групи: 

1. До першої групи відносяться відчуття рецепторів, що перебувають 

на тілі. Це зорові, слухові, нюхові, смакові і дотикові відчуття; 

2. До другої групи відносяться відчуття, що пов'язані з рецепторами 

внутрішніх органів. Це так звані інтерорецептивні відчуття; 

3. До третьої групи відносяться кінестетичні й статичні рухові відчуття, 

рецептори яких перебувають у м'язах, зв'язках і сухожиллях. 

Відчуття, що належать до кожної зі згаданих вище груп, можна умовно 

розділити на три рівні складності. Дані рівні визначаються ступенем 

деконцентрації відчуттів й їхнім взаємозв'язком. До першого рівня складності 

відносяться елементарні відчуття. Вони настільки прості, що їх не можна 

розчленувати на які-небудь елементи. Другий рівень в екральному аналізі 

пов'язаний з формуванням найпростіших образів сприйняття. І третій рівень, 

що представлений комплексом відчуттів. На третьому рівні чутливість 
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людини контролює відразу кілька відчуттів різного ступеня складності. 

В екральному аналізі розглядаються чотири полярні стани, що 

стимулюють дії людей і тварин. До них відносяться: 

1. агресія - необхідність перебороти або знищити перешкоду; 

2. тривожність - негайний процес уникнення стресора; 

3. безвихідність - неможливість прийняти якесь рішення, очікування; 

4. радісне полегшення – завершення процесу або зникнення загрози. 

У цих стресових станах виникають чотири найсильніші діаметрально 

протилежні емоції. В ЕА вони називаються діаметральними емоціями (ДЕ). 

До них відносяться: гнів (  ); жах ( Δ ); туга (       ); захоплення (  ). 

Для правильної ідентифікації емоцій людини по його голосу, на основі 

екрального аналізу, потрібно заспокоїтися і прислухатися до голосу людини, 

не звертаючи ніякої уваги на зміст її слів.  

Для виміру емоцій на основі екрального аналізу відчуття можна 

класифікувати по їхньому ступені складності. При цьому на кожному рівні 

ступінь концентрації уваги на них поступово знижується. Ніби відбувається 

повільний процес абстрактного узагальнення почуттєвого стану людини. 

Якщо відчуття помінялися, і на їхньому фоні виникла нова емоція, то 

проводиться її опис. Використовується стандартна послідовність для опису: 

―  спонукальні мотиви, що викликають прагнення до здійснення дій. 

―  приклади 2-3 ситуацій, у яких виникала подібна емоція. 

―  місце розташування нових відчуттів усередині тіла. 

Після ідентифікації емоції по голосу іншої людини потрібно 

зосередити свою увагу, у першу чергу, на найбільш активному емоційному 

відтінку. Потрібно відволіктися від інших відтінків й описати емоцію як 

єдиний стан. 

Потім виявляється послідовність позицій емоційних відтінків: 

―  перша позиція: основне спонукання. Якщо виникало бажання діяти, 

то мова може йти про страх або злість. Якщо робити нічого не хотілося, то 
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міг виникнути смуток (стан безвихідності або очікування моменту для дій) 

або радість (остаточне вирішення проблеми); 

―  друга позиція: причина спонукання. Якщо основне бажання, 

незалежно від того зв'язано воно з діями або їхнім запереченням, викликане 

тим, що знайти продуктивне рішення не можна, то на другій позиції відтінок 

безвихідності (сильна незадоволеність). Ті або інші спонукання людини 

можуть керуватися його надією на благополучне завершення (сильне 

хвилювання) або агресією (сильна роздратованість); 

― третя позиція являє собою стримуючий мотив. Цей емоційний 

відтінок ніби гальмує активність емоції на першій позиції. Якщо це 

хвилювання, то якась неясна надія стримує людину від активних дій або 

очікування, залежно від основного відтінку. Якщо ж це роздратованість, то 

внутрішнє бажання що-небудь почати протистоїть радості на першій позиції, 

страху або інерції очікування від смутку. 

Чітка послідовність модальностей і їхнє поступове зниження 

активності вказує на мотивацію людини, іноді сховану навіть від нього 

самого [2]. 
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2. ОГЛЯД МЕТОДІВ АНАЛІЗУ МОВНИХ СИГНАЛІВ 

 

2.1 Загальна характеристика математичного апарату 

 

Згідно теорії інформації, розробленої Шенноном, як і будь-який сигнал, 

мовлення може бути описаним інформаційним змістом або кількістю 

інформації. Подання мовного сигналу у вигляді голосового сигналу може 

бути аналітичним (у неперервному або дискретному вигляді) або графічним 

[3].  

Етапи розв’язання загальної задачі обробки мовного сигналу, де 

джерелом сигналу виступає людина, схематично представлені на рис. 2.1.  

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема обробки інформації (сигналу) 

Джерело інформації 

(людина) 

Вимірювання чи 

спостерігання 
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Перетворення  

сигналу 

 

Виділення та 

використання 

корисної інформації  

 

 

Обробка 

сигналу 
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Мовний сигнал як акустичне коливання підлягає спостереженню, 

вимірюванню, опису та подальшій обробці. Обробка сигналу містить 

формування опису сигналу на основі деякої моделі з наступним 

перетворенням отриманого подання в необхідну форму. Останнім кроком є 

виділення корисної інформації сигналу для подальшого використання, 

зокрема, для визначення емоційного стану людини за голосовими 

характеристиками, яке може проводитися шляхом прослуховування та 

формування експертного висновку професійним психологом (спеціалістом з 

екрального аналізу) та/або за допомогою автоматизованого комплексу 

обробки та аналізу мовних сигналів. 

Обробка сигналу передбачає рішення двох основних задач: одержати 

загальне представлення сигналу або у формі акустичного коливання, або у 

вигляді відповідних параметрів, і перетворити отримане представлення в 

більш зручну для розв'язуваної задачі форму. 

На виході ротової порожнини людини голосовий сигнал являє собою 

неперервний процес коливання повітря з певним тиском та певною частотою. 

Даний процес може бути представлений у вигляді аналогового сигналу, 

проте з огляду на велике поширення цифрової та мікропроцесорної техніки і, 

відповідно, розвиток цифрових (дискретних) методів аналізу сигналів, більш 

зручним виявляється цифрове представлення голосу. В процесі запису голосу 

відбувається дискретизація голосового сигналу. В подальшому отриманий 

дискретизований сигнал підлягає обробці. 

Цифрова обробка включає в себе етап одержання дискретного подання 

сигналу з подальшим перетворенням отриманих дискретних відліків згідно 

обраного алгоритму. Перші методи цифрової обробки мовних сигналів 

імітували складні аналогові системи [4]. В теперішній час існуючі методи 

роботи з мовними сигналами та відповідні технічні засоби є цифровими. 

При розгляді питань застосування цифрової обробки мовних сигналів 

можна виділити три основних напрямки:  
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― подання голосових сигналів у цифровій формі;  

― цифрова реалізація аналогових методів обробки;  

― методи, засновані винятково на цифровій обробці.  

Подання голосових сигналів у цифровій формі є одним із ключових 

питань. При цьому для адекватної дискретизації мовного сигналу з 

можливістю подальшого відновлення його значень використовується теорема 

про дискретизацію довільного сигналу, або теорема Котельникова 

(Найквіста) [4,5], згідно з якою, будь-який обмежений по смузі частот сигнал 

може бути представлений у вигляді послідовності рівновіддалених відліків, 

узятих з частотою, яка щонайменше в 2 рази перевищує максимальну 

частоту, на якій у сигналі спостерігається істотне значення амплітуди (вище 

деякого порогового значення). Тобто до уваги треба брати дискретні відліки 

сигналу з інтервалами 1
2 Ct f  . Таким чином, процедура дискретизації 

лежить в  основі теорії та прикладного застосування цифрової обробки 

сигналів. Існує ряд способів дискретного представлення голосових сигналів. 

Як показано на рис. 2.2, ці способи можуть бути розбиті на дві основні групи 

- цифрове й параметричне представлення акустичного коливання. 
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Рис. 2.2. Способи представлення голосового сигналу 

Представлення звукового коливання базується на збереженні форми 

коливання в процесі дискретизації й квантування сигналу по рівню. 

Параметричне представлення базується на описі голосового сигналу як 

вихідного відгуку моделі голосоутворення. На першому етапі побудови 

параметричного представлення звукове коливання піддається дискретизації і 

квантуванню, а потім обробляється для одержання параметрів моделі. 

Параметри моделі звичайно розділяються на параметри збудження (що 

відносяться до джерела сигналу) і параметри голосового тракту (що 

відносяться безпосередньо до окремих звуків мови – голосних та 

приголосних) [4].  

В даній роботі використовується цифрове представлення звукового 

коливання мовного сигналу, отримане методом запису голосу в пам’ять 

персонального комп’ютера (ПК). 

Аналіз сигналів і розрахунок деяких їх змістовних параметрів може 

відбуватися у часовій або частотній (спектральній) області. Для аналізу у 

спектральній області використовуються різні типи спектральних 

перетворень, кожне з яких ставить у відповідність часовій залежності 

функції-оригіналу іншу функцію – спектр, або зображення, що дозволяє 

виявити певні особливості сигналу [6]. Основні методи спектрального 

аналізу, що реалізовані на основі перетворення Фур'є, наведені на рис. 2.3. 

Застосування вейвлет-перетворення у вигляді частотно-часового 

представлення дозволяє виконати аналіз сигналу на різних масштабах за 

допомогою кратномасштабного аналізу, або алгоритму Малла [3]. 

Для вибору методу аналізу голосових сигналів необхідно провести 

порівняльний аналіз методів цифрової обробки та обрати найбільш 

придатний з точки зору обчислювальної складності, технічної реалізації та 

ефективності визначення емоційного стану в результаті аналізу сигналу. 
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Рис. 2.3. Методи спектрального аналізу 

 

2.2 Перетворення Фур’є та Хартлі 

 

Починаючи з праць Л. Ейлера та Ж. Л. Лагранжа у 18-му столітті 

широкого розповсюдження набув метод розкладення періодичних функцій у 

ряди по косинусним та синусним складовим (тригонометричні ряди)[5]. На 

початку 19-го століття французький математик та фізик Ж. Фур’є вперше 

сформував основні вимоги до функцій, що представляються такими рядами 

та забезпечують їх збіжність. Тим самим Фур’є започаткував основи 
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гармонічного аналізу, що в подальшому розвивалася Дірихле, Гаусом, 

Ріманом, Чебишевим та ін. [5]. 

Згідно класичного визначення ряду Фур’є, будь-яка періодична функція 

(періодичний сигнал) з періодом Т , n Zn Z   може бути представлена у 

вигляді ряду Фур’є, якщо ця вона задовольняє умовам Дірихле: є обмеженою; 

має розриви першого роду (кінцеві значення справа та зліва); має кінцеве 

число точок екстремуму на періоді; похідна від функції в будь-якій точці має 

кінцеве значення. Комплексна форма ряду Фур’є має наступний вигляд: 

1

( ) ( ) j kt

k

x t X k e 


=

= 6;         (2.1) 

2

2

1
( ) ( )

T

j kt

T

X k x t e dt
T



−

=  .             (2.2) 

  - частота k -тої гармонічної складової. 

Використовуючи формули Ейлера , 
1 1

sin ( )sin ( )
2 2

jx jx jx jxx e e x e e
j j

− −= − = − , 

вираз (2.1) можна записати у вигляді тригонометричного ряду: 

0

1 1

( ) cos( ) sin( )
2

k k

k k

a
x t a k t b k t 

 

= =

= + +  ;       (2.3) 

   

2

0

2

1
( )

2

T

T

a
f t dt

T
−

=  ;            (2.4) 

2

2

2
( )cos( )

T

k

T

a x t k t dt
T


−

=  ;            (2.5) 

2

2

2
( )sin( )

T

k

T

b x t k t dt
T


−

=  .         (2.6)  

0 , ,k ka a b – коефіцієнти Фур'є. 

Частоти k  в виразах (2.3)–(2.6) називаються −k ми гармоніками ряду 

Фур’є. Після тригонометричних перетворень вираз (2.3) записується: 

0

1

( ) sin( )k k

k

x t a A k t 


=

= + + ,     (2.7) 
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   де  k – початковий фазовий зсув для −k ї гармоніки; 

kA  – амплітуда k -тої гармонічної складової.  

Зв’зок між виразами (2.1) і (2.7) та виразом (2.3) встановлюється 

наступними співвідношеннями: 

    2 2( ) ( ) ( )k k kX k a b A
•

= + = ;        (2.8) 

( )k
k

k

b
arctg

a
 = .          (2.9) 

В основу рядів Фур’є покладено ортогональну систему базисних 

функцій  2( ) j fkt

k t e  =  для ;
2 2

T T
t

 
 − 
 

 та k Z . Дві функції p(t) та q(t) 

називаються ортогональними, якщо їх скалярний добуток дорівнює нулю.  

            
( ), ( ) ( ) ( )p t q t p t q t dt

+

−

=  .       (2.10) 

Умова ортогональності для двох векторів формулюється аналогічно:
 

  
, 0n n

n

p q p q=  = .                 (2.11) 

Умова ортогональності базисних функцій Фур’є φk(t) та φl(t) відповідно 

має вигляд: 

2

2 ( )

2

( ), ( ) sin( ( ))
( )

T

j f k l t

k l

T

T
t t e k l

k l

  


−

−

= = −
− .  (2.12) 

Якщо функція ( )x t  неперервна, то ряд (2.2) рівномірно збігається до 

( )x t . Якщо ж функція ( )x t  квадратично інтегрована, але не обов’язково      

неперервна, то похибка ( ) ( )Nx t x t−
 

повинна наближатися до нуля при 

кінцевому інтервалі N → . В точках розриву границя суми  в виразі (2.1) 

рівна середньому значенню 
 

( ( 0) ( 0))
2

x t x t− + +
, де ( 0)t − та ( 0)t + – 

значення зліва та справа відносно точки розриву.  Проте збіжність в цій точці 

нерівномірна, оскільки значення ( )Nx t  буде коливатися біля точки розриву. 
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Це називається явищем Гібса [5,7]. Амплітуда коливань залежить від N , 

проте не менше деякого значення. 

Також слід відмітити важливу властивість рядів Фур’є, що називається 

співвідношенням Парсеваля: скалярне співвідношення на періоді двох будь-

яких періодичних функцій, що задовольняють умовам Дірихле [5], дорівнює:  

;
2 2

( ), ( ) ( ), ( )T Tx t y t T X k Y k
• •

 
− 
 

= .    (2.13) 

У випадку, коли у виразі (2.13) : 

2 2
2 2

; ;
2 2 2 2

( ) ( ) ( ) ( )T T T Tx t T X k x t T X k
• •

   
− −   
   

= = ,  (2.14) 

де 
2

( ) ( ), ( ) ( )
T

x t x t x t x t dt= =  . 

Теорема Парсеваля встановлює рівність між енергією сигналу і енергією 

його спектра. 

При заміні в виразі (2.1) змінної ( )x t на 
2

Tn


 отримується вираз ряду 

Фур’є для 2 – періодичної функції : 

1 1
( ) ( ) ( ) ( )

2 2

jkn jknX k x n e dn X k x n e dn

 

 
 

• •
− −

− −

= =  ;    

  (2.15) 

( ) ( ) jkn

k

x n X k e
 •

=−

=  .       (2.16) 

Для отримання виразу перетворення Фур’є  підставимо вираз (2.2) у 

вираз (2.1),  та врахуємо той факт, що 
0

2
T




= . Причому у випадку 

перетворення Фур’є сигнал розглядається як деяка функція на нескінченному 

інтервалі: 

0 0

2

0

2

1
( ) ( )

2

Tk
jk jk

k T

x t x e d e
     



=
−

=− −

 
=  

 
 

  .     (2.17) 
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При 0 0d d  → → , 0 0k k   = =  сума у виразі (2.18) стає 

інтегралом: 

1
( ) ( )

2

j tx t F e d 


 •

−

=  ;      (2.18) 

( ) ( ) , ( )j t j tF x t e dt e f t 
•

− −

−

= = .    (2.19) 

Інтеграл (2.18) називається прямим, а (2.19) – зворотнім перетворенням 

Фур’є. Комплексна функція ( )F 
•

 - це спектральна щільність – неперервний 

спектр Фур’є-функції ( )x t . Як і у випадку ряду Фур’є, для перетворення 

Фур’є функція ( )x t повинна відповідати умовам Дірихле. 

Слід відмітити, що, ( ) ( ) ( ) ( )X X X X   −  −  , 

( ) ( )x X x X  −  − , оскільки: 

1 1
( ) ( ) ( )

2 2

j t j tx t X e d X e d    
 

 

−

− −

= = −  .  (2.20) 

У цифровій обробці сигналів, зокрема, голосових, використовуються не 

неперервні сигнали і методи їх обробки, а дискретизовані у часі. 

Дискретизація, результатом якої є ряд вибірок ( )x n  деякого аналогового 

сигналу ( )x t , здійснюється шляхом множення x(t) на модифікацію дельта-

функції 

0, 0
( )

, 0

при t
t

при t



= 

 =
,      (2.21) 

яка називається гребінчастою функцією Дірака  

( ) ( )
n

d t t n t




=−

= −  .       (2.22) 

Тоді дискретизований сигнал записується як: 

   ( ) ( ) ( )x n x t d t= .       (2.23) 

Дискретне перетворення Фур’є (ДПФ) має наступний вигляд: 
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( ) ( ) j n

n

n

X x n e 
•

−

=−

=  .      (2.24) 

( )nX 
•

 – це функція з періодом 2 , оскільки ( 2 )j n j l ne e  − − +=  . Доведемо 

періодичність функції ( )nX 
•

, розклавши вираз (2.22) у ряд Фур’є: 

2
1

( )
jk t

n

k

d t e
t





=−

=

 .      (2.25) 

Спектральна щільність ( )X 
•

 пов’язана з функцією часу через 

пряме перетворення Фур’є 

( ) ( ) j nX x n e dt
•

−

−

=  .       (2.26) 

Тоді підставляючи вираз (2.22) у (2.26) спектральна щільність 

дискретної функції буде рівною: 

22
1 2

( ) ( ) ( )
j k tjk t

j t nn

k

X x t e e dt x t e dt X k
t t

 
 

 
  • •− − 

−  

=−− −

 
=  = = − 

  
  . (2.27) 

Таким чином, при дискретизації функції ( )x t  відбувається періодичне 

повторення її спектру з періодом 2 t  . 

На рис. 2.4, а, б зображені часові функції (зліва) й спектральні 

щільності (справа) деякого неперервного ( )y t  й такого ж дискретного ( )y n  

сигналу відповідно. 

Перетворення Фур’є та його похідні, що були описані в п. 2.2, мають 

декілька суттєвих недоліків. 

По-перше, слід відмітити, що особливості сигналів у вигляді розривів 

та вершин майже не змінюють їх частотних образів та характеристик, а отже, 

не будуть виявлені при застосуванні перетворення Фур’є.  

По-друге, гармонічні базисні функції розкладання не можуть 

відображати нескінченно великих розривів сигналів вигляду прямокутних 

імпульсів, оскільки кількість членів ряду Фур’є є обмеженою. 
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По-третє, незважаючи на те, що перетворення Фур’є дозволяє дуже 

добре досліджувати частотний спектр сигналів, воно не може виявляти, в 

який момент часу з’являється та чи інша частотна складова сигналу, оскільки 

базисні функції перетворення визначені на нескінченному часовому 

інтервалі. Тобто існує імовірність отримати дуже схожі спектральні 

характеристики від суттєво різних сигналів.  

 

 y(t) 

t 

Y( ) 

  

а) 

( )Y

  y (t) 

t 

б) 

  



2
 

  

 

Рис. 2.4. Функції та спектральні щільності аналогового (а) та дискретного (б) сигналів 

 

Наприклад, нехай задано два сигнали, один з яких 1( )x t  (рис.2.5, а) є 

сумою чотирьох різних гармонік (10 Гц, 25 Гц, 50 Гц та 100 Гц) і має 

тривалість 1t c= , тобто  

1( ) cos(2 10 ) cos(2 25 ) cos(2 50 ) cos(2 100 )x t t t t t   =    +    +    +    .  

Амплітудний спектр цього сигналу, після застосування ДПФ, 

зображено на рис.2.5, б. 
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Рис.2.5. а – сигнал )(1 tx ; б – амплітудний спектр сигналу )(1 tx
 

 

Другий сигнал 2 ( )x t  (рис.2.6, а) – це сукупність чотирьох різних по 

частоті косинусоїд з різними частотами, кожна з яких з’являється на своєму 

часовому інтервалі (від 0 до 300 мс - 100 Гц; від 300 мс до 600 мс - 50 Гц; від 

600 мс до 800 мс - 25 Гц; від 800 мс до 1 с - 10 Гц), тобто: 
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Амплітудній спектр цього сигналу, після ДПФ, зображено на рис.2.6, б. 

Якщо не зважати на малі по амплітуді складові у спектрі другого 

сигналу та нерівність амплітуд, вигляд двох амплітудних спектрів (див. рис. 

2.5, б та рис. 2.6, б) видно, що спектри обох сигналів є дуже близькими.  

Таким чином, для аналізу нестаціонарних сигналів, до яких, зокрема, 

відносяться і мовні сигнали, перетворення Фур’є та його похідні не 

підходять. Отже, необхідно використовувати інші математичні методи 

обробки та аналізу. 
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Рис.2.6. а – сигнал 2 ( )x t ; б – амплітудний спектр сигналу 2 ( )x t . 

 

 

2.3 Вейвлет-перетворення 

 

У випадку необхідності дослідження та визначення особливостей 

сигналу і у частотній, і у часовій області використовується віконне 

перетворення Фур’є (short-time Fourier transform-STFT) [7,13]. У цьому 

випадку сигнал поділяється на певну кількість однакових відрізків („вікон”), 

тобто робиться припущення, що нестаціонарний сигнал є кусочно-

стаціонарним. „Вікном” ( )W t b−  у даному випадку виступає локальна 

функція (найчастіше це функція Гауса вигляду 

2

2( )
at

W t e
−

= , де параметр a 

задає ширину функції), що зміщується по осі часу для розрахунку 

перетворення у деяких позиціях b. Тобто STFT визначається як перетворення 

Фур’є сигналу, помноженого на деяку функцію: 

2( , ) ( ) ( )W j ft

xSTFT b f x t W t b e dt

+

−

−

=  −  ,  (2.28) 

де ( )x t −початкова функція (сигнал), що досліджується, 

2

0( , ) ( ) j ftg W t W t b e −= −   – ядро перетворення. 
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Відома велика кількість видів вікон для STFT: прямокутне, трикутне, 

Ханна, Хемінга. Також слід відмітити перетворення Габора, що є 

модифікацією STFT з ядром 
2

0( , ) ( ) atg W t W t b e−= −  [8]. На відміну від 

перетворення Фур’є , віконне перетворення Фур’є локалізує пікові значення 

перетворення на різних інтервалах часу у відповідності з вихідним сигналом. 

Проте, чітке представлення сигналу в частотно-часовій області досягається 

правильним вибором ширини вікна. 

Але при цьому STFT має суттєвий недолік, що пов’язаний з принципом 

невизначеності Гейзенберга. Даний принцип по відношенню до частотно-

часових перетворень вказує, що неможливо отримати точне частотно-часове 

представлення сигналу, тобто не можна визначити для деякого моменту часу, 

які спектральні складові входять до складу сигналу. Можна тільки визначити 

часові проміжки, на протязі яких в сигналі існують полоси частот. Таким 

чином, проблема STFT пов’язана з шириною віконної функції (носієм 

функції). Якщо це вікно достатньо вузьке, то говорять про компактний носій. 

Причому, зі звуженням вікна покращується часове представлення сигналу, 

але при цьому погіршується частотне. 

Цю проблему багато в чому вирішує вейвлет-перетворення [6,9,10]. 

Вейвлетами, тобто «маленькими хвилями» або «сплесками» кінцевої 

величини (wavelets), в широкому сенсі цього слова, називаються функції 

певної форми, основною властивістю яких є частотно-часова локалізація. Ця 

особливість відрізняє вейвлети відміну від базисних функцій перетворення 

Фур’є, що добре локалізовані у частотній області, але зовсім не локалізовані 

у часовій, оскільки визначені на усій часовій області ( +− t ), і на 

відміну від імпульсних базисних функцій Кронекера, що є повністю 

протилежними базисним функціям перетворення Фур’є, тобто добре 

локалізовані в часовому просторі, але не локалізовані по частоті [3,8]. 

У вузькому сенсі вейвлети – це сукупність функцій, що утворюються 

шляхом масштабування та зсувів однієї, материнської функції 
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(материнського вейвлету). Ці функції локалізовані по осі аргументів, 

інваріантні по відношенню до зсувів та лінійні до операцій масштабування. 

Саме за рахунок зміни масштабу вейвлети спроможні виявити ті чи інші 

особливості сигналу, а за рахунок зсувів проаналізувати сигнал в усіх точках, 

тобто провести частотно-часовий аналіз з виявленням локальних 

особливостей. 

Розглянемо простір 2 ( )L R  функцій ( )x t , визначених на усій дійсній осі 

( ; )R − + , та таких, які мають кінцеву по величині  норму: 

2

( ) ( )f tE x t dt

+

−

=   .     (2.29) 

Нехай базис функціонального простору 2 ( )L R  складається з системи 

зсувів та частотних перетворень (не обов’язково неперервних), деякої 

функції ( )t . Зміни незалежної частотної складової в спектральному 

представленні сигналу відображаються в часовому представленні у вигляді 

розтягнення або звуження функції за допомогою функції вигляду 

( ) ( )mt a t   , де m - степінь розкладу. Так само локальність функції 

забезпечується деякою незалежною змінною, що передбачає систему 

послідовних перекритів уздовж усієї дійсної осі, що виконується функцією 

виду ( ) ( )t t k  + . Враховуючі ці умови, отримується наступна структура 

базисної функції: 

( )ma t k  + .      (2.30) 

Параметри m та k для зручності приймають цілими. При приведенні 

функції (2.30) до одиничної норми (2.31), отримаємо вираз базисної функції: 

1
2( ) ( ), ( )p t p t p t= ;        (2.31) 

2( ) ( )
m

m

mk t a a t k =   + .        (2.32) 

Враховуючи вираз (2.11), вейвлет буде ортогональним, якщо сукупність 

функцій  ( )mk t  представляє собою ортонормований базис функціонального 
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гільбертового простору 2 ( )L R , тобто:  

 
2

( ) ( ) 0,

( ) 1,

k l kl

k kl

t t dt k l

t dt k l

  

 

+

−

+

−


 = = 



 = = =






 ,    (2.33) 

де kl −  дельта-функція Кронекера, що визначається так: 

  

0,

1,
kl

если k l

если k l





=
.        (2.34)  

З виразу (2.35) слідує, що будь-яка функція гільбертового простору 

може бути представлена у вигляді ряду, тобто розкладена по базису : 

, ,

( ) ( ) ( ) ( )mk mk mk mk

m k m k

x t C t x t C t 
+ +

=− =−

=  =   ,    (2.36) 

де mkC −коефіцієнти представлення сигналу, тобто проекції сигналу на новий 

ортогональний базис функцій, що визначаються згідно виразу (2.37). 

( ), ( ) ( )mk mk mkC x t t s t dt 
+

−

= =  .    (2.37) 

При цьому ряд (2.36) рівнобіжно сходиться, тобто:  

,
lim ( ) ( ) 0

M K

mk mk
M K

m M k K

x t C t
→

=− =−

−  =  .     (2.38) 

 Найпростішим прикладом ортогональної системи функцій є функції 

Хаара: 

 )

 )

 )

1, 0;0,5

( ) 1, 0,5;1

0, 0;1

t

t t

t



 


= − 




.      (2.39) 

Дві функції будь-які, що отримані із базисної шляхом зсувів та 

масштабних перетворень, мають одиничну норму та є ортогональними. На 

рис.2.7 наведено приклади для трьох перших значень m та k. 
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Рис.2.7. Функції Хаара для різних значень параметрів m та k. 

 

Під неперервним вейвлет-перетворенням (сontinuous wavelet transform – 

CWT) деякого сигналу 2( ) ( )x t L R  розуміють скалярний добуток цього 

сигналу та базисної функції: 

1
( , ) ( )x

t b
CWT a b f t dt

aa

 
+

−

− 
=   

 
 ,    (2.40) 

де 
1

2( )ab

t b
t a

a
 

− − 
=   

 
 –  базисна функція, причому , b R .  

Таким чином, CWT виконується аналогічно STFT, тобто сигнал 

перемножується з вейвлетом, як і з віконною функцією, а перетворення 

виконується окремо для різних відрізків часу. При цьому на відміну від STFT 

не виконується скалярного добутку сигналу та вейвлета, а ширина вікна в 

CWT змінюється, тому перетворення виконується для кожної спектральної 

компоненти. 

Як і в STFT, параметри a та b визначають відповідно масштаб сигналу та 

розміщення у часі (зсув вейвлета). Причому велике значення параметра 1a   

відповідає низьким частотам, розтягуючи вейвлет, а мале значення параметра 

1a   – високим частотам, звужуючи вейвлет. Тому можна зробити висновок, 

що при фіксованому значенні параметра a  значення ( , )xCWT a b  є значенням 
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згортки сигналу з розтягнутим або звуженим в a  раз вейвлетом. На рис.2.8 

наведено приклад зі зміною параметру vara =  для вейвлета Морле при 

фіксованому значенні зсуву 0b = [5,8]. 

 

 

Рис.2.8. Часова ( )t  та частотна ( )   залежності для базисної функції  Морле при зміні 

масштабного параметру 

 

Таким чином, з’являється можливість адаптивного вибору розміру вікна, 

що дозволяє досліджувати сигнал на різних масштабах, з більшим або 

меншим ступенем деталізації, та відповідно обирати найкращий масштаб для 

виявлення характерних особливостей. Нижче зображено розбиття частотно-

часової площини при STFT (рис.2.9 а) та при CWT (рис.2.9 б). 

 

Рис.2.9.  Розбиття частотно-часової площини при: а – STFT, б – CWT 

 

Оскільки форма базисних функцій ( )ab t  є фіксованою, то  вся 

інформація про сигналі міститься у значеннях функції ( , )xCWT a b . 

Якщо існує елемент 
(0)( )t W   такий, що послідовність ( )

k Z
t k


− , 
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утворена з нього, є ортонормованим базисом в 
(0)W , то ця функція 

називається „материнським” вейвлетом 

 

Якщо для материнського вейвлета виконується умова  

0

( )
C d

 






=   ,     (2.41) 

де ( )  −Фур’є-образ функції ( )t , то можливе зворотнє перетворення, 

тобто відновлення функції в заданих точках за відомими коефіцієнтам 

( , )xCWT a b   та базисній функції. 

Умову кінцевого значення C обмежує клас функцій, що можуть 

використовуватись в якості вейвлетів. Зокрема, при 0 = для забезпечення 

збіжності виразу (2.41) в околі початку координат значення ( )   повинно 

теж дорівнювати нулю. Як наслідок, середнє значення ( )t повинно 

дорівнювати нулю на осі : 

( ) 0 ( ) 0t dt t dt 
+ +

− −

= =  .    (2.42) 

Тоді формула реконструкції сигналу має вигляд: 

2

0

1 1
( ) ( , ) ( )x

t b dadb
x t CWT a b

C a aa






+ 

−

−
=    .    (2.43) 

Таким чином, будь-яка функція ( )x t , що належить гільбертовому 

простору, може бути представлена у вигляді масштабних перетворень та 

зсувів базисного вейвлета ( )ab t . 

Оскільки параметри a та b в CWT змінюються неперервно, то більшість 

базисних функцій, що в результаті утворюються, є надлишковими, особливо 

коли проводиться лише аналіз сигналу без його реконструкції. Як наслідок, 

потрібна дискретизація параметрів a та b. Дискретизація цих параметрів, як 

правило, задається за допомогою степеневих функцій: 
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0

0

1
, , ,

m
a b b k a m k I

a
= =    ,     (2.44) 

де 0 01; 0a b  . 

З формули (2.44) видно, що зміна параметру масштабування m веде за 

собою зміну величини зсуву вейвлету. 

Тоді для дискретних значень a  та b  вираз вейвлетної функції (2.40) 

набуде вигляду: 

0

0

1
( ) ( )m

mk t a t k
a

  −=   − .    (2.45) 

Функція (2.45) називається R-функцією, а базис - базисом Рісса [11]. 

Вейвлет-коефіцієнти визначаються наступним чином: 

2
0( , ) ( ) ( )

m
m

x mkCWTS m k d a a t k x t dt 
+

− −

−

= =   −  .  (2.46) 

Реконструкція ( )x t  можлива лише у випадку, коли для базису Рісса на 

основі  функції ( )t  існують числа 0A   і A, що існують для : 

2 2 2 2
( ) ( ) ( ) ( )mk mk

m Z k Z m Z k Z

A x t d B x t A x t d B x t
   

     .  (2.47) 

Це значить, що реконструкція сигналу ( )x t  по вейвлет-коефіцієнтам mkd   

може не точно співпадати з оригіналом функції. При 1A B= =  і 0 2a =  

можлива повна реконструкція сигналу і сукупність базисних функцій  ( )t  

є ортогональним базисом, тоді: 

2( ) ( )
m

m

mk

m Z k Z

x t C d a a t k 
− −

 

=    − .   (2.48) 

Розглянемо ортогональний кратномасштабний аналіз. 

Ортогональним кратномасштабним аналізом в 2 ( )L R  називається 

послідовність замкнутих підпросторів ( )iV , що мають такі властивості [8]: 

1. кожен з цих підпросторів належить гільбертовому простору, тобто: 

     ( ) 2( ),mV L R m Z  .     (2.49) 
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2. усі дійсні підпростори є ієрархічно вкладеними, тобто кожен 

наступний підпростір є частиною попереднього і усі вони походять від 

одного центрального функціонального простору: 

     ( 1) ( ) ,m mV V m Z+   .      (2.50) 

3. сукупність цих підпросторів створює простір, що збігається з 2 ( )L R : 

      ( ) 2( )m

m ZV L R = .     (2.51) 

4. данні простори не перетинаються: 

( ) 0m

m ZV = .        (2.52) 

5. для будь-якої функції, що належить деякому простору ( )mV , її кратна 

версія буде належати слідуючому підпростору: 

( 1) ( )( ) (2 ) ,m mx t V x t V m Z+     .    (2.53) 

6. для будь-якої функції, що належить деякому простору (0)V , її версія з 

цілим числом зсувів належить цьому ж підпростору: 

(0) (0)( ) ( ) ,x t V x t k V k Z  −   .    (2.54) 

7. існує така функція, що належить центральному простору (0)V , і така 

що її середнє не рівне нулю. Тоді сукупність виду  ( )
k Z

t k


−  є 

ортонормованим базисом цього простору (0)V . Данна функція ( )t  

називається масштабуючою або скейлінг-функцією: 

, ( ) 0 ( ) 0t dt t dt 
+ +

− −

   .     (2.55) 

На рис. 2.10 зображено сукупність послідовно вкладених підпросторів, 

що в створюють єдиний гільбертовий простір 2 ( )L R .  
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Рис. 2.10. Вкладені підпростори єдиного 
2 ( )L R  простору 

 

Безпосередньо з визначення ми отримаємо такі властивості [5,9,11]: 

1. існують такі коефіцієнти, що належать осі дійсних значень R  та 

виражаються: 

( ) 2 (2 ), ,k

k K

t h t k k K K Z 


=   −   .   (2.56) 

2. для будь-якого значення k , що належить області цілих чисел k Z  , 

послідовність із скейлин-функцій   ( )( )i

k k Z
t


 є ортонормованим базисом в 

просторі ( )iV , причому ( ) ( )i

k x  дорівнює: 

( )( ) 2 (2 )i i i

k t t k =   − .      (2.57) 

Тоді для кожної пари підпросторів по ( ) ( 1) ,i iV V i Z+   

багатомасштабного аналізу повинен існувати підпростір ( )jW , що виступає в 

ролі ортогонального доповнення,  і такий, що : 

( 1) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( )i i i i i iV V W V V W+ +=  =  ,    (2.58) 

де −пряма сума двух базисів ( )iV та ( )iW , якщо вони дають базис ( 1)iV + . 

Такі підпростори множини називаються деталізуючими або 

уточнюючими, так як фактично містять інформацію, що необхідна для 

переходу від одного рівня i  до іншого рівня 1i + . 
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Тоді дійсним буде слідуючи твердження, що простори не 

перетинаються, а їхня сукупність збігається до 2 ( )L R , тобто: 

( ) 2( )i

i
W L R

+

=−
 = .      (2.59) 

Якщо існує елемент (0)( )t W   такий, що послідовність утворена з нього 

 ( )
k Z

t k


−  є ортонормованим базисом в (0)W , то це функція називається 

„материнським” вейвлетом [9, 11]. 

Якщо (0)( )t W  – „материнський”  вейвлет, то сукупність функцій 

 ( )

,
( )i

k j k Z
t


  створює ортонормований базис в просторі 2 ( )L R . По аналогії з 

множиною функцій  ( ) ( )i

k t  функція ( ) ( )i

k t  визначається: 

( )( ) 2 (2 )i i i

k t t k =   − .     (2.60) 

 На рис. 2.11 та рис. 2.12 зображено графіки скейлінг ( )t  та вейвлет 

( )t  функцій відповідно вейвлета Хаара та ортонормального вейвлета 

Добєші [5].  

 

 

Рис. 2.11. Скейлінг та вейвлет функції вейвлета Хаара 

 

 

Рис.2.12. Скейлінг та вейвлет функції вейвлета Добєші 
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 Ймовірно, що „материнський” вейвлет ( )t є елементом підпростору 

(1)V . Відповідно існують такі числа , ,lg k L L Z   , що: 

( ) 2 (2 )l

l L

t g x k 


=   − .    (2.61) 

Вираз (2.61) є масштабним співвідношенням для вейвлетів.  

Таким чином, „материнський” вейвлет ( )t , з певною точністю, 

визначається множиною коефіцієнтів  l k L
g


, якщо визначена скейлінг-

функція ( )t , а вона, в свою чергу, визначається множиною коефіцієнтів 

 k k K
h


. Таким чином, уся сукупність скейлінг-функцій та вейвлетів може 

бути повністю представлена двом множинами коефіцієнтів  k k K
h


 і  l l L

g


. 

На рис.2.13 пердставлено процес декомпозиції ортогональним базисом 

простору (0)V , що в одночас є простором сигналів. Фізичний смисл цього 

процесу полягає в тому, що при декомпозиції в будь-який простір iW  

відокремлюються високочастотні складові, а в просторах ( )iV  залишаються 

лише низькочастотні складові сигналу [9, 12]. 

 

 

Рис.2.13. Графічне представлення процесу декомпозиції ортонормальнім базисом 

простору 
(0)V  

 

Таким чином, багатомасштабний аналіз з використанням скейлінг ( )t  

та вейвлет ( )t  функцій є фільтрацією сигнала з використанням двух 

фільтрів, високочастотного (ВЧ) та низькочастотного (НЧ), що мають 

відповідно такі коефіцієнти фільтрації kh  та lg . Причому, для декомпозиції 

використовуєтся свій набір фільтрів, а для реконструкції сигналу – інший. 

... 

W (0)   W (i)   W (i+1) 

V (0) V (i) V (i+1) V (i+2) V (i+3) 

  W (i+2) 
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Оскільки при фільтрації ВЧ та НЧ фільтрами, у випадку декомпозиції 

сигналу, на виходах фільтрів відсутня відповідно нижня полоса частот або 

верхня полоса, то частота дискретизації вихідного сигналу може бути 

знижена шляхом децимації 2 рази (видалення елементів сигналу, що кратні 

деякому числу, наприклад двум). Тобто сигнал стає в 2 рази меншим у часі. 

[9]. 

Для ортогональних вейвлетів існує швидке вейвлет-перетворення 

(алгоритм Малла). На рис. 2.14 приведено блок-схему алгоритму Малла. 

Початковий сигнал подається на ВЧ та НЧ фільтри, з коефіцієнтами 

яких ( lg  і mh ) виконується операція згортки сигналу. результатом якої є 

реакція досліджуємого сигналу на певний фільтр. Далі проводиться операція 

децимації двох отриманих сигналів, відкидається високочастотна складова, а 

з низькочастотною складовою проводиться аналогічна операція.  

 

 

Рис.2.14. Структурне зображення алгоритму Малла 

 

Наприклад для вейвлет-фільтра Хаара коефіцієнти lg  і mh  для 

декомпозиції та реконструкції будуть слідуючими: 
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1 1
; ;

2 2

1 1
; .

2 2

dec dec

rec rec

g h

g h

= − =

= =

     (2.62) 

   

ОБ-вейвлет 

На відміну від класичних дискретних вейвлетів, вейвлет в 

орієнтованому базисі (ОБ-вейвлет, [11]) оперує не з двома, а з більшою 

кількістю фільтрів на кожному рівні декомпозиції початкового сигналу - 

дискретної функції ( )x t , 0, 1t N= − . В загальному випадку кількість таких 

фільтрів дорівнює m – простому числу. Використання більшої кількості 

фільтрів дозволяє отримати більше інформації про особливості 

досліджуваної функції, а простота ОБ-вейвлету при виборі значення mрівним 

3, обумовлює доцільність його практичного застосування [13]. 

При кратномасштабному аналізі дискретна функція ( )x t , 0, 1t N= −  за 

допомогою набору з m фільтрів розкладається на низькочастотну складову 

(згладжену функцію апроксимації) та m-1 високочастотну складову (функції 

деталізації, або флуктуації). Згладження може здійснюватись у більшому чи 

меншому ступені в залежності від рівня розкладання max, ,0j j j= . На 

кожному наступному рівні отримана функція апроксимації, в свою чергу, 

розкладається на низькочастотну та (m-1) високочастотні складові за 

допомогою того ж самого набору фільтрів, а її інтервал визначення 

зменшується у m разів, що відображено на рис.2.15 блоком „ m ”.  

Кінцева імпульсна характеристика низькочастотного фільтра ( )t  

називається скейлінг-функцією, а кінцеві імпульсні характеристики 

високочастотних фільтрів 
( ) ( ), 1, 1i t i m = −  – материнськими вейвлетами. 

На рис. 2.15 позначено: ,j ks  та ( )

, , 1, 1, 0, 1i j

j kd i m k m= − = −  – коефіцієнт 

усереднення та m-1 коефіцієнтів деталізації відповідно на рівні розкладання j. 
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Значення інтервалу розглядання k залежить від рівня j. Для j=jmax кожний 

інтервал k містить один дискретний відлік функції-оригіналу ( )x t . Із 

зменшенням j збільшується кількість відліків, які об’єднуються в одному 

інтервалі k, і, відповідно, зменшується кількість самих інтервалів 

розглядання. На останньому рівні j=0 існує лише один інтервал k=0, який 

об’єднує всі відліки функції-оригіналу. На цьому інтервалі розраховуються 

середнє значення функції-оригіналу на всьому інтервалі s0,0 і коефіцієнти 

деталізації 
( )

0,0

id , кількість яких визначається кількістю фільтрів, що 

використовуються при аналізі. 

 

 
 

Рис.2.15. Схема кратномасштабного аналізу для m фільтрів 

 

Коефіцієнти деталізації ( )

,

i

j kd  розраховуються починаючи з (jmax-1)-го 

рівня. Для найменшого масштабу jmax розраховуються лише коефіцієнти 

усереднення 
max ,j ks : 

max

max max
, /2

( / )
j

j k j

x k m
s

m
= . (2.63) 

При цьому функція-оригінал визначається наступним чином: 

       

max

max max, ,

0

( ) ( )

j
m

j k j k

k

x t s t
=

=   ,                       (2.64) 

де max max

max

/2

, ( ) ( )
j j

j k t m m t k = −  - масштабована та зсунута скейлінг-функція. 

Для того, щоб базис вейвлет-перетворення задовільняв умовам 

кратномасштабного аналізу, необхідно, щоб:  

1) функції ( )i  мали властивість локальності, тобто їх область 

( )x t  
max ,j ks  ,j ks  

1,ks  
0,0s  

... ... m  m  m  

max

(1)

1,j kd −
 

max

( 1)

1,

m

j kd −

−
 ... (1)

1,j kd −
 ( 1)

1,

m

j kd −

−
 ... (1)

0,kd  
( 1)

0,

m

kd −
 ... 
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визначення була обмеженою;  

2) функції ( )i  були знакозмінними, тобто  
1

( )

0

( ) 0
m

i

x

t
−

=

= ;  

3) для скейлінг-функції та «материнських» вейвлетів задовольнялася 

умова ортогональності.  

Таким умовам задовольняють функції ортогональних перетворень 

Уолша, Хартлі, СКІ- та ОБ-перетворення, на основі яких формується базис 

вейвлет-перетворення. Базисна функція з номером 0 для кожного з цих 

перетворень складається з m одиниць і може бути прийнята як скейлінг-

функція, а інші  m-1 базисних функцій – як «материнські» вейвлети. 

Враховуючи такі переваги ОБ-перетворення, як оперування з цілими числами 

та наявність нульових елементів у матрицях базисних функцій, доцільним є 

побудова вейвлет-базису на основі ортогональних функцій в орієнтованому 

базисі. 

Вейвлет-аналіз функції-оригіналу при використанні m фільтрів дозволяє 

одержати в результаті m  груп коефіцієнтів (1) ( 1)

, , ,, ,..., m

j k j k j ks d d − . Формули 

прямого вейвлет-перетворення в орієнтованому базисі для випадку m 

фільтрів набувають вигляду: 

                              

1,

(1) (1)

1,

( 1) ( 1)

1,

1
( )

1
( )

......................................

1
( )

j k d j

j k d j

m m

j k d j

s t S
m

d t S
m

d t S
m







−

−

− −

−

= 

= 

= 

   ,                         (2.65) 

де ( )d t  та 
( ) ( ), 1, 1i

d t i m = −  - нульова та і-та базисні функції ОБ-

перетворення відповідно (нижній індекс d вказує на використання функцій 

прямого перетворення); Sj – вектор-колонка коефіцієнтів розкладання 

(середніх значень функції-оригіналу) на j -му рівні розкладання: 
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,

, 1

, ( 1)

...

j mk

j mk

j

j mk m

s

s
S

s

+

+ −

= .       (2.66) 

Використання m різних фільтрів дозволяє одержати більший обсяг 

інформації про флуктуації функції-оригіналу. При цьому для одержання 

низькочастотної інформації про функцію-оригінал, тобто про її середні 

значення на деяких інтервалах, використовується лише один фільтр, який 

описується скейлінг-функцією.  

Особливістю ОБ-перетворення на інтервалі 3nN =  є оперування з 

цілими числами та наявність 1/3 нульових елементів у матриці базисних 

функцій ОБ-перетворення, що зменшує обсяг обчислень та дозволяє 

використовувати цілочисельні процесори при реалізації алгоритмів 

керування.  

Розглянемо використання базисних функцій прямого і зворотного ОБ2-

перетворення на інтервалі m=3: 

 

 

 

(1)

(2)

( ) 1;1;1

( ) 1; 1;0

( ) 1;0; 1

d

d

d

t

t

t







=

= −

= −

;        (2.67)     

 

 

 

(1)

(2)

( ) 1;1;1

( ) 1; 2;1

( ) 1;1; 2

r

r

r

t

t

t







=

= −

= −

  .       (2.68) 

Вигляд скейлінг-функції ( )d t  та материнських вейвлетів (1)( )d t  та 

(2) ( )d t  наведено на рис.2.16. 
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Рис.2.16 Скейлінг-функція та материнські вейвлети  

 

Розкладання функції-оригіналу – пряме вейвлет-перетворення в 

орієнтованому базисі – виконується по трьох видах коефіцієнтів, які 

розраховуються згідно виразів: 

                         

1, ,3 ,3 1 ,3 2

(1)

1, ,3 ,3 1

(2)

1, ,3 ,3 2

1
;

3

1
;

3

1
.

3

j k j k j k j k

j k j k j k

j k j k j k

s s s s

d s s

d s s

− + +

− +

− +

 = + + 

 = − 

 = − 

                                  (2.69) 

Співвідношення для зворотного перетворення визначаються через 

коефіцієнти розкладання: 

                         

(1) (2)

,3 1, 1, 1,

(1) (2)

,3 1 1, 1, 1,

(1) (2)

,3 2 1, 1, 1,

1
;

3

1
2 ;

3

1
2 .

3

j k j k j k j k

j k j k j k j k

j k j k j k j k

s s d d

s s d d

s s d d

− − −

+ − − −

+ − − −

 = + + 

 = − + 

 = + − 

 (2.70) 

Аналіз функції проводиться на різних рівнях розкладання з поступовим 

розширенням інтервалу розглядання від мінімального, який включає 3 

відліки, до максимального, що дорівнює інтервалу визначення функції. 

Оскільки вейвлет-перетворення Хаара та ОБ є достатньо простими у 

реалізації, до того ж добре пристосовані для аналізу нестаціонарних сигналів, 
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доцільно їх використовувати для вирішення задачі ідентифікації емоційного 

стану людини за голосовими характеристиками. При цьому початковий 

мовний сигнал підлягає обробці за допомогою вейвлет-перетворення 

(розкладання на тренд та флуктуації з різним рівнем глибини розкладання, 

тобто степеню згладження відносно початкової функції). На цьому етапі 

актуальною є задача визначення глибини (кількості рівнів) розкладання: 

якщо глибина буде надто великою, це призведе до неможливості відрізнити 

емоційний стан одного мовного сигналу від іншого; якщо ж глибина буде 

надто малою, обчислювальна складність алгоритму вейвлет-перетворення 

може виявитися надто великою, якщо початковий сигнал описується 

великою кількістю відліків.  

Відкритим залишається також питання, чи закладені особливості 

емоційного стану людини у апроксимаційній характеристиці, у деталізації, 

тобто у характері флуктуацій навколо згладженого тренду, або ж у них обох 

одночасно. Для з’ясування цих питань потрібні додаткові дослідження, які 

грунтуються на наявних експертних оцінках емоційного стану записів 

мовних сигналів, що зберігаються у накопиченій базі даних. Це надає 

можливість порівняти результати математичної обробки та класифікації 

мовних сигналів за емоційними станами з результатами розбиття, 

здійсненого експертами. Отже, за наявності бази мовних характеристик з 

розбиттям на групи згідно експертних оцінок з’являється можливість 

визначити умови застосування методів цифрової обробки для вирішення 

поставленої задачі [13].   

Після етапу вейвлет-розкладання мовного сигналу отримана згладжена 

характеристика та аналогічні характеристики з бази даних піддаються 

кореляційному аналізу з метою визначення степеню їх подібності та 

формування висновку щодо віднесення їх до певного емоційного стану.  
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2.4 Кореляційний аналіз 

 

Процес кореляції займає значне місце в обробці сигналів. Слід 

відмітити, що кореляція невід’ємно пов’язана з операцією згорткою, оскільки 

алгоритм обчислення згортки містить аналогічні етапи множення двох 

послідовностей, одна з яких підлягає зсуву у часі. Відмінністю між згорткою 

і кореляцією є те, що згортку можна розглядати як взаємну кореляцію однієї 

послідовності та оберненої у часі другої послідовності.  

Для визначення подібності або розбіжності між сигналами 

використовують функцію взаємної кореляції (ВКФ).  Вираз ВКФ для двох 

функцій ( )x t  та ( )y t , що досліджуються на досить малому інтервалі, має 

вигляд: 

2

2

1
( ) lim ( ) ( )

T

xy
T

T

r x t y t dt
T

 
→

−

= + .    (2.71) 

 Якщо сигнали мають кінцеву енергію, то усереднення у часі при 

T →  не виконується, оскільки тоді результат наближається до нуля 

1 0
T
→  . Тоді вираз набуває наступного (загального) вигляду: 

( ) ( ) ( )xyr x t y t dt 
+

−

= + .     (2.72) 

 Проте найчастіше кореляційному аналізу підлягають сигнали кінцевої 

довжини: 

0

1
( ) ( ) ( )

T

xyr x t y t dt
T

 = + .     (2.73) 

За умови переходу до дискретних значень у області часу, тобто n t→  та 

j →  отримаємо вираз: 

1

0

1
( ) ( ) ( ) ( ), ( )

N

xy

n

r j x n y n j x n y n j
N

−

=

= + = + .  (2.74) 

ВКФ вигляду (2.62) має наступні властивості [7, 14]: 
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1. Норма функції взаємної кореляції дорівнює  

( )xy x yr E E  , 

де xE  та 
yE  – відповідно енергія сигналів ( )x t  та ( )y t ; 

2. Зміна знаку   на −  рівносильно зміні сигналів місцями 

( ) ( )xy yxr r − = ; 

3. З ростом абсолютного значення   ВКФ сигналів з кінцевою енергією 

зменшується, тобто lim ( ) 0xy
t

r 
→

= ; 

4. Якщо сигнали ( )x t  та ( )y t  не містять особливостей у вигляді дельта-

функцій, то їх ВКФ не містять розривів, тобто обов’язково є неперервними. 

Недоліком виразу (2.64) є те, що його значення залежить від 

абсолютних значень елементів векторів ( )x n  та ( )y n . Щоб отримати 

значення ВКФ у межах від -1 до 1 треба нормувати значення взаємної 

кореляції (2.64) на величину: 

1
1 1 2

2 2

0 0

1
( ) ( )

N N

n n

x n y n
N

− −

= =

 
 
 
  .     (2.75) 

Тоді згідно виразів (2.64) та (2.65) отримаємо вираз коефіцієнту 

взаємної кореляції: 

1

0

1 1
1 1 1 12 2

2 2 2 2

0 0 0 0

( ) ( )
( )

( )
1

( ) ( ) ( ) ( )

N

xy n
xy

N N N N

n n n n

x n y n j
r j

j

x n y n x n y n
N



−

=

− − − −

= = = =

+

= =
   
   
   



   

, (2.76) 

де ( )xyr j  – оцінка взаємної кореляції. 

Значення від’ємної кореляції у виразі (2.66) вказує на те, що збільшення 

однієї змінної у часі пов’язано із зменшенням у іншої змінної [3].   

У окремому випадку, коли у виразі (2.62) виконується рівність 

( ) ( )y t x t= , функція взаємної кореляції перетворюється на функцію 

автокореляції (АКФ) для: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xx xxr x t y t dtr x t y t dt   
 

− −

= + = +  .  (2.77) 

У випадку дискретних значень часу вираз АКФ (2.67) набуває вигляду: 

1

0

1
( ) ( ) ( )

N n

xx

n

r x n x n j
N


− −

=

= + .    (2.78) 

АКФ вигляду (2.67) має дещо відмінні від взаємної кореляційної 

функції властивості [14]: 

1. Значення АКФ при 0 =  дорівнює енергії сигналу, тобто інтегралу 

від квадрата значень  

2(0) ( )xx xr s t dt E



−

= = ;     (2.79) 

2. АКФ є парною функцією відносно аргументу  ; 

3. Значення АКФ при 0 =  є максимально можливим, тобто 

( 0) (0)xx xxr r   ; 

4. Аналогічно до властивостей взаємної кореляції, з ростом 

абсолютного значення   АКФ сигналу з кінцевим значенням енергії 

зменшується; 

5. Аналогічно до властивостей взаємної кореляції, якщо ( )x t  не містить 

дельта-функцій, то АКФ є неперервною і не має розривів. 

Подібно до виразу (2.66), нормований вираз для коефіцієнта 

автокореляції має вигляд: 

1

0

1 1
2 2

0 0

( ) ( )
( )

( )
1

( ) ( )

N n

xx n
xx N N

n n

x n x n j
r j

j

x n x n
N



− −

=

− −

= =

+

= =


 
.   (2.80) 

АКФ найчастіше використовується для виявлення періодичності 

функції, визначення значення співвідношення «сигнал/шум». 

Найчастіше для визначення кореляції використовується теорема про 

кореляцію (2.70), що передбачає виконання одного прямого ШПФ (швидкого 
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перетворення Фур’є) та двох зворотніх ШПФ. Це обумовлено насамперед 

тим, що при великій кількості відліків в сигналах за допомогою виразу (2.81) 

результат отримується швидше, ніж при безпосередньому розрахунку 

взаємної кореляції [3]: 

11
( ) ( )xy D n nr F X Y

N
 −  =   ,    (2.82) 

де 1

DF − −  символ оберненого ДПФ. 

 

2.5 Кластерний аналіз  

 

Незалежно від галузі застосування та методів кластеризації вона 

поділяється на етапи (рис 2.17):  

1. Формування досліджуваної системи.  

2. Виявлення подібності шляхом знаходження відстані між 

об’єктами кластеризації.  

3. Угрупування об’єктів кластеризацію.  

4. Представлення результатів (в разі необхідності).  

5. Оцінка отриманої структури кластерів (в разі необхідності).  

 

Рис 2.17. Основні етапи кластеризації 

 

1. Формування досліджуваної системи.  

Формування досліджуваної системи починається з вибору вибірки, до 

якої застосовуватиметься кластеризація. Також необхідно вибрати змінні, за 

якими буде виконуватись кластеризація. Необхідно обрати змінні, які мають 

максимально інформативні показники, за якими будуть утворюватись групи. 
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Крім того, в деяких завданнях доцільно трансформувати вихідні змінні так, 

щоб утворити нові, більш інформативні показники. Щоб уникнути 

«домінування» даних з великим масштабом виміру, проводять попередню 

нормування вхідних даних [15,18].  

2. Виявлення подібності  

Для того, щоб порівнювати два об'єкти, необхідно мати критерій, на 

підставі якого відбуватиметься порівняння. Таким критерієм є відстань між 

об'єктами у багатовимірному просторі. Спосіб визначення відстані між 

об’єктами називається метрикою. Вибрана метрика повинна відображати 

специфіку розв’язуваної задачі. Розглянемо основні види метричних 

просторів:  

1. Евклідова відстань – найбільш поширена відстань. Вона є 

геометричною відстанню в багатовимірному просторі 

' ' 2( , ) ( )
n

i i i i

i

d x x x x= −       (2.83) 

2. Квадрат Евклідової відстані. Застосовується для додання більшої ваги 

більш віддаленим один від одного об'єктах. Це відстань обчислюється таким 

чином: 

' ' 2( , ) ( )
n

i i i i

i

d x x x x= −       (2.84) 

Необхідно зауважити, що евклідова відстань (та її квадрат) 

обчислюється за вихідними, а не за стандартизованими даними. Це 

звичайний спосіб його обчислення, який має певні переваги (наприклад, 

відстань між двома об'єктами не змінюється при введенні в аналіз нового 

об'єкта, який може виявитися викидом). 

3. Відстань міських кварталів (Манхеттенська відстань). Ця відстань є 

просто середньою різницею по координатах. У більшості випадків ця міра 

відстані призводить до таких же результатів, як і для звичайної відстані 

Евкліда. Проте відзначимо, що для цієї міри вплив окремих великих різниць 



53 

 

 
    

(викидів) зменшується, так як вони не зводяться в квадрат. Манхеттенська 

відстань обчислюється за формулою: 

' '( , )
n

i i i i

i

d x x x x= −  (2.85) 

4. Відстань Махалонобіса. За допомогою відстані Махаланобіса можна 

визначати схожість невідомої і відомої вибірки. Вона відрізняється від 

відстані Евкліда тим, що враховує кореляції між змінними і інваріантна до 

масштабу: 

' ' 1 '( , ) ( ) ( )T

i i i i i id x x x x S x x−= − −  (2.86) 

де T - операція транспонування вектора, S - загальна внутрішньогрупова 

дисперсійно-коваріаційна матриця.  

Наявність у формулі коваріаційної матриці робить відстань між двома 

точками залежними від відстаней між іншими точками. Тому наявність 

аномальних спостережень може спотворити всю матрицю відстаней, що 

взагалі властиво для дисперсійних статистик.  

5. Відстань Хеммінга – відстань, яка використовується для якісних шкал. 

Визначається як відсоток відмінних координат [20]. 

'( , ) (#( ) / )j

i i i id x x x x n=   (2.87) 

3. Угруповання об'єктів.  

На цьому кроці проводиться створення груп об'єктів, тобто самих 

кластерів. Існує багата кількість методів для вирішення задачі кластеризації 

та не існує узагальненої класифікації цих методів. Умовно методи можливо 

поділити на дві основні класифікації:  

1. Ієрархічні та розподільні. Методи ієрархічної кластеризації будують 

систему вкладеного розбиття. На виході отримується дерево кластерів, 

коренем якого є вибірка, а листками – найменші кластери. Розподільні 

методи навпаки будують лише одне розбиття об’єктів на кластери.  

2. Чіткі та нечіткі. Чіткі методи до кожного об’єкта ставлять номер 

кластера відповідно, тобто кожен об’єкт належить тільки до одного кластера. 
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Нечіткі методи до кожного об’єкта ставлять у відповідність набір дійсних 

значень, що показують ступінь відношення об'єкта до кластерів. Тобто кожен 

об'єкт відноситься до кожного кластеру з деякою ймовірністю.  

4. Представлення результатів. Потрібно отримати простий і 

інформативний опис отриманих кластерів. Часто для такого опису 

обирається «типовий об'єкт» або визначається набір усереднених показників 

за групами.  

5. Визначення якості отриманої угруповання. Необхідно упевнитися в 

тому, що сформовані групи дійсно відображають внутрішні закономірності, 

характерні для розв'язуваної задачі, сприяють досягненню цілей аналізу, 

допомагають відкрити нові властивості досліджуваних об'єктів. 

 

2.5.1 Розподільний метод кластеризації k-means 

Метод кластеризації k-means, або k-середніх є одним із найпоширеніших 

серед розподільних методів інтелектуального аналізу даних. Цей метод 

відноситься до кластеризації на центроїдній основі. Кластери на центроїдній 

основі представлені центральним вектором, який не обов'язково є членом 

набору даних, та містить координати центрів кластерів у багатовимірному 

просторі. Коли однозначно визначена кількість кластерів k, метод k-means 

вирішує основну задачу кластеризації: знайти центри кластерів і призначити 

дані до найближчого центру кластера, таким чином, що квадрат відстані від 

кластера зводиться до мінімуму. 

 Існує заданий набір даних 1 2( , ,..., )nX x x x= , де x - це багатовимірний 

вектор, який містить спостереження для одного об’єкта. Метод k-means 

здійснює розбиття n об’єктів, складених з набору даних,на набір кластерів 

1 2( , ,..., )kS S S S=  , де k – кількість кластерів. Метод використовує ітераційний 

алгоритм мінімізації внутрішньокластерної суми відстаней об'єктів кластера 

до його центроїда по всіх k кластерах, тобто ітеративно перерозподіляють 

об'єкти між кластерами. На момент старту алгоритму має бути відомо число 
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k (кількість кластерів). Вибір числа k може базуватися на результатах 

попередніх досліджень, теоретичних міркуваннях або за випадковими 

законами. 

 

2.5.2 Опис алгоритмуk-means  

На рис. 2.18 зображено алгоритм кластеризації методом k-means. 

 

 

Рис 2.18. Алгоритм k-means 

 

На першому кроці виконується початковий розподіл об'єктів по 

кластерах. Вибираються k точок. На першому кроці ці точки вважаються 

центрами кластерів. Вибір початкових центроїдів може здійснюватися 
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шляхом підбору спостережень для максимізації початкової відстані, 

випадковим вибором спостережень або вибором перших спостережень. 

Другий крок – крок присвоєння. Відбувається ітеративний перерозподіл 

об'єктів по кластерах. Об'єкти розподіляються по кластерах шляхом 

підрахунку відстані від об'єкта до центрів кластерів і вибору найменшого. 

Відстань розраховується відповідно описаних метрик (2.83 – 2.87). Третій 

крок – крок оновлення. Коли всі об’єкти розподілені по кластерах, заново 

розраховується їх центри за наступною формулою: 

1
,

j i

i j i

x Si

c x c C
S 

= 
    

(2.88) 

На четвертому кроці перевіряється наступне співвідношення. Якщо воно 

виконується, то це означає, що кластерні центри стабілізувалися і відповідно 

розподіл закінчено. Інакше вертаємося до першого кроку: 

( ) ( 1)t tC C −=       (2.89) 

де t – це номер ітерації; C– набір центрів усіх кластерів. Складним є 

вибір числа кластерів. У разі, якщо припущень немає, зазвичай роблять 

кілька спроб з різною кількістю кластерів, порівнюючи результати. Перевірка 

якості кластеризації виконується після отримання результатів кластерного 

аналізу методом k-means. Слід перевірити правильність кластеризації (тобто 

оцінити, наскільки кластери відрізняються один від одного). Для цього 

розраховуються середні значення для кожного кластера. При оптимальній 

кластеризації повинні бути отримані сильно відрізняються середні для всіх 

вимірювань або хоча б більшої їх частини [19]. Метод k-means дозволяє 

швидко і зручно поділити вибірку даних на групи та підготувати її для 

подальшого використання системою управління Мікрогрід. Також він має 

деякі недоліки, які можуть вплинути на якість кластеризації. 

Основні недоліки:  

1. необхідно знати кількість кластерів;  

2. алгоритм дуже чутливий до вибору початкових центрів кластерів;  
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3. алгоритм занадто чутливий до аномальних даних, які можуть 

спотворювати середнє.  

Перший недолік вирішується експериментально, проводять декілька 

розбиттів для різної кількості кластерів, та вибирають більш релевантне та 

змістовне розбиття. Також існують спеціальні алгоритми автоматичного 

визначення кількості кластерів, які дозволяють уникнути необхідності 

многократного рішення задачі кластеризації для різної кількості кластерів. 

Але варто пам’ятати, що при збільшення кількості кластерів відповідно 

зростає похибка кластеризації. Важливе місце займає задача визначення 

початкових центрів кластерів, яка суттєво впливає на якість кластеризації. 

Вона індивідуально вирішується для кожного випадку. Існують наступні 

засоби визначення початкових центрів:  

1. Початкові координати обираються як випадкова вибірка k із 

початкового набору даних. Випадкова вибірка kвизначається за нормальним 

законом.  

2. Вибір центроїдів k кластерів виконується на первинній фазі 

кластеризації. На первинній фазі виробляється вибірка, з об'ємом рівним 

кількості спостережень, і наступне визначення початкових координат 

здійснюється за випадковим законом.  

3. Вибір центроїдів виконуються за дослідником, але для цього 

необхідно мати знання про досліджувану вибірку.  

В усіх випадках, окрім останнього рекомендується проводити декілька 

повторень процедури кластеризації при різних випадкових початкових 

центрах, та вибрати результати з повторення з найменшою 

внутрішньокластерною сумою. Останній недолік не є критичним у контексті 

вирішуваної задачі. Знання про аномальні дані, можуть бути використані для 

подальшого їх виявлення і видалення. 
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3. ОПИС БАЗИ ПРЕДСТАВЛЕНИХ АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ 

 

У всіх людей емоції змінюються в строго визначеному порядку. Ця 

закономірність застосовна для всіх без винятку людей, одна і та ж і незмінна 

по виду для всіх. 

Основні емоційні стани, які виділяються в психології: 

1) радість (задоволення, впевненість, спокій); 

2) смуток (апатія, депресія); 

3) гнів (агресія, озлоблення); 

4) страх (тривога, переляк, сумнів); 

5) подив (цікавість); 

6) відраза (презирство, огида). 

У якості досліджуваного матеріалу було взято 15 звукових файлів 

формату .wav з частотою дискретизації 44 100 Гц та дискретизацією по рівню 

в 16 біт. Ці звукові файли з використанням експертних оцінок, розбито на три 

емоційних забарвлення: „впевненість”, „спокій” та „сумнів”. Незважаючи на 

те, що частота акустичного коливання людського голосу, яка несе 

інформаційний характер, становить максимум 4–5 кГц, проте частота 

дискретизації сигналу вибрана для максимальної частоти сигналу 20 050 Гц 

через те, що решта спектру може нести необхідну для аналізу емоційного 

стану інформацію. Адже слухачі (психологи) мають здатність чути у 

звичному для людини діапазоні частот, тобто приблизно від 20 Гц до 20 000 

Гц. Згідно рис. 3.1, на якому представлено амплітудний спектр для диктора 

чоловічої статі, що вимовляє букву „є”, можна переконатися про полосу 

частот людської мови, яка несе інформативний характер. 

Методика отримання експериментальних даних експертами полягає в 

наступному: 

1. Учасник експеременту читає деякий текст, що був виданий 

психологами. При цьому голос учасника експерименту записується на 



59 

 

 
    

комп’ютер у вигляді wav-файлу; 

2. Записаний матеріал пред’являється декільком експертам, які, шляхом 

використання багатьох критеріїв, оцінюють емоційне забарвлення голосу 

диктора, відносячи його до певної емоційної групи та наступних підгруп; 

3. Після цього порівнюються результати аналізу групи психологів та 

робиться висновок, щодо остаточної класифікації голосу по групі і 

підгрупам. 

 

 

Рис. 3.1 Середній амплітудний спектр людскої мови 

 

У табл. 3.1 представлено короткий опис відомостей про звукові файли, 

що досліджуються. 

Таблиця 3.1 

Опис файлів, що досліджуються 

номер 

файла 
назва файлу 

номер 

файла 
назва файлу 

1 уве20060222_165847.wav 9 спо20060225_193024.wav 

2 уве20060222_165610.wav 10 спо20060302_205420.wav 

3 уве20060224_105846.wav 11 сом20060228_175717.wav 

4 уве20060224_190258.wav 12 сом20060224_175718.wav 

5 уве20060224_170915.wav 13 сом20060224_170953.wav 

6 спо20060224_175324.wav 14 сом20060224_172850.wav 

7 спо20060228_082600.wav 15 сом20060224_150459.wav 

8 спо20060228_082253.wav   

Частота, Гц 

Відносна 

амплітуда, Дб 



60 

 

 
    

4. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ОБРАНИМИ 

МЕТОДАМИ 

 

Аналіз представленої акустичної бази голосів здійснюється згідно 

алгоритму, що зображено на рис. 4.1. 

 

 

Рис. 4.1. Алгоритм аналізу акустичних сигналів 

 

Перетворення сигналу 

WAV-файла у вектор 

Виконання ДПФ (ШПФ) 

векторів, отримання АЧХ 

Нормування кожного 

вектора по амплітуді 

Кореляційний аналіз 

коефіцієнтів апроксимації 

вейвлет-розкладання 

 

 

Застосування кластерного 

аналізу до отриманих АЧХ 

 

Кореляційний аналіз 

отриманих результатів 

кластеризації 

 

Розкладення за допомогою 

вейвлетів отриманих АЧХ 

та ФЧХ 

 

Застосування кластерного 

аналізу до отриманих 

векторів 

 

Кореляційний аналіз 

отриманих результатів 

кластеризації 
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На першому етапі сигнал представляється як послідовність дискретних 

відліків з відповідною амплітудою, які нормовані по амплітуді. Кількість 

відліків розділена на частоту дискретизації сигналу дорівнює тривалості 

сигналу в секундах.  

За допомогою спектрального перетворення Фур’є отримуємо вектор 

спектральних значень, кількість яких відповідає кількості відліків сигналу. 

Інформація, яка представлена в спектрі сигналу, згідно з теоремою 

Котельникова є надлишковою. Тому частину спектру від Fs/2 (Fs – частота 

дискретизації) до Fs можна відкинути, оскільки вона не несе нової інформації 

[24,27]. 

Для того, щоб проводити кореляційний аналіз, кількість відліків різних 

сигналів необхідно привести до однакової кількості. Для цього проводиться 

апроксимація дискретних сигналів за допомогою кубічних поліномів, а потім 

дискретизація сигналів з новою кількістю відліків. При цьому всі сигнали 

будуть мати однакову кількість відліків. 

Наступним кроком аналізу є розкладення векторів АЧХ та ФЧХ за 

допомогою вейвлета Хаара та ОБ-вейвлету. Для цього використовуються 

вирази (2.63) та (2.70). Після цього відбувається кореляція отриманих 

значень. 

Для аналізу використовувалось середовище «Matlab 7.9.0 (R2009b)», 

серед основних переваг якого слід відмітити: простота у програмуванні; 

багатий вибір математичних функцій; швидкість обчислень; можливість 

роботи з аудіо-файлами та зображеннями [22,23]. 

Як приклад розглянемо аналіз трьох аудіо-записів з частотою 

дискретизації 44100 Гц і дискретизацією по рівню 16 біт. Попередньо в 

результаті оцінки експертів два файли було віднесено до групи «впевненість» 

та один запис до групи «сумнів». Після запису дані файли були редактовані. 

Відрізки аудіо-файлів на початку та в кінці файлу, що не містять ніякого 

інформаційного змісту, а лише фоновий шум, було видалено. Опис даних 
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файлів приведено в табл. 4.1.  

 

                                        Таблиця 4.1 

номер 

файла 

назва 

файлу 

1 1.wav 

2 2.wav 

3 3.wav 

 

Спочатку було проведено аналіз двох аудіосигналів з однієї групи. 

Зчитування інформації із WAV-файлів здійснюється за допомогою 

вбудованої в середі Matlab функції wavread , що представляє сигнал у вигляді 

вектора з рядом відліків, які вже нормовані по амлітуді (рис. 4.2, рис. 4.3 та 

рис. 4.4). 

 

Рис. 4.2. Часова залежність першого аудіосигналу 

 

 

Рис. 4.3. Часова залежність другого аудіосигналу 
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Рис. 4.4. Часова залежність третього аудіосигналу 

 

У якості алгоритму ДПФ було використано вбудовану функцію ШПФ 

 ( ) ( )F n fft x n= , де ( )x n −досліджувана функція, середовища Matlab. 

Алгоритм виконання даного швидкого перетворення Фур’є реалізовано на 

основі алгоритму Кулі-Такі, який забезпечує високу швидкодію та 

використання невеликих об’ємів робочої пам’яті при великих кількостях 

відліків [14,21]. Після виконання ШПФ ми отримуємо вектор, який має таку 

ж довжину, як і сигнал ( 1...n N= ) і містить комплексні значення. Кожна 

точка цього вектора від 1 до N  відповідає певній частоті від 0 Гц і до частоти 

дискретизації .ДИСКРf . За цими комплексними значенням обчислюється 

вектори амплітуд ( )F n  та фаз ( )n , що також залежать від частоти [19]:  

( ) ( )
2 2

( ) Re( ( )) Im( ( ))F n F n F n= + ;   (4.1) 

( )
Im( ( )

( ) Im log( ( )) arctg
Re( ( ))

F n
n F n

F n


 
= =  

 
.  (4.2) 

Для знаходження АЧХ та ФЧХ використовуються функції abs  та  angle . 

Для корекції значень фази (усунення розривів, що по модулю більше  ) 

використовується функція unwrap , що в залежності від виду розривів 

прибавляє до значення кута значення 2 . Як наслідок виконання теореми 

Котельникова (вираз (2.27)) АЧХ та ФЧХ дискретного акустичного сигналу 
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буде періодичним ( 22050T Гц= ), тому можна відкинути половину елементів 

вектора ДПФ ( )F n . Таким чином буде отримано амлітудно-частотну і фазо-

частотну характеристики першого та другого акустичних сигналів (АЧХ 

зображено відповідно рис. 4.4, 4.5 та 4.6, ФЧХ – на рис. 4.7, 4.8 та 4.9). 

 

 

Рис. 4.4. АЧХ запису першого аудіосигналу 

 

 

Рис. 4.5. АЧХ запису другого аудіосигналу 

 

 

Рис. 4.6. АЧХ запису третього аудіосигналу 
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Рис. 4.7. ФЧХ запису першого аудіосигналу 

 

 

Рис. 4.8. ФЧХ запису другого аудіосигналу 

 

 

Рис. 4.9. ФЧХ запису третього аудіосигналу 

 

Отримані спектральні характеристики першого та другого сигналів є 

різними за довжиною, а згідно виразу коефіцієнта кореляції (вираз (2.76)) 

вектори, що досліджуються, повинні мати однаковий розмір. Для вирішення 

цієї неузгодженості є виконання апроксимації АЧХ та ФЧХ сигналів з 

приведенням величини усіх векторів до величини найменшого серед них. Для 
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цього використовується вбудована в середі Matlab функція табличної 

апроксимації за допомогою кусочно-лінійних кубічних ермітових 

апроксимуючих многочленів ( , , )ipchip x y x , де вектори x  та y −це вихідна 

таблична функція, ix  - крок нових значень вектора y . Результати 

інтерполяції приведено на рис. 4.10-4.15. 

 

Рис. 4.10. АЧХ  першого аудіосигналу після апроксимації 

 

 

Рис. 4.11. АЧХ другого аудіосигналу після апроксимації 

 

 

Рис. 4.12. АЧХ запису третього аудіосигналу після апроксимації 
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Рис. 4.13. ФЧХ першого аудіосигналу після апроксимації 

 

 

Рис. 4.14. ФЧХ другого аудіосигналу після апроксимації 

 

 

Рис. 4.15. ФЧХ третього  аудіосигналу після апроксимації 

 

Порівнюючи АЧХ та ФЧХ сигналів до апроксимації і після, видно, що 

спотворення сигналу після інтерполяції мінімальне. 

Після цього виконується кореляційний аналіз векторів спектральних 

характеристик. Знаходження коефіцієнта кореляції виконується за 

допомогою функції ( ( ), ( ))corrcoef x n y n , де ( ), ( )x n y n −вектор значень 
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першого та другого аудіо сигналів відповідно, 1...n N= . Дана функція 

повертає квадратну матрицю розміром 2 2 , по головній діагоналі якої 

містяться коефіцієнти кореляції першого сигнала з першим, а по бічній – 

коефіцієнти кореляції першого та другого векторів. Алгоритм обчислень 

виконується згідно виразу (2.76),  [25,28,30].                                                        

Наступним кроком аналізу є розкладення векторів АЧХ та ФЧХ за 

допомогою вейвлета Хаара, згідно алгоритму Малла (див. рис. 2.14), та ОБ-

вейвлету для виявлення характерних особливостей АЧХ або ФЧХ та для 

порівняння методів вейвлет-перетворення між собою. Для цього 

використовуються вирази (2.63) та (2.70). Функція повертає вектор, що 

складається із вектора апроксимуючих коефіцієнтів останнього рівня 

декомпозиції. Максимальний рівень декомпозиції сигналу для вейвлета 

Хаару рівний 16, а для ОБ-вейвлету рівний 11. Порівняння результатів для 

всіх сигналів відносно одного для всіх рівнів декомпозиції виконується 

також функцією ( ( ), ( ))corrcoef x n y n [29].  

Після цього застосовується метод кластеризації. У якості метрики було 

обрано Евклідову відстань, а кількість груп розбиття дорівнює трьом згідно 

кількості досліджуваних емоційних станів. Застосовуючи функцію 

( ),  Mkmeans X , де Х – вектор значень, М – кількість обраних кластерів 

отримаємо результати розбиття досліджуваних файлів на емоційні групи. 
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5. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

5.1 Результати вейвлет перетворень  

 

Коефіцієнти кореляції між АЧХ та ФЧХ наведенні в табл.5.1, 5.2. 

Результати кореляційного різнорівневого розкладу АЧХ та ФЧХ відповідно в 

табл. 5.3, 5.4. для вейвлету Хаара та в табл. 5.5, 5.6 для ОБ-вейвлету. 

 

           Таблиця 5.1 

Коефіцієнти кореляції між АЧХ першого та другого сигналів 

назва файлу 1.wav 2.wav 

1.wav 1 0,5959 

2.wav 0,5959 1 
 

                                                  Таблиця 5.2  

Коефіцієнти кореляції між ФЧХ 1-ого та 2-ого сигналів 

назва файлу 1.wav 2.wav 

1.wav 1 -0,62231 

2.wav -0,62231 1 
 

                                                    Таблиця 5.3  

 назва файлу 

рівень декомпозиції 1.wav 2.wav 

1 1 0,658279 

2 1 0,73129 

3 1 0,77213 

4 1 0,794447 

5 1 0,810875 

6 1 0,827613 

7 1 0,844956 

8 1 0,858937 

9 1 0,888673 

10 1 0,906041 

11 1 0,940757 

12 1 0,960574 
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13 1 0,970812 

14 1 0,989521 

15 1 0,995314 

16 1 1 
 

                                                     

Таблиця 5.4  

 назва файлу 

рівень декомпозиції 1.wav 2.wav 

1 1 -0,622313 

2 1 -0,622313 

3 1 -0,622313 

4 1 -0,622313 

5 1 -0,622313 

6 1 -0,622313 

7 1 -0,622313 

8 1 -0,622313 

9 1 -0,622116 

10 1 -0,622175 

11 1 -0,622406 

12 1 -0,623234 

13 1 -0,622985 

14 1 -0,634202 

15 1 -0,676349 

16 1 -1 

                                                        

Таблиця 5.5 

 назва файлу 

рівень декомпозиції 1.wav 2.wav 

1 1 0,658279 

2 1 0,758274 

3 1 0,798099 

4 1 0,822688 

5 1 0,855789 

6 1 0,891579 

7 1 0,918282 

8 1 0,97324 

9 1 0,98951 
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10 1 0,995563 

11 1 1 
 

                                                          

Таблиця 5.6  

 назва файлу 

рівень декомпозиції 1.wav 2.wav 

1 1 -0,622313 

2 1 -0,622313 

3 1 -0,622313 

4 1 -0,622313 

5 1 -0,6222 

6 1 -0,621951 

7 1 -0,621275 

8 1 -0,622421 

9 1 -0,625318 

10 1 -0,691173 

11 1 1 
 

Далі у табл. 5.7-5.13 наведені результати порівняння першого та 

третього файлів. 

                                    Таблиця 5.7  

Коефіцієнти кореляції між АЧХ  

назва файлу 1.wav 3.wav 

1.wav 1 0,576856 

2.wav 0,576856 1 
 

                                            Таблиця 5.8 

Коефіцієнти кореляції між ФЧХ  

назва файлу 1.wav 3.wav 

1.wav 1 0,951737 

2.wav 0,951737 1 
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                                                      Таблиця 5.9  

 Коефіцієнти кореляції між вейвлет-розкладенням АЧХ для вейвлету Хаара 

 назва файлу 

рівень декомпозиції 1.wav 3.wav 

1 1 0,559241 

2 1 0,615945 

3 1 0,657589 

4 1 0,676169 

5 1 0,692543 

6 1 0,708439 

7 1 0,727973 

8 1 0,744637 

9 1 0,756587 

10 1 0,779595 

11 1 0,789954 

12 1 0,803194 

13 1 0,906231 

14 1 0,861442 

15 1 0,972479 

16 1 1 

 

                                        Таблиця 5.10  

 Коефіцієнти кореляції між вейвлет-розкладенням ФЧХ для вейвлету Хаара 

 назва файлу 

рівень декомпозиції 1.wav 3.wav 

1 1 0,808434 

2 1 0,808434 

3 1 0,808434 

4 1 0,808434 

5 1 0,808463 

6 1 0,808463 

7 1 0,808463 

8 1 0,808463 

9 1 0,808947 

10 1 0,808999 

11 1 0,809189 

12 1 0,809863 
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13 1 0,819587 

14 1 0,840668 

15 1 0,887909 

16 1 1 

 

Таблиця 5.11  

Коефіцієнти кореляції між вейвлет-розкладенням АЧХ для ОБ-вейвлету 

 назва файлу 

рівень декомпозиції 1.wav 3.wav 

1 1 0,559241 

2 1 0,644 

3 1 0,679708 

4 1 0,706004 

5 1 0,730344 

6 1 0,760858 

7 1 0,797153 

8 1 0,834669 

9 1 0,905959 

10 1 0,986196 

11 1 1 

 

                                             Таблиця 5.12  

Коефіцієнти кореляції між вейвлет-розкладенням ФЧХ для ОБ-вейвлету 

 назва файлу 

рівень декомпозиції 1.wav 3.wav 

1 1 0,808434 

2 1 0,808434 

3 1 0,808434 

4 1 0,808499 

5 1 0,808696 

6 1 0,809295 

7 1 0,811107 

8 1 0,812070 

9 1 0,827121 

10 1 0,886529 

11 1 1 

 



74 

 

 
    

Як видно з результатів аналізу, розкладання векторів ФЧХ за допомогою 

вейвлет-перетворенная є недоречним тому, що отримані результати є 

некоректними.   

Згідно отриманих результатів порівняння АЧХ досліджуваних сигналів 

для вейвлету Хаара можна виділити, що найкраще визначати подібність 

файлів дивлячись на п’ятий рівень розкладу, для якого еталонним 

коефіцієнтом кореляції є 0.75, оскільки при порівнянні сигналів з однієї 

групи значення коефіцієнту було не менше 0,75, а при порівнянні сигналів з 

різних груп на тому ж самому рівні коефіцієнт був значно менше 0,75. 

У свою чергу для ОБ-вейвлету еталонним коефіцієнтом є 0,7. Відсоток 

спів падання результатів дослідження з розподілом психологів для вейвлету 

Хаара склав 56%, а для ОБ-вейвлету – 59% 

Результати порівняння амплітудно-частотних та фазо-частотних 

характеристик ДПФ вихідних п’ятнадцяти сигналів приведено в Додатку Б в 

табл. Б.1, Б.2. Результати порівняння вейвлет-розкладення АЧХ усіх 

п’ятнадцяти сигналів для перших десяти рівнів декомпозиції приведено в 

табл. В.1-В.30. Текст програми для виконання аналізу акустичних сигналів в 

середовищі Matlab приведено в додатку А. 

 

5.2 Результати метода кластеризації 

 

Результати досліджень оригіналів методом кластеризації для 

першого, другого та третього файлу наведено у табл.5.13-5.15. 

 

Таблиця 5.13  

Результати кластеризації за першим файлом  

Назва файлу/номер групи  Файл 1 

Група 1 1,2,3,4,5,6,12,13,15 

Група 2 7,8,9,10,14 

Група 3 11 
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Таблиця 5.14  

Результати кластеризації за другим файлом  

Назва файлу/номер групи Файл 2 

Група 1 1,2,3,4,6,12 

Група 2 7,8,9,11,14 

Група 3 5,10,13,15 

  

Таблиця 5.15  

Результати кластеризації за третім файлом  

Назва файлу/номер групи Файл 7 

Група 1 1,2,3,4,6,12 

Група 2 7,8,9,10,11, 14 

Група 3 5,13, 15 

 

Результати досліджень файлів після отримання АЧХ методом 

кластеризації для першого, другого та третього файлу наведено у 

табл.5.16-5.18. 

Таблиця 5.16  

Результати кластеризації за першим файлом  

Назва файлу/номер групи Файл 1 

Група 1 1,2,3,4,5,6,12 

Группа 2 7,8,9,11 

Группа 3 10,13,14,15 
 

Таблиця 5.17  

Результати кластеризації за другим файлом  

Назва файлу/номер групи Файл 2 

Група 1 1,2,3,4,6,12 

Група 2  7,8,9,11,14 

Група 3 5,10,13,15 
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Таблиця 5.18  

Результати кластеризації за третім файлом  

Назва файлу/номер групи Файл 7 

Група 1 2,3,4,5,6,10 

Група 2 1,7,8,9,12 

Група 3 11,13,14 

 

Відсоток співпадання результатів дослідження з розподілом психологів 

для кластерізаціі оригіналів та АЧХ склав 65%. Різниця полягає у точності 

визначення кожної з емоційних груп. Для кластеризації оригіналів точність є 

наступною: 

- Перша група –  80 %; 

- Друга група – 71.4 %; 

- Третя  група – 42.8 %; 

Для кластеризаціїї файлів після отримання АЧХ точність є наступною: 

- Перша група –  84 %; 

- Друга група – 65.7 %; 

- Третя  група – 44.2 %; 

Під час досліджень також було виявлено аномальні файли, які 

одночасно могли бути схожу на всі файли, або навпаки – жодного 

співпадання. Такі файли були замінені на файли с інші файли с тієї ж групи. 

Результати порівняння кластеризації оригіналів та АЧХ для усіх файлів 

наведено в Додатку Г. 
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6. РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТУ 

 

 Стартап як форма малого ризикового (венчурного) 

підприємництва впродовж останнього десятиліття набула широкого 

розповсюдження у світі через зниження бар’єрів входу в ринок (із появою 

Інтернету як інструменту комунікацій та збуту стало простіше знаходити 

споживачів та інвесторів, займатись пошуком ресурсів, перетинати кордони 

між ринками різних країн), і вважається однією із наріжних складових 

інноваційної економіки, оскільки за рахунок мобільності, гнучкості та 

великої кількості стартап-проектів загальна маса інноваційних ідей зростає.  

Проте створення та ринкове впровадження стартап-проектів 

відзначається підвищеною мірою ризику, ринково успішними стає лише 

невелика частка, що за різними оцінками складає від 10% до 20%. Ідея 

стартап-проекту, взята окремо, не вартує майже нічого: головним завданням 

керівника проекту на початковому етапі його існування є перетворення ідеї 

проекту у працюючу бізнес-модель, що починається із формування концепції 

товару (послуги) для визначеної клієнтської групи за наявних ринкових умов.  

Етапи розроблення стартап-проекту: 

1. Маркетинговий аналіз стартап-проекту 

В межах цього етапу: 

- розробляється опис самої ідеї проекту та визначаються загальні 

напрями використання потенційного товару чи послуги, а також їх 

відмінність від конкурентів; 

- аналізуються ринкові можливості щодо його реалізації; 

- на базі аналізу ринкового середовища розробляється стратегія 

ринкового впровадження потенційного товару в межах проекту.  

2. Організація стартап-проекту 

В межах цього етапу: 

- складається календарний план-графік реалізації стартап-проекту; 
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- розраховується потреба в основних засобах та нематеріальних 

активах; 

- визначається плановий обсяг виробництва потенційного товару, на 

основі чого формулюється потреба у матеріальних ресурсах та персоналі; 

- розраховуються загальні початкові витрати на запуск проекту та 

планові загальногосподарські витрати, необхідні для реалізації проекту. 

3. Фінансово-економічний аналіз та оцінка ризиків проекту 

В межах цього етапу: 

- визначається обсяг інвестиційних витрат; 

- розраховуються основні фінансово-економічні показники проекту 

(обсяг виробництва продукції, собівартість виробництва, ціна реалізації, 

податкове навантаження та чистий прибуток) та визначаються показники 

інвестиційної привабливості проекту (запас фінансової міцності, 

рентабельність продажів та інвестицій, період окупності проекту); 

- визначається рівень ризикованості проекту, визначаються основні 

ризики проекту та шляхи їх запобігання (реагування на ризики). 

 4. Заходи з комерціалізації проекту. 

Цей етап спрямовано на пошук інвесторів та просування інвестиційної 

пропозиції (оферти). Він передбачає: 

- визначення цільової групи інвесторів та опису їх ділових інтересів; 

- складання інвест-пропозиції (оферти): стислої характеристики 

проекту для попереднього ознайомлення інвестора із проектом; 

- планування заходів з просування оферти: визначення 

комунікаційних каналів та площадок та планування системи заходів з 

просування в межах обраних каналів; 

- планування ресурсів для реалізації заходів з просування оферти. 

Означені етапи, реалізовані послідовно та вчасно – створюють 

передумови для успішного ринкового старту [62]. 
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6.1. Опис ідеї проекту 

Опис ідеї стартап – проекту наведено в табл. 6.1 , а визначення 

сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту в табл. 6.2. 

Таблиця 6.1.  

Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Зміст ідеї: створення 

системи керування роботою 

споживачів на основі 

прогнозу попиту на 

електроенергію.  

1. Інформаційні технології Онлайн система моніторингу  

2. Автономні та локальні 

об’єкти 

Можливість працювати  

автономному режимі 

3. Аварійний режим Забезпечення 

енергоспоживанням 

найбільш відповідальним 

навантаженням 

4. Планування роботи 

навантажень 

Можливість надання витрати 

на електроенергію за 

рахунок планування роботи 

навантажень 

 

Таблиця 6.2.  

Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту 

№  

п/п 

Техніко-

економічні 

характеристи

ки ідеї 

(потенційні) товари/концепції конкурентів 
W 

слабка 

сторона) 

N 

(нейтраль

на 

сторона) 

S 

(сильна 

сторона) 
Мій  

проект 

Конкурен

т 1 

Конкурент 

2 
Конкурент3 

1. Система 

збору даних 

Збір та 

збереження 

статистичних 

даних 

Збір та 

збереже

ння 

статисти

чних 

даних 

Збір та 

збереженн

я 

статистич

них даних 

Збір та 

збереження 

статистични

х даних 

  

 

+ 

 

2. Прогнозува

ння 

енергоспож

ивання 

Прогноз на базі 

нейронної 

мережі з 

попередньою 

фільтрацією 

часового ряду 

Прогноз 

на базі 

нейронн

ої 

мережі 

Прогноз 

на базі 

авторегре

сійної 

моделі  

Прогноз на 

базі 

нейронної 

мережі 

   

 

+ 

 

 

 

3. Керування 

навантажен

нями на 

основі 

прогнозу 

Можливість 

персонально 

налаштувати 

процес 

керування або 

автоматично  

Автомат

ичне 

керуван

ня  

Напівавто

матичне 

керування 

Автоматичн

е керування  

  

+ 

 

4. Система 

заохочень  

Система 

заохочень 

використання 

системи 

Не має Не має Доповнюют

ься 

відповідно 

до 

налаштуван

я 

користувача 

   

 

 

 

 

+ 
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6.2. Технологічний аудит ідеї проекту 

Технологічна здійсненність ідеї проекту наведено в табл. 6.3. 

 
Таблиця 6.3.  

№ 

п/п 
Ідея проекту 

Технології її 

реалізації 

Наявність 

технологій 

Доступність 

технологій 
1 Спектральна обробка та 

фільтрація вхідних даних 

Розробка, 

дослідження, 

програмування;  

 

Наявна 

 

Доступна 

2 Модель прогнозування 

нейромережею  

Створення правил, 

програмування у 

середовищі;  

 

Не наявна 

 

Доступна 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: самостійна розробка на основі дослідження 

 

 

6.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту  

Попередня характеристика потенційного ринку стартап проекту 

наведено в табл. 6.4., а характеристика потенційних клієнтів в табл. 6.5. 

 

Таблиця 6.4.  

№ 

п/п 
Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 100 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 700 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 Наявність обмежень для входу (вказати характер 

обмежень) 

Відсутність масового 

виробника 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації Немає 

6 Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % 31 
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Таблиця 6.5. 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги 

споживачів до 

товару 

Потреба в точному 

прогнозі 

енергоспоживання. 

Планування роботи 

генераторів. 

Оптимізація 

енергоспоживання. 

Регіони з 

критичними 

потребами 

резервного 

постачання та 

регіони з 

несприятливим 

кліматом віддалені 

регіони  

Робота в аварійних та 

безаварійних режимах. 

Робота в автномному 

режимі. 

- до продукції: 

точність; 

надійність; 

дешевизна; 

якість; 

- до компанії- 

постачальника: 

точність; 

брендінг та 

відомість; 

гарантійність; 

 

 
Таблиця 6.6. Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 Перехват передачі 

інформації 

Складність 

персоналізації 

інформації; 

Демпінг; 

Зробити упор на надійність та 

розробити допоміжні системи 

захисту 2 Конкуренція 

3 Зберігання інформації 

 

Таблиця 6.7. Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 Достовірність і 

надійність інформації 

Переваги при 

прогнозуванні та роботі 

алгоритму керування 

навантаженнями 

Зроблений упор на маркетинг та 

рекламу у цих напрямках для 

рекомендування себе, як 

компанії, на ринку; 

2 Безпомилковість 
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Таблиця 6.8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

 

Таблиця 6.9. SWOT- аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

Система збору даних; 

Прогноз енергоспоживання; 

Керування споживачами; 

Передобробка даних; 

Слабкі сторони: 

Передобробка даних; 

Не захищені дані; 

Можливості:  

Покращення безпомилковості інформації; 

Надійність захищеності інформації при її 

передачі; 

Загрози: 

Передача інформації; 

Зберігання інформації; 

Захист інформації; 

 

 

 

 

 

 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі 

дії компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Тип конкуренції: чиста В кого краще - в того 

купують 

Покращення товару та сфери 

обслуговування 

2. За рівнем конкурентної 

боротьби: локальна 

Належить до енергетичного 

ринку збуту; 

Розширення функціоналу та 

орієнтації користувачів 

3. За галузевою ознакою:  

міжгалузева 

Притаманна різним галузям 

застосування; 

Розширення функціоналу та 

галузей застосування 

4. Конкуренція за видами 

товарів: товарно-родова та  

товарно-видова 

Належить до систем 

прогнозування та керування 

Розширення фукціоналу 

пристрою 

5.  За характером 

конкурентних переваг: 

цінова та  нецінова 

Чим дешевше – тим 

привабливіше;  

Чим краще – тим 

рентабельніше; 

Покращення цінової 

політики та якості товару 

6. За інтенсивністю: не 

марочна 

Не жорстка конкуренція Агресивні та не агресивні 

форми піару 
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6.4. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

 

Визначення базової стратегії конкурентної поведінки наведено в табл. 

6.10, а визначення ключових переваг концепції потенційного товару в 6.11.  

 

Таблиця 6.10.  

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде 

компанія 

шукати нових 

споживачів, 

або забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде 

компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента, і 

які? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки* 

 

 

 

 

 

1 

З погляду аналізатора 

– ні, з погляду 

прогнозного 

керування– так 

Буде шукати 

нових 

розширяючі 

функціонал і 

потенціал 

продукту, а також 

існуючі клієнти у 

конкурентів 

самовільно будуть 

використовувати 

більш кращій 

продукт 

Ні, не буде, так 

як це зменшить 

клієнтську базу 

Помірна, 

місцями 

агресивна 

  

Таблиця 6.11.  

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або такі, 

що потрібно створити 
 

 

 

 

1 

«Тримати руку на 

пульсі»; 

«Бути у тренді»; 

Прогнозування 

попиту, керування 

навантаженнями 

Економія 

енергоносіїв 

 

Створення надійного бренду; 

Постійний розвиток та апгрейд системи 

та компанії у всіх напрямках; 

Заняття усіх можливих ніш у 

енергетичній галузі для створення 

монополії; 

Дотримуватися схеми ціна – якість. 

 

 

В табл 6.12 можна побачити визначення меж встановлення ціни, а в 
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6.13 формування системи збуту. 

 

   

Таблиця 6.12. 

№ 

п/п 

Рівень цін 

на товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня 

межі встановлення 

ціни на 

товар/послугу 

1 130-150% від 

ціни нашого 

продукту 

150-170% від ціни 

нашого продукту 

20000 - 100000 грн зі 

100 проданих од. 

700/1500 грн 

 

Таблиця 6.13.  

№ 

п/п 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати 

постачальник товару 

Глибина 

каналу 

збуту 

Оптимальна 

система 

збуту 

 

1 

Задоволення потреб, 

планування та керування 

роботою споживачів, 

отримання рекомендацій 

на основі прогнозу 

Збут товару та 

задоволення 

запитуваних потреб 

клієнтів 

Усі можливі 

канали збуту 

(глибока) 

 

Власна 

 

2 

Збут та реклама товару 

та задоволення 

запитуваних потреб 

клієнтів 

Усі можливі 

канали збуту 

(глибока) 

 

Залучена 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Основними методами аналізу емоційного стану людини є 

суб’єктивні методи, які базуються на спілкуванні з психологом. До такого 

роду методів можна віднести метод екрального аналізу (емоційного 

контролю редуктивно-асоціативної логіки), предметом якого є особливості 

психіки людини та її емоційних станів. 

2. Акустичний сигнал людського голосу має багато в чому 

періодичний характер, так як складові багатьох звуків (фрейми) 

повторюються у часі с певною точністю. Тому доречним є використання 

частотно-часових представлень сигналу саме на таких коротких проміжках. 

3. Значення параметрів дискретизації у часі та квантування при 

записі голосу людини необхідно вибирати високими (44100 кГц та 16 біт), 

щоб не втратити інформацію, яку несе в собі сигнал. 

4. Як основний метод дослідження спектральних характеристик 

використовується дискретне перетворення Фур’є. Проте ДПФ має ряд 

суттєвих недоліків, а отримані за його допомогою класифікація результатів 

не є точною і потребує вдосконалення. Таким чином потрібне детальне 

дослідження представленої бази акустичних сигналів іншими методами 

обробки цифрових сигналів для виявлення нових особливостей, що може 

містити в собі сигнал. 

5. Згідно отриманих результатів порівняння АЧХ досліджуваних 

сигналів для вейвлету Хаара можна виділити, що найкраще визначати 

подібність файлів дивлячись на п’ятий рівень розкладу, для якого еталонним 

коефіцієнтом кореляції є 0.75.  Дванадцятий та подальші рівні розкладу є 

найменш коректними, оскільки коефіцієнти на цих рівнях максимально 

наближуються до одиниці. 

6. Згідно отриманих результатів порівняння АЧХ досліджуваних 

сигналів для ОБ-вейвлету можна виділити, що найкраще визначати 
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подібність файлів дивлячись на третій рівень розкладу, для якого еталонним 

коефіцієнтом кореляції є 0.7.  Восьмий та подальші рівні розкладу є найменш 

коректними, оскільки коефіцієнти на цих рівнях максимально наближуються 

до одиниці. 

7. Відсоток співпадання результатів дослідження з розподілом 

психологів для вейвлету Хаара склав 56%, а для ОБ-вейлету – 59%. Отже, 

використання ОБ-вейвлету для аналізу голосових файлів є більш 

раціональнішим.  

8. Відсоток співпадання результатів дослідження з розподілом 

психологів для кластеризаціі оригіналів та АЧХ склав 65%. Різниця полягає у 

точності визначення кожної з емоційних груп. 

9. Згідно проведеного аналізу розроблюваний проект має 

можливість ринкової комерціалізації. Зростання попиту на аналогічні товари 

додає масовості придбання подібних гаджетів, але створює жорсткі 

конкурентні умови виходу на ринок, де динаміка ринку доволі сприятлива до 

розроблюваного проекту. Проект має високі перспективи впровадження з 

огляду на потенційні групи клієнтів, якими виступають  регіони з 

критичними потребами резервного постачання та несприятливим кліматом, 

віддалені регіони. 
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Додаток А 

 

Лістинг програми 

„FOURIER.m” для виконання 

аналізу акустичних сигналів 

методом Фур'є  в середі Malab  

%==================================

===================================

===== 

% ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ: 

clear;  % очищення області пам'яті 

від попередньо створених змінних  

clc;    % очищення командної строки 

від попередніх записів 

 

%==================================

===================================

===== 

% СЧИТУВАННЯ ДАННИХ ІЗ АУДІО ФАЙЛІВ 

ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ПАРАМЕТРІВ: 

% Назва директорії, що містить 

файли, що досліджуються. 

FOLDER_NAME='C:\Conservative\'; 

% Вектор з іменами аудіо файлів, що 

досліджуються. 

FILE_NAME={'20060221_123009.wav', 

'20060221_123544.wav',... 

    '20060222_165610.wav', 

'20060222_165745.wav', 

'20060224_102548.wav',... 

    '20060224_104212.wav', 

'20060224_105846.wav', 

'20060224_165538.wav',... 

    '20060224_170915.wav', 

'20060224_170953.wav', 

'20060224_171811.wav',... 

    '20060224_172725.wav', 

'20060224_175520.wav', 

'20060224_182654.wav',... 

    '20060224_194558.wav', 

'20060224_195353.wav'}; 

FILE_NUMBER=length(FILE_NAME); 

% Цикл зчитування даних із аудіо 

файлів, що вказані вище, з їх 

подальшим 

% внесенням до єдиної матриці 

AUDIO, де строкам відповідає номер 

файла, а  

% також визначенням їх довжини. 

for N=1:FILE_NUMBER 

    FILE=char(double([FOLDER_NAME, 

char(FILE_NAME(N))])); % формувння 

    % назви файлу, що зчитується, 

із двох строкових змінних. 

    LOADED_FILE=wavread(FILE); 

    

FILE_LENGTH(N)=length(LOADED_FILE(:

, 1)); 

    AUDIO(N, 

1:FILE_LENGTH(N))=LOADED_FILE(:, 

1); 

end 

% Визначння максимального та 

мінімального по довжині файла серед 

зчитаних. 

MIN_LENGTH=min(FILE_LENGTH); 

MAX_LENGTH=max(FILE_LENGTH); 

% Очищення пам'яті від змінних, що 

не використовуються. 

clear DIRECTORY_WAY; 

clear LOADED_FILE; 

 

%==================================

===================================

===== 

% ВИКОНАННЯ ДПФ: 

FOURIER=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 

AMPL=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 

PHASE=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 

% Виконання швидкого перетворення 

Фур'є та отримання комплексних 

значень 

% коефіцієнтів Фур'є від m=1 до 

значення n/2, що дорівнює половині 

довжині 

% файла, який досліджується. Тобто 

від значення псевдочастот 0 Гц до 

20500 

% Гц. Обмеження частоти викликано 

теор. Котельникова та періодичністю 

спектра. 

for N=1:FILE_NUMBER 

    FT=fft(AUDIO(N, :)); 

    FOURIER(N, 

1:(FILE_LENGTH(N)/2))=FT(1:FILE_LEN

GTH(N)/2);    % ДПФ. 

    AMPL(N, :)=abs(FOURIER(N, :));                  

% Амплітудний спектр. 

    PHASE(N, 

:)=unwrap(angle(FOURIER(N, :)));       

% Фазовий спектр. 

end 

 

 

 

%==================================

===================================

===== 

% ІНТЕРПОЛЯЦІЯ ДАНИХ (ПРИВЕДЕННЯ ДО 

ОДНІЄЇ ДОВЖИНИ): 

AMPL_NEW=zeros(FILE_NUMBER, 

(MIN_LENGTH/2)); 

PHASE_NEW=zeros(FILE_NUMBER, 

(MIN_LENGTH/2)); 
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for N=1:FILE_NUMBER 

    % Визначення нового періоду 

дискретизації, тобто шагу у часі. 

    

DELTA(N)=(FILE_LENGTH(N))/MIN_LENGT

H; 

    AMPL_NEW(N, 

:)=pchip(1:(FILE_LENGTH(N)/2), 

AMPL(N,... 1:(FILE_LENGTH(N)/2)), 

1:DELTA(N):(FILE_LENGTH(N)/2)); 

    PHASE_NEW(N, 

:)=pchip(1:(FILE_LENGTH(N)/2), 

PHASE(N,... 1:(FILE_LENGTH(N)/2) ), 

1:DELTA(N):(FILE_LENGTH(N)/2)); 

end 

%==================================

===================================

===== 

% ПОРІНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДПФ: 

for N=1:FILE_NUMBER 

    for M=1:FILE_NUMBER 

        C=corrcoef(AMPL_NEW(N, :), 

AMPL_NEW(M, :)); 

        FOURIER_AMPL_CORR(N, 

M)=C(2, 1); 

        C=corrcoef(PHASE_NEW(N, :), 

PHASE_NEW(M, :)); 

        FOURIER_PHASE_CORR(N, 

M)=C(2, 1); 

    end 

end 

 

Лістинг програми 

„OBWAVELET.m” для виконання 

аналізу акустичних сигналів ОБ-

вейвлетом   в середі Malab  

 

clearclc 

  
FOLDER_NAME='C:\Conservative\'; 
FILE_NAME={'спо20060228_082600'}; 
FILE_NUMBER=length(FILE_NAME); 
for N=1:FILE_NUMBER 
    FILE=char(double([FOLDER_NAME, 

char(FILE_NAME(N))]));  
    LOADED_FILE=wavread(FILE); 
    

FILE_LENGTH(N)=length(LOADED_FILE(:

, 1)); 
    AUDIO(N, 

1:FILE_LENGTH(N))=LOADED_FILE(:, 

1); 
end 
MIN_LENGTH=min(FILE_LENGTH); 
MAX_LENGTH=max(FILE_LENGTH); 
clear DIRECTORY_WAY; 
clear LOADED_FILE; 
 

FOURIER=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 
AMPL=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 
PHASE=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 
for N=1:FILE_NUMBER 
    FT=fft(AUDIO(N, :)); 
    FOURIER(N, 

1:(FILE_LENGTH(N)/2))=FT(1:FILE_LEN

GTH(N)/2);     
    AMPL(N, :)=abs(FOURIER(N, :));                   
    PHASE(N, 

:)=unwrap(angle(FOURIER(N, :)));        
end 

  
AMPL_NEW=zeros(FILE_NUMBER, 

(MIN_LENGTH/2)); 
PHASE_NEW=zeros(FILE_NUMBER, 

(MIN_LENGTH/2)); 
for N=1:FILE_NUMBER 
    

DELTA(N)=(FILE_LENGTH(N))/MIN_LENGT

H; 
    AMPL_NEW(N, 

:)=pchip(1:(FILE_LENGTH(N)/2), 

AMPL(N,1:(FILE_LENGTH(N)/2)), 

1:DELTA(N):(FILE_LENGTH(N)/2)); 
    PHASE_NEW(N, 

:)=pchip(1:(FILE_LENGTH(N)/2), 

PHASE(N,1:(FILE_LENGTH(N)/2) ), 

1:DELTA(N):(FILE_LENGTH(N)/2)); 

  
end 
  

% Визначення коефіціентів 

апроксимації для першого 

аудиосигналу 
S01(N,:)=3/9*AMPL_NEW(N, :); 

     
for M2=1:FILE_LENGTH(N)/2/3 
S02(M2)=1/1.73*sum(S01(3*(M2-

1)+1:3*(M2-1)+3)); 
end 
for M3=1:FILE_LENGTH(N)/2/9 
S03(M3)=1/1.73*sum(S02(3*(M3-

1)+1:3*(M3-1)+3)); 
end     
for M4=1:FILE_LENGTH(N)/2/27 
    S04(M4)=1/1.73*sum(S03(3*(M4-

1)+1:3*(M4-1)+3)); 
end 
for M5=1:FILE_LENGTH(N)/2/81 
    S05(M5)=1/1.73*sum(S04(3*(M5-

1)+1:3*(M5-1)+3)); 
end 
for M6=1:FILE_LENGTH(N)/2/243 
    S06(M6)=1/1.73*sum(S05(3*(M6-

1)+1:3*(M6-1)+3)); 
end 
for M7=1:FILE_LENGTH(N)/2/729 
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    S07(M7)=1/1.73*sum(S06(3*(M7-

1)+1:3*(M7-1)+3)); 
end 
for M8=1:FILE_LENGTH(N)/2/2187 
    S08(M8)=1/1.73*sum(S07(3*(M8-

1)+1:3*(M8-1)+3)); 
end 
for M9=1:FILE_LENGTH(N)/2/6561 
    S09(M9)=1/1.73*sum(S08(3*(M9-

1)+1:3*(M9-1)+3)); 
end 
for M10=1:FILE_LENGTH(N)/2/19683 
    

S010(M10)=1/1.73*sum(S09(3*(M10-

1)+1:3*(M10-1)+3)); 
end 
for M11=1:FILE_LENGTH(N)/2/59049 
    

S011(M11)=1/1.73*sum(S010(3*(M11-

1)+1:3*(M11-1)+3)); 
end 
  

 

% Початок роботи с другим файлом 
FOLDER_NAME='C:\Conservative\'; 
FILE_NAME={'сом20060228_175717'}; 
FILE_NUMBER=length(FILE_NAME); 
for N=1:FILE_NUMBER 
    FILE=char(double([FOLDER_NAME, 

char(FILE_NAME(N))]));  
    LOADED_FILE=wavread(FILE); 
    

FILE_LENGTH(N)=length(LOADED_FILE(:

, 1)); 
    AUDIO(N, 

1:FILE_LENGTH(N))=LOADED_FILE(:, 

1); 
end 
MIN_LENGTH=min(FILE_LENGTH); 
MAX_LENGTH=max(FILE_LENGTH); 
clear DIRECTORY_WAY; 
clear LOADED_FILE; 
FOURIER=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 
AMPL=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 
PHASE=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 

 
for N=1:FILE_NUMBER 
    FT=fft(AUDIO(N, :)); 
    FOURIER(N, 

1:(FILE_LENGTH(N)/2))=FT(1:FILE_LEN

GTH(N)/2);     
    AMPL(N, :)=abs(FOURIER(N, :));                   
    PHASE(N, 

:)=unwrap(angle(FOURIER(N, :)));        
end 

  
AMPL_NEW=zeros(FILE_NUMBER, 

(MIN_LENGTH/2)); 

PHASE_NEW=zeros(FILE_NUMBER, 

(MIN_LENGTH/2)); 
for N=1:FILE_NUMBER 
    

DELTA(N)=(FILE_LENGTH(N))/MIN_LENGT

H; 
    AMPL_NEW(N, 

:)=pchip(1:(FILE_LENGTH(N)/2), 

AMPL(N,1:(FILE_LENGTH(N)/2)), 

1:DELTA(N):(FILE_LENGTH(N)/2)); 
    PHASE_NEW(N, 

:)=pchip(1:(FILE_LENGTH(N)/2), 

PHASE(N,1:(FILE_LENGTH(N)/2) ), 

1:DELTA(N):(FILE_LENGTH(N)/2)); 

  
end 
 

% Визначення коефіціентів 

апроксимації для другого 

аудиосигналу 

  
S1(N,:)=3/9*AMPL_NEW(N, :); 

     
    for M2=1:FILE_LENGTH(N)/2/3 
    S2(M2)=1/1.73*sum(S1(3*(M2-

1)+1:3*(M2-1)+3)); 
    end 
    for M3=1:FILE_LENGTH(N)/2/9 
    S3(M3)=1/1.73*sum(S2(3*(M3-

1)+1:3*(M3-1)+3)); 
    end     
for M4=1:FILE_LENGTH(N)/2/27 
    S4(M4)=1/1.73*sum(S3(3*(M4-

1)+1:3*(M4-1)+3)); 
end 
for M5=1:FILE_LENGTH(N)/2/81 
    S5(M5)=1/1.73*sum(S4(3*(M5-

1)+1:3*(M5-1)+3)); 
end 
for M6=1:FILE_LENGTH(N)/2/243 
    S6(M6)=1/1.73*sum(S5(3*(M6-

1)+1:3*(M6-1)+3)); 
end 
for M7=1:FILE_LENGTH(N)/2/729 
    S7(M7)=1/1.73*sum(S6(3*(M7-

1)+1:3*(M7-1)+3)); 
end 
for M8=1:FILE_LENGTH(N)/2/2187 
    S8(M8)=1/1.73*sum(S7(3*(M8-

1)+1:3*(M8-1)+3)); 
end 
for M9=1:FILE_LENGTH(N)/2/6561 
    S9(M9)=1/1.73*sum(S8(3*(M9-

1)+1:3*(M9-1)+3)); 
end 
for M10=1:FILE_LENGTH(N)/2/19683 
    S10(M10)=1/1.73*sum(S9(3*(M10-

1)+1:3*(M10-1)+3)); 
end 
for M11=1:FILE_LENGTH(N)/2/59049 
    S11(M11)=1/1.73*sum(S10(3*(M11-

1)+1:3*(M11-1)+3)); 
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end 
  

% Визначення коефіціентів 

корелляції 

 
C1=corrcoef(S01,S1); 
C2=corrcoef(S02,S2); 
C3=corrcoef(S03,S3); 
C4=corrcoef(S04,S4); 
C5=corrcoef(S05,S5); 
C6=corrcoef(S06,S6); 
C7=corrcoef(S07,S7); 
C8=corrcoef(S08,S8); 
C9=corrcoef(S09,S9); 
C10=corrcoef(S010,S10); 
C11=corrcoef(S011,S11); 

 

Лістинг програми 

„HAARWAVELET.m” для 

виконання аналізу акустичних 

сигналів вейвлетом Хаара  в середі 

Malab 

clear 
clc 

  
FOLDER_NAME='C:\Conservative\'; 
FILE_NAME={'спо20060228_082600'}; 
FILE_NUMBER=length(FILE_NAME); 
for N=1:FILE_NUMBER 
    FILE=char(double([FOLDER_NAME, 

char(FILE_NAME(N))]));  
    LOADED_FILE=wavread(FILE); 
    

FILE_LENGTH(N)=length(LOADED_FILE(:

, 1)); 
    AUDIO(N, 

1:FILE_LENGTH(N))=LOADED_FILE(:, 

1); 
end 
MIN_LENGTH=min(FILE_LENGTH); 
MAX_LENGTH=max(FILE_LENGTH); 
clear DIRECTORY_WAY; 
clear LOADED_FILE; 
 

FOURIER=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 
AMPL=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 
PHASE=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 
for N=1:FILE_NUMBER 
    FT=fft(AUDIO(N, :)); 
    FOURIER(N, 

1:(FILE_LENGTH(N)/2))=FT(1:FILE_LEN

GTH(N)/2);     

    AMPL(N, :)=abs(FOURIER(N, :));                   
    PHASE(N, 

:)=unwrap(angle(FOURIER(N, :)));        
end 

  
AMPL_NEW=zeros(FILE_NUMBER, 

(MIN_LENGTH/2)); 
PHASE_NEW=zeros(FILE_NUMBER, 

(MIN_LENGTH/2)); 
for N=1:FILE_NUMBER 
    

DELTA(N)=(FILE_LENGTH(N))/MIN_LENGT

H; 
    AMPL_NEW(N, 

:)=pchip(1:(FILE_LENGTH(N)/2), 

AMPL(N,1:(FILE_LENGTH(N)/2)), 

1:DELTA(N):(FILE_LENGTH(N)/2)); 
    PHASE_NEW(N, 

:)=pchip(1:(FILE_LENGTH(N)/2), 

PHASE(N,1:(FILE_LENGTH(N)/2) ), 

1:DELTA(N):(FILE_LENGTH(N)/2)); 

  
end 
  

% Визначення коефіціентів 

апроксимації для першого 

аудиосигналу 
S01(N,:)=2/9*AMPL_NEW(N, :); 

     

for M2=1:FILE_LENGTH(N)/2/2 
S02(M2)=1/1.73*sum(S01(2*(M2-

1)+1:2*(M2-1)+2)); 
end 
for M3=1:FILE_LENGTH(N)/2/4 
S03(M3)=1/1.73*sum(S02(2*(M3-

1)+1:2*(M3-1)+2)); 
end     
for M4=1:FILE_LENGTH(N)/2/8 
    S04(M4)=1/1.73*sum(S03(2*(M4-

1)+1:2*(M4-1)+2)); 
end 
for M5=1:FILE_LENGTH(N)/2/16 
    S05(M5)=1/1.73*sum(S04(2*(M5-

1)+1:2*(M5-1)+2)); 
end 
for M6=1:FILE_LENGTH(N)/2/32 
    S06(M6)=1/1.73*sum(S05(2*(M6-

1)+1:2*(M6-1)+2)); 
end 
for M7=1:FILE_LENGTH(N)/2/64 
    S07(M7)=1/1.73*sum(S06(2*(M7-

1)+1:2*(M7-1)+2)); 
end 
for M8=1:FILE_LENGTH(N)/2/128 
    S08(M8)=1/1.73*sum(S07(2*(M8-

1)+1:2*(M8-1)+2)); 
end 
for M9=1:FILE_LENGTH(N)/2/256 
    S09(M9)=1/1.73*sum(S08(2*(M9-

1)+1:2*(M9-1)+2)); 
end 
for M10=1:FILE_LENGTH(N)/2/512 
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S010(M10)=1/1.73*sum(S09(2*(M10-

1)+1:2*(M10-1)+2)); 
end 
for M11=1:FILE_LENGTH(N)/2/1024 
    

S011(M11)=1/1.73*sum(S010(2*(M11-

1)+1:2*(M11-1)+2)); 
end 
for M12=1:FILE_LENGTH(N)/2/2048 
    

S012(M12)=1/1.73*sum(S011(2*(M12-

1)+1:2*(M12-1)+2)); 
end 
for M13=1:FILE_LENGTH(N)/2/4098 
    

S013(M13)=1/1.73*sum(S012(2*(M13-

1)+1:2*(M13-1)+2)); 
end 
for M14=1:FILE_LENGTH(N)/2/8192 
    

S014(M14)=1/1.73*sum(S013(2*(M14-

1)+1:2*(M14-1)+2)); 
end 
for M15=1:FILE_LENGTH(N)/2/16384 
    

S015(M15)=1/1.73*sum(S014(2*(M15-

1)+1:2*(M15-1)+2)); 
end 
for M16=1:FILE_LENGTH(N)/2/32768 
    

S016(M16)=1/1.73*sum(S015(2*(M16-

1)+1:2*(M16-1)+2)); 
end 
for M17=1:FILE_LENGTH(N)/2/65536 
    

S017(M17)=1/1.73*sum(S016(2*(M17-

1)+1:2*(M17-1)+2)); 
end 
  

 

% Початок роботи с другим файлом 
FOLDER_NAME='C:\Conservative\'; 
FILE_NAME={'сом20060228_175717'}; 
FILE_NUMBER=length(FILE_NAME); 
for N=1:FILE_NUMBER 
    FILE=char(double([FOLDER_NAME, 

char(FILE_NAME(N))]));  
    LOADED_FILE=wavread(FILE); 
    

FILE_LENGTH(N)=length(LOADED_FILE(:

, 1)); 
    AUDIO(N, 

1:FILE_LENGTH(N))=LOADED_FILE(:, 

1); 
end 
MIN_LENGTH=min(FILE_LENGTH); 
MAX_LENGTH=max(FILE_LENGTH); 
clear DIRECTORY_WAY; 
clear LOADED_FILE; 
FOURIER=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 

AMPL=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 
PHASE=zeros(FILE_NUMBER, 

(MAX_LENGTH/2)); 

 
for N=1:FILE_NUMBER 
    FT=fft(AUDIO(N, :)); 
    FOURIER(N, 

1:(FILE_LENGTH(N)/2))=FT(1:FILE_LEN

GTH(N)/2);     
    AMPL(N, :)=abs(FOURIER(N, :));                   
    PHASE(N, 

:)=unwrap(angle(FOURIER(N, :)));        
end 

  
AMPL_NEW=zeros(FILE_NUMBER, 

(MIN_LENGTH/2)); 
PHASE_NEW=zeros(FILE_NUMBER, 

(MIN_LENGTH/2)); 
for N=1:FILE_NUMBER 
    

DELTA(N)=(FILE_LENGTH(N))/MIN_LENGT

H; 
    AMPL_NEW(N, 

:)=pchip(1:(FILE_LENGTH(N)/2), 

AMPL(N,1:(FILE_LENGTH(N)/2)), 

1:DELTA(N):(FILE_LENGTH(N)/2)); 
    PHASE_NEW(N, 

:)=pchip(1:(FILE_LENGTH(N)/2), 

PHASE(N,1:(FILE_LENGTH(N)/2) ), 

1:DELTA(N):(FILE_LENGTH(N)/2)); 

  
end 
 

% Визначення коефіціентів 

апроксимації для другого 

аудиосигналу 

  
S1(N,:)=2/9*AMPL_NEW(N, :); 

     
for M2=1:FILE_LENGTH(N)/2/2 
S2(M2)=1/1.73*sum(S1(2*(M2-

1)+1:2*(M2-1)+2)); 
end 
for M3=1:FILE_LENGTH(N)/2/4 
S3(M3)=1/1.73*sum(S2(2*(M3-

1)+1:2*(M3-1)+2)); 
end     
for M4=1:FILE_LENGTH(N)/2/8 
    S4(M4)=1/1.73*sum(S3(2*(M4-

1)+1:2*(M4-1)+2)); 
end 
for M5=1:FILE_LENGTH(N)/2/16 
    S5(M5)=1/1.73*sum(S4(2*(M5-

1)+1:2*(M5-1)+2)); 
end 
for M6=1:FILE_LENGTH(N)/2/32 
    S6(M6)=1/1.73*sum(S5(2*(M6-

1)+1:2*(M6-1)+2)); 
end 
for M7=1:FILE_LENGTH(N)/2/64 
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    S7(M7)=1/1.73*sum(S6(2*(M7-

1)+1:2*(M7-1)+2)); 
end 
for M8=1:FILE_LENGTH(N)/2/128 
    S8(M8)=1/1.73*sum(S7(2*(M8-

1)+1:2*(M8-1)+2)); 
end 
for M9=1:FILE_LENGTH(N)/2/256 
    S9(M9)=1/1.73*sum(S8(2*(M9-

1)+1:2*(M9-1)+2)); 
end 
for M10=1:FILE_LENGTH(N)/2/512 
    S10(M10)=1/1.73*sum(S9(2*(M10-

1)+1:2*(M10-1)+2)); 
end 
for M11=1:FILE_LENGTH(N)/2/1024 
    S11(M11)=1/1.73*sum(S10(2*(M11-

1)+1:2*(M11-1)+2)); 
end 

  
for M12=1:FILE_LENGTH(N)/2/2048 
    S12(M12)=1/1.73*sum(S11(2*(M12-

1)+1:2*(M12-1)+2)); 
end 
for M13=1:FILE_LENGTH(N)/2/4098 
    S13(M13)=1/1.73*sum(S12(2*(M13-

1)+1:2*(M13-1)+2)); 
end 
for M14=1:FILE_LENGTH(N)/2/8192 
    S14(M14)=1/1.73*sum(S13(2*(M14-

1)+1:2*(M14-1)+2)); 
end 
for M15=1:FILE_LENGTH(N)/2/16384 
    S15(M15)=1/1.73*sum(S14(2*(M15-

1)+1:2*(M15-1)+2)); 
end 
for M16=1:FILE_LENGTH(N)/2/32768 
    S16(M16)=1/1.73*sum(S15(2*(M16-

1)+1:2*(M16-1)+2)); 
end 
for M17=1:FILE_LENGTH(N)/2/65536 
    S17(M17)=1/1.73*sum(S16(2*(M17-

1)+1:2*(M17-1)+2)); 
end 
  

% Визначення коефіціентів 

корелляції 

 
C1=corrcoef(S01,S1); 
C2=corrcoef(S02,S2); 
C3=corrcoef(S03,S3); 
C4=corrcoef(S04,S4); 
C5=corrcoef(S05,S5); 
C6=corrcoef(S06,S6); 
C7=corrcoef(S07,S7); 
C8=corrcoef(S08,S8); 
C9=corrcoef(S09,S9); 
C10=corrcoef(S010,S10); 
C11=corrcoef(S011,S11); 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 

Значення коефіцієнтів кореляції для АЧХ вихідних сигналів 

Коефіцієнти кореляції 

назва 

файлу 
20060222 

_165847 

20060222 

_165610 

20060224 

_105846 

20060224 

_190258 

20060224 

_170915 

20060224 

_175324 

20060228 

_082600 

20060228 

_082253 

20060225 

_193024 

20060302 

_205420 

20060228 

_175717 

20060224 

_175718 

20060224 

_170953 

20060224 

_172850 

20060224 

_150459 

номер 

файлу 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 0,629775 0,621874 0,629851 0,60678 0,386983 0,558819 0,432241 0,513598 0,526381 0,527504 0,576856 0,519538 0,567205 0,514886 

2 0,629775 1 0,658279 0,632368 0,679928 0,513727 0,613259 0,515425 0,608423 0,612891 0,569976 0,559241 0,563963 0,523129 0,530501 

3 0,621874 0,658279 1 0,673032 0,706511 0,479887 0,612339 0,567062 0,56588 0,584064 0,582659 0,563492 0,576169 0,57071 0,560942 

4 0,629851 0,632368 0,673032 1 0,651429 0,506562 0,593817 0,566578 0,57939 0,587136 0,571214 0,577539 0,648429 0,613594 0,594315 

5 0,60678 0,679928 0,706511 0,651429 1 0,514263 0,624478 0,526154 0,588354 0,560953 0,595301 0,565677 0,577094 0,580183 0,571462 

6 0,386983 0,513727 0,479887 0,506562 0,514263 1 0,566592 0,591547 0,599704 0,57518 0,618464 0,453567 0,533939 0,463712 0,51595 

7 0,558819 0,613259 0,612339 0,593817 0,624478 0,566592 1 0,560072 0,551301 0,568501 0,627072 0,453452 0,545586 0,485642 0,524194 

8 0,432241 0,515425 0,567062 0,566578 0,526154 0,591547 0,560072 1 0,570289 0,567258 0,59122 0,44045 0,562205 0,458043 0,518965 

9 0,513598 0,608423 0,56588 0,57939 0,588354 0,599704 0,551301 0,570289 1 0,620598 0,617979 0,572024 0,667766 0,574542 0,502357 

10 0,526381 0,612891 0,584064 0,587136 0,560953 0,57518 0,568501 0,567258 0,620598 1 0,576472 0,539072 0,52261 0,499654 0,556685 

11 0,527504 0,569976 0,582659 0,571214 0,595301 0,618464 0,627072 0,59122 0,617979 0,576472 1 0,511318 0,572424 0,529123 0,553492 

12 0,576856 0,559241 0,563492 0,577539 0,565677 0,453567 0,453452 0,44045 0,572024 0,539072 0,511318 1 0,583695 0,653688 0,57634 

13 0,519538 0,563963 0,576169 0,648429 0,577094 0,533939 0,545586 0,562205 0,667766 0,52261 0,572424 0,583695 1 0,671672 0,551224 

14 0,567205 0,523129 0,57071 0,613594 0,580183 0,463712 0,485642 0,458043 0,574542 0,499654 0,529123 0,653688 0,671672 1 0,567728 

15 0,514886 0,530501 0,560942 0,594315 0,571462 0,51595 0,524194 0,518965 0,502357 0,556685 0,553492 0,57634 0,551224 0,567728 1 
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                      Таблиця Б.2 
Значення коефіцієнтів кореляції для ФЧХ вихідних сигналів 

Коефіцієнти кореляції 

назва 

файлу 
20060222 

_165847 

20060222 

_165610 

20060224 

_105846 

20060224 

_190258 

20060224 

_170915 

20060224 

_175324 

20060228 

_082600 

20060228 

_082253 

20060225 

_193024 

20060302 

_205420 

20060228 

_175717 

20060224 

_175718 

20060224 

_170953 

20060224 

_172850 

20060224 

_150459 

номер 

файла 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 0,619978 -0,73007 0,491809 -0,86461 0,79456 0,319888 0,819136 0,765499 -0,87088 0,643711 0,951737 0,44635 0,759269 0,838628 

2 0,619978 1 -0,62231 0,952938 -0,4419 0,954282 0,759433 0,954088 0,970946 -0,92232 0,600443 0,808434 0,611676 0,962004 0,940088 

3 -0,73007 -0,62231 1 -0,45718 0,875631 -0,76228 -0,03192 -0,71963 -0,72636 0,752385 -0,95224 -0,73349 -0,87212 -0,78553 -0,69796 

4 0,491809 0,952938 -0,45718 1 -0,29348 0,853752 0,770782 0,875766 0,88279 -0,82264 0,426792 0,715072 0,470389 0,866809 0,84862 

5 -0,86461 -0,4419 0,875631 -0,29348 1 -0,65024 0,094669 -0,64011 -0,59255 0,703974 -0,84433 -0,80246 -0,6554 -0,65314 -0,64196 

6 0,79456 0,954282 -0,76228 0,853752 -0,65024 1 0,646274 0,991949 0,995616 -0,98485 0,728077 0,917838 0,693421 0,991728 0,985427 

7 0,319888 0,759433 -0,03192 0,770782 0,094669 0,646274 1 0,672754 0,694315 -0,62281 0,012672 0,49726 0,074634 0,610338 0,686651 

8 0,819136 0,954088 -0,71963 0,875766 -0,64011 0,991949 0,672754 1 0,992262 -0,9924 0,669676 0,940638 0,619253 0,981778 0,994383 

9 0,765499 0,970946 -0,72636 0,88279 -0,59255 0,995616 0,694315 0,992262 1 -0,9786 0,681699 0,899582 0,660073 0,988953 0,983939 

10 -0,87088 -0,92232 0,752385 -0,82264 0,703974 -0,98485 -0,62281 -0,9924 -0,9786 1 -0,70251 -0,96546 -0,61252 -0,97198 -0,99492 

11 0,643711 0,600443 -0,95224 0,426792 -0,84433 0,728077 0,012672 0,669676 0,681699 -0,70251 1 0,675237 0,922032 0,761452 0,652148 

12 0,951737 0,808434 -0,73349 0,715072 -0,80246 0,917838 0,49726 0,940638 0,899582 -0,96546 0,675237 1 0,52855 0,898114 0,950499 

13 0,44635 0,611676 -0,87212 0,470389 -0,6554 0,693421 0,074634 0,619253 0,660073 -0,61252 0,922032 0,52855 1 0,733726 0,574921 

14 0,759269 0,962004 -0,78553 0,866809 -0,65314 0,991728 0,610338 0,981778 0,988953 -0,97198 0,761452 0,898114 0,733726 1 0,969761 

15 0,838628 0,940088 -0,69796 0,84862 -0,64196 0,985427 0,686651 0,994383 0,983939 -0,99492 0,652148 0,950499 0,574921 0,969761 1 
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Додаток В 
Таблиця В.1 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 1-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 1 0,629775 0,621874 0,629851 0,60678 0,386983 0,558819 0,432241 0,513598 0,526381 0,527504 0,576856 0,519538 0,567205 0,514886 

2 1 0,71178 0,709636 0,707768 0,690553 0,441378 0,649527 0,496675 0,590384 0,605866 0,608407 0,660223 0,589546 0,640635 0,603347 

3 1 0,754351 0,755736 0,7518 0,732491 0,470236 0,695203 0,52884 0,627617 0,644606 0,649244 0,702047 0,628709 0,6798 0,650533 

4 1 0,782016 0,776853 0,77759 0,752926 0,489899 0,71839 0,551592 0,64424 0,665812 0,667752 0,720898 0,64389 0,707298 0,667527 

5 1 0,808504 0,806916 0,802121 0,780659 0,512008 0,747162 0,580742 0,671239 0,697292 0,696702 0,739998 0,666193 0,74255 0,695952 

6 1 0,808504 0,82715 0,854547 0,818961 0,583501 0,797353 0,662898 0,723615 0,739885 0,755818 0,771251 0,743484 0,793705 0,735763 

7 1 0,924246 0,880969 0,907169 0,89335 0,856416 0,894576 0,86871 0,917805 0,901923 0,881742 0,835998 0,798508 0,827381 0,815978 

8 1 0,953212 0,949925 0,92419 0,959446 0,906055 0,940811 0,931408 0,902922 0,915237 0,940944 0,832616 0,812903 0,836656 0,859405 

9 1 0,965501 0,967445 0,972579 0,973286 0,951111 0,954449 0,983557 0,963409 0,983252 0,953407 0,941702 0,942113 0,98676 0,924116 

10 1 0,970336 0,948814 0,960277 0,958927 0,966098 0,981143 0,99245 0,981172 0,99969 0,964052 0,996647 0,968599 0,987738 0,983428 

 

Таблиця В.2 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 2-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,629775 1 0,658279 0,632368 0,679928 0,513727 0,613259 0,515425 0,608423 0,612891 0,569976 0,559241 0,563963 0,523129 0,562959 

2 0,71178 1 0,758274 0,708218 0,770583 0,584667 0,70528 0,592272 0,656664 0,701661 0,655582 0,644 0,634806 0,593809 0,641203 

3 0,754351 1 0,798099 0,743247 0,809207 0,619065 0,745328 0,628986 0,69595 0,740801 0,694578 0,679708 0,668756 0,627767 0,675843 

4 0,782016 1 0,822688 0,772112 0,84267 0,64839 0,772015 0,660807 0,7663 0,770589 0,724976 0,706004 0,692034 0,65995 0,706729 

5 0,808504 1 0,855789 0,879705 0,881284 0,686856 0,806614 0,696837 0,812952 0,813596 0,761007 0,730344 0,723032 0,694964 0,736662 

6 0,808504 1 0,891579 0,879705 0,932557 0,77661 0,866026 0,773728 0,87169 0,860927 0,825114 0,760858 0,827373 0,775333 0,785593 

7 0,924246 1 0,918282 0,932501 0,948443 0,884033 0,936372 0,86558 0,931884 0,906545 0,88195 0,797153 0,865409 0,818543 0,826769 

8 0,953212 1 0,97324 0,946897 0,979294 0,934575 0,939398 0,927283 0,957011 0,911629 0,926829 0,834669 0,892559 0,877892 0,903398 

9 0,965501 1 0,98951 0,97132 0,982681 0,946856 0,93392 0,964218 0,993998 0,944751 0,920021 0,905959 0,993009 0,985403 0,938992 

10 0,970336 1 0,995563 0,998545 0,99883 0,950086 0,92677 0,991119 0,995317 0,97337 0,871414 0,986196 0,999226 0,994151 0,912164 
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Таблиця В.3 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 3-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,621874 0,658279 1 0,673032 0,706511 0,479887 0,612339 0,567062 0,56588 0,584064 0,582659 0,563492 0,576169 0,57071 0,560942 

2 0,709636 0,758274 1 0,762973 0,811474 0,554363 0,710662 0,653189 0,648024 0,655885 0,675983 0,65051 0,658183 0,653317 0,661431 

3 0,755736 0,798099 1 0,805171 0,85754 0,586347 0,75248 0,690756 0,685949 0,693017 0,69713 0,688561 0,699834 0,690129 0,70878 

4 0,776853 0,822688 1 0,830975 0,881506 0,608406 0,773461 0,718165 0,704521 0,737956 0,736984 0,709497 0,717846 0,715251 0,729371 

5 0,806916 0,855789 1 0,854711 0,904354 0,630001 0,793064 0,745752 0,728018 0,770375 0,755585 0,727744 0,74155 0,738643 0,748296 

6 0,82715 0,891579 1 0,90861 0,94564 0,706789 0,837348 0,817121 0,777774 0,797591 0,819409 0,741943 0,80522 0,775487 0,783148 

7 0,880969 0,918282 1 0,929747 0,971577 0,881387 0,888314 0,931791 0,858786 0,86887 0,882823 0,760553 0,823883 0,812461 0,802583 

8 0,949925 0,97324 1 0,942173 0,982293 0,887442 0,904978 0,945193 0,911562 0,927204 0,878618 0,810023 0,81925 0,83205 0,796762 

9 0,967445 0,98951 1 0,992279 0,996748 0,929899 0,91354 0,972673 0,983602 0,952522 0,897226 0,924912 0,969629 0,991175 0,842695 

10 0,948814 0,995563 1 0,999144 0,998844 0,917303 0,888544 0,975267 0,990847 0,951519 0,83136 0,968828 0,992677 0,98605 0,880083 

 
Таблиця В.4 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 4-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,629851 0,632368 0,673032 1 0,651429 0,506562 0,593817 0,566578 0,57939 0,587136 0,571214 0,577539 0,648429 0,613594 0,594315 

2 0,707768 0,708218 0,762973 1 0,730918 0,573698 0,682176 0,643576 0,653359 0,670155 0,651665 0,65941 0,727235 0,692178 0,686933 

3 0,7518 0,743247 0,805171 1 0,769302 0,607722 0,72401 0,678323 0,68914 0,696982 0,689066 0,698328 0,774629 0,731583 0,693504 

4 0,77759 0,772112 0,830975 1 0,801174 0,632694 0,748597 0,71083 0,713257 0,736028 0,718007 0,724641 0,797252 0,763373 0,759008 

5 0,802121 0,879705 0,854711 1 0,826342 0,662865 0,777997 0,741517 0,745986 0,769928 0,746281 0,749451 0,824327 0,79454 0,784346 

6 0,854547 0,879705 0,90861 1 0,90585 0,728475 0,831535 0,832699 0,821754 0,818782 0,822905 0,808995 0,885513 0,844986 0,837635 

7 0,907169 0,932501 0,929747 1 0,946793 0,924049 0,884851 0,950446 0,945398 0,928877 0,900963 0,884977 0,915063 0,927577 0,87267 

8 0,92419 0,946897 0,942173 1 0,966523 0,924521 0,867219 0,967374 0,968835 0,938349 0,898821 0,928192 0,925441 0,953508 0,883267 

9 0,972579 0,97132 0,992279 1 0,998267 0,927777 0,911486 0,984729 0,965881 0,96859 0,898387 0,951056 0,94081 0,988033 0,880691 

10 0,960277 0,998545 0,999144 1 0,999828 0,931965 0,906751 0,983555 0,99453 0,962952 0,851773 0,978037 0,99634 0,991329 0,898564 
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Таблиця В.5 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 5-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,60678 0,679928 0,706511 0,651429 1 0,514263 0,624478 0,526154 0,588354 0,560953 0,595301 0,565677 0,577094 0,580183 0,51595 

2 0,690553 0,770583 0,811474 0,730918 1 0,590238 0,727158 0,608881 0,672701 0,649037 0,674867 0,653957 0,660117 0,663971 0,615164 

3 0,732491 0,809207 0,85754 0,769302 1 0,627494 0,743207 0,644448 0,7124 0,689977 0,696099 0,691225 0,698548 0,702576 0,660983 

4 0,752926 0,84267 0,881506 0,801174 1 0,65217 0,792945 0,673715 0,731136 0,72096 0,749761 0,713936 0,717489 0,726674 0,686786 

5 0,780659 0,881284 0,904354 0,826342 1 0,672977 0,8172 0,698918 0,753445 0,749226 0,773601 0,739298 0,741082 0,75567 0,714587 

6 0,818961 0,932557 0,94564 0,90585 1 0,777659 0,866707 0,804536 0,812277 0,814245 0,836129 0,779159 0,830363 0,805612 0,748149 

7 0,89335 0,948443 0,971577 0,946793 1 0,900795 0,916621 0,911871 0,89027 0,879912 0,893282 0,822668 0,859471 0,805612 0,869561 

8 0,959446 0,979294 0,982293 0,966523 1 0,92949 0,920525 0,952423 0,942247 0,930196 0,910474 0,881894 0,86809 0,887922 0,900506 

9 0,973286 0,982681 0,996748 0,998267 1 0,938472 0,921231 0,984758 0,976398 0,967183 0,90535 0,947259 0,958512 0,992242 0,923418 

10 0,958927 0,99883 0,998844 0,999828 1 0,935373 0,907545 0,983656 0,993129 0,962051 0,849084 0,977577 0,997328 0,990098 0,967441 

 
Таблиця В.6 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 6-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,386983 0,513727 0,479887 0,506562 0,514263 1 0,566592 0,591547 0,599704 0,57518 0,618464 0,453567 0,533939 0,463712 0,51595 

2 0,441378 0,584667 0,554363 0,573698 0,590238 1 0,659612 0,686615 0,686678 0,666454 0,718218 0,51313 0,612795 0,535904 0,615164 

3 0,470236 0,619065 0,586347 0,607722 0,627494 1 0,70107 0,730675 0,729693 0,706811 0,762371 0,535344 0,654164 0,568993 0,660983 

4 0,489899 0,64839 0,608406 0,632694 0,65217 1 0,728381 0,765842 0,754158 0,734837 0,800134 0,555958 0,679525 0,597244 0,686786 

5 0,512008 0,686856 0,630001 0,662865 0,672977 1 0,763196 0,806075 0,786934 0,769447 0,828223 0,573021 0,700457 0,622213 0,714587 

6 0,583501 0,77661 0,706789 0,728475 0,777659 1 0,820543 0,858583 0,842722 0,831209 0,869905 0,636712 0,760778 0,661369 0,748149 

7 0,856416 0,884033 0,881387 0,924049 0,900795 1 0,926164 0,92165 0,878022 0,884047 0,932793 0,828404 0,888156 0,88832 0,869561 

8 0,906055 0,934575 0,887442 0,924521 0,92949 1 0,942313 0,93136 0,93394 0,926367 0,934563 0,900784 0,919675 0,918694 0,900506 

9 0,951111 0,946856 0,929899 0,927777 0,938472 1 0,986907 0,960901 0,927257 0,96571 0,93274 0,925067 0,947335 0,953089 0,923418 

10 0,966098 0,950086 0,917303 0,931965 0,935373 1 0,986907 0,974758 0,938868 0,971758 0,922798 0,972325 0,958497 0,949208 0,967441 
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Таблиця В.7 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 7-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,558819 0,613259 0,612339 0,593817 0,624478 0,566592 1 0,560072 0,551301 0,568501 0,627072 0,453452 0,545586 0,485642 0,524194 

2 0,649527 0,70528 0,710662 0,682176 0,727158 0,659612 1 0,661373 0,646929 0,667946 0,73488 0,532874 0,63307 0,562024 0,629672 

3 0,695203 0,745328 0,75248 0,72401 0,743207 0,70107 1 0,705596 0,698276 0,709172 0,75263 0,568945 0,675486 0,596062 0,677329 

4 0,71839 0,772015 0,773461 0,748597 0,792945 0,728381 1 0,736552 0,705908 0,739389 0,812284 0,591888 0,693776 0,618645 0,701125 

5 0,747162 0,806614 0,793064 0,777997 0,8172 0,763196 1 0,764716 0,736729 0,774405 0,840484 0,613202 0,716156 0,639399 0,726675 

6 0,797353 0,866026 0,837348 0,831535 0,866707 0,820543 1 0,816687 0,766823 0,816668 0,865628 0,743425 0,760852 0,655306 0,770156 

7 0,894576 0,936372 0,888314 0,884851 0,916621 0,926164 1 0,857127 0,837835 0,894349 0,899972 0,743425 0,791918 0,756715 0,835407 

8 0,940811 0,939398 0,904978 0,867219 0,920525 0,942313 1 0,883931 0,859612 0,907663 0,920361 0,788789 0,80256 0,797159 0,849857 

9 0,954449 0,93392 0,91354 0,911486 0,921231 0,986907 1 0,945314 0,912691 0,969881 0,933914 0,906911 0,934151 0,945503 0,936079 

10 0,981143 0,92677 0,888544 0,906751 0,907545 0,986907 1 0,967933 0,93214 0,982766 0,976958 0,973018 0,931033 0,945459 0,996942 

 
Таблиця В.8 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 8-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,432241 0,515425 0,567062 0,566578 0,526154 0,591547 0,560072 1 0,570289 0,567258 0,59122 0,44045 0,562205 0,458043 0,518965 

2 0,496675 0,592272 0,653189 0,643576 0,608881 0,686615 0,661373 1 0,667494 0,665743 0,692021 0,51126 0,642931 0,524694 0,616126 

3 0,52884 0,628986 0,690756 0,678323 0,644448 0,730675 0,705596 1 0,70737 0,702024 0,735162 0,540225 0,682799 0,557259 0,661742 

4 0,551592 0,660807 0,718165 0,71083 0,673715 0,765842 0,736552 1 0,737268 0,731354 0,772807 0,575342 0,710801 0,587519 0,691349 

5 0,580742 0,696837 0,745752 0,741517 0,698918 0,806075 0,764716 1 0,771625 0,776729 0,813566 0,606953 0,734217 0,613406 0,722392 

6 0,662898 0,773728 0,817121 0,832699 0,804536 0,858583 0,816687 1 0,83174 0,84882 0,876994 0,665461 0,786099 0,667452 0,789528 

7 0,86871 0,86558 0,931791 0,950446 0,911871 0,92165 0,857127 1 0,874035 0,920069 0,923551 0,847792 0,861492 0,893365 0,899536 

8 0,931408 0,927283 0,945193 0,967374 0,952423 0,93136 0,883931 1 0,933655 0,979016 0,922335 0,914841 0,870536 0,909481 0,920398 

9 0,983557 0,964218 0,972673 0,984729 0,984758 0,960901 0,945314 1 0,963742 0,988837 0,95251 0,979293 0,93893 0,987535 0,932457 

10 0,99245 0,991119 0,975267 0,983555 0,983656 0,974758 0,967933 1 0,991723 0,994555 0,926792 0,999138 0,991361 0,995484 0,962318 
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Таблиця В.9 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 9-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,513598 0,608423 0,56588 0,57939 0,588354 0,599704 0,551301 0,570289 1 0,620598 0,617979 0,572024 0,667766 0,574542 0,502357 

2 0,590384 0,656664 0,648024 0,653359 0,672701 0,686678 0,646929 0,667494 1 0,721363 0,715085 0,669953 0,764379 0,65567 0,599113 

3 0,627617 0,69595 0,685949 0,68914 0,7124 0,729693 0,698276 0,70737 1 0,76952 0,761594 0,716377 0,812307 0,692957 0,645312 

4 0,64424 0,7663 0,704521 0,713257 0,731136 0,754158 0,705908 0,737268 1 0,798769 0,819213 0,7371 0,832926 0,713353 0,665556 

5 0,671239 0,812952 0,728018 0,745986 0,753445 0,786934 0,736729 0,771625 1 0,83393 0,855013 0,768276 0,853595 0,741546 0,699738 

6 0,723615 0,87169 0,777774 0,821754 0,812277 0,842722 0,766823 0,83174 1 0,883984 0,877852 0,809786 0,880637 0,782437 0,743876 

7 0,917805 0,931884 0,858786 0,945398 0,89027 0,878022 0,837835 0,874035 1 0,891118 0,929929 0,909745 0,944074 0,940618 0,797361 

8 0,902922 0,957011 0,911562 0,968835 0,942247 0,93394 0,859612 0,933655 1 0,897432 0,937239 0,912697 0,972379 0,968325 0,83246 

9 0,963409 0,993998 0,983602 0,965881 0,976398 0,927257 0,912691 0,963742 1 0,936562 0,896991 0,913205 0,983872 0,98313 0,82204 

10 0,981172 0,995317 0,990847 0,99453 0,993129 0,938868 0,93214 0,991723 1 0,981828 0,896991 0,990492 0,99144 0,999245 0,930578 

 
Таблиця В.10 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 10-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,526381 0,612891 0,584064 0,587136 0,560953 0,57518 0,568501 0,567258 0,620598 1 0,576472 0,539072 0,52261 0,499654 0,556685 

2 0,605866 0,701661 0,655885 0,670155 0,649037 0,666454 0,667946 0,665743 0,721363 1 0,677456 0,630533 0,607358 0,577838 0,661316 

3 0,644606 0,740801 0,693017 0,696982 0,689977 0,706811 0,709172 0,702024 0,76952 1 0,681324 0,669103 0,646075 0,610946 0,69298 

4 0,665812 0,770589 0,737956 0,736028 0,72096 0,734837 0,739389 0,731354 0,798769 1 0,751711 0,700007 0,667077 0,641421 0,74255 

5 0,697292 0,813596 0,770375 0,769928 0,749226 0,769447 0,774405 0,776729 0,83393 1 0,79425 0,736111 0,696057 0,669208 0,77319 

6 0,739885 0,860927 0,797591 0,818782 0,814245 0,831209 0,816668 0,84882 0,883984 1 0,850184 0,767588 0,756317 0,716387 0,816697 

7 0,901923 0,906545 0,86887 0,928877 0,879912 0,884047 0,894349 0,920069 0,891118 1 0,869432 0,849934 0,81642 0,842127 0,869671 

8 0,915237 0,911629 0,927204 0,938349 0,930196 0,926367 0,907663 0,979016 0,897432 1 0,908505 0,875284 0,83654 0,87649 0,917434 

9 0,983252 0,944751 0,952522 0,96859 0,967183 0,96571 0,969881 0,988837 0,936562 1 0,947109 0,969805 0,920314 0,977432 0,964291 

10 0,99969 0,97337 0,951519 0,962952 0,962051 0,971758 0,982766 0,994555 0,981828 1 0,960533 0,997865 0,972496 0,988423 0,983108 
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Таблиця В.11 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 11-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,527504 0,569976 0,582659 0,571214 0,595301 0,618464 0,627072 0,59122 0,617979 0,576472 1 0,511318 0,572424 0,529123 0,553492 

2 0,608407 0,655582 0,675983 0,651665 0,674867 0,718218 0,73488 0,692021 0,715085 0,677456 1 0,60046 0,657534 0,61456 0,660855 

3 0,649244 0,694578 0,69713 0,689066 0,696099 0,762371 0,75263 0,735162 0,761594 0,681324 1 0,640669 0,703413 0,652558 0,710891 

4 0,667752 0,724976 0,736984 0,718007 0,749761 0,800134 0,812284 0,772807 0,819213 0,751711 1 0,663423 0,72731 0,678918 0,73716 

5 0,696702 0,761007 0,755585 0,746281 0,773601 0,828223 0,840484 0,813566 0,855013 0,79425 1 0,687258 0,753763 0,703774 0,76556 

6 0,755818 0,825114 0,819409 0,822905 0,836129 0,869905 0,865628 0,876994 0,877852 0,850184 1 0,73673 0,813569 0,742633 0,81209 

7 0,881742 0,88195 0,882823 0,900963 0,893282 0,932793 0,899972 0,923551 0,929929 0,869432 1 0,826375 0,859891 0,863531 0,865665 

8 0,940944 0,926829 0,878618 0,898821 0,910474 0,934563 0,920361 0,922335 0,937239 0,908505 1 0,879994 0,864895 0,876137 0,871743 

9 0,953407 0,920021 0,897226 0,898387 0,90535 0,93274 0,933914 0,95251 0,896991 0,947109 1 0,93366 0,908657 0,938787 0,912623 

10 0,964052 0,871414 0,83136 0,851773 0,849084 0,922798 0,976958 0,926792 0,896991 0,960533 1 0,940317 0,869559 0,912043 0,990234 

 
Таблиця В.12 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 12-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,576856 0,559241 0,563492 0,577539 0,565677 0,453567 0,453452 0,44045 0,572024 0,539072 0,511318 1 0,583695 0,653688 0,57634 

2 0,660223 0,644 0,65051 0,65941 0,653957 0,51313 0,532874 0,51126 0,669953 0,630533 0,60046 1 0,668412 0,75547 0,693136 

3 0,702047 0,679708 0,688561 0,698328 0,691225 0,535344 0,568945 0,540225 0,716377 0,669103 0,640669 1 0,712008 0,800524 0,74484 

4 0,720898 0,706004 0,709497 0,724641 0,713936 0,555958 0,591888 0,575342 0,7371 0,700007 0,663423 1 0,735267 0,835813 0,770063 

5 0,739998 0,730344 0,727744 0,749451 0,739298 0,573021 0,613202 0,606953 0,768276 0,736111 0,687258 1 0,763464 0,866492 0,803766 

6 0,771251 0,760858 0,741943 0,808995 0,779159 0,636712 0,743425 0,665461 0,809786 0,767588 0,73673 1 0,825559 0,900086 0,840346 

7 0,835998 0,797153 0,760553 0,884977 0,822668 0,828404 0,743425 0,847792 0,909745 0,849934 0,826375 1 0,875181 0,926226 0,873933 

8 0,832616 0,834669 0,810023 0,928192 0,881894 0,900784 0,788789 0,914841 0,912697 0,875284 0,879994 1 0,898224 0,949987 0,929108 

9 0,941702 0,905959 0,924912 0,951056 0,947259 0,925067 0,906911 0,979293 0,913205 0,969805 0,93366 1 0,876381 0,952308 0,944881 

10 0,996647 0,986196 0,968828 0,978037 0,977577 0,972325 0,973018 0,999138 0,990492 0,997865 0,940317 1 0,985588 0,99504 0,970278 
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Таблиця В.13 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 13-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,519538 0,563963 0,576169 0,648429 0,577094 0,533939 0,545586 0,562205 0,667766 0,52261 0,572424 0,583695 1 0,671672 0,551224 

2 0,589546 0,634806 0,658183 0,727235 0,660117 0,612795 0,63307 0,642931 0,764379 0,607358 0,657534 0,668412 1 0,765793 0,641173 

3 0,628709 0,668756 0,699834 0,774629 0,698548 0,654164 0,675486 0,682799 0,812307 0,646075 0,703413 0,712008 1 0,816389 0,692986 

4 0,64389 0,692034 0,717846 0,797252 0,717489 0,679525 0,693776 0,710801 0,832926 0,667077 0,72731 0,735267 1 0,844145 0,711782 

5 0,666193 0,723032 0,74155 0,824327 0,741082 0,700457 0,716156 0,734217 0,853595 0,696057 0,753763 0,763464 1 0,864926 0,736611 

6 0,743484 0,827373 0,80522 0,885513 0,830363 0,760778 0,760852 0,786099 0,880637 0,756317 0,813569 0,825559 1 0,897285 0,78346 

7 0,798508 0,865409 0,823883 0,915063 0,859471 0,888156 0,791918 0,861492 0,944074 0,81642 0,859891 0,875181 1 0,962856 0,808534 

8 0,812903 0,892559 0,81925 0,925441 0,86809 0,919675 0,80256 0,870536 0,972379 0,83654 0,864895 0,898224 1 0,979496 0,805486 

9 0,942113 0,993009 0,969629 0,94081 0,958512 0,947335 0,934151 0,93893 0,983872 0,920314 0,908657 0,876381 1 0,967486 0,801978 

10 0,968599 0,999226 0,992677 0,99634 0,997328 0,958497 0,931033 0,991361 0,99144 0,972496 0,869559 0,985588 1 0,991017 0,919317 

 
Таблиця В.14 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 14-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,567205 0,523129 0,57071 0,613594 0,580183 0,463712 0,485642 0,458043 0,574542 0,499654 0,529123 0,653688 0,671672 1 0,567728 

2 0,640635 0,593809 0,653317 0,692178 0,663971 0,535904 0,562024 0,524694 0,65567 0,577838 0,61456 0,75547 0,765793 1 0,669986 

3 0,6798 0,627767 0,690129 0,731583 0,702576 0,568993 0,596062 0,557259 0,692957 0,610946 0,652558 0,800524 0,816389 1 0,72192 

4 0,707298 0,65995 0,715251 0,763373 0,726674 0,597244 0,618645 0,587519 0,713353 0,641421 0,678918 0,835813 0,844145 1 0,753655 

5 0,74255 0,694964 0,738643 0,79454 0,75567 0,622213 0,639399 0,613406 0,741546 0,669208 0,703774 0,866492 0,864926 1 0,778479 

6 0,793705 0,775333 0,775487 0,844986 0,805612 0,661369 0,655306 0,667452 0,782437 0,716387 0,742633 0,900086 0,897285 1 0,798171 

7 0,827381 0,818543 0,812461 0,927577 0,805612 0,88832 0,756715 0,893365 0,940618 0,842127 0,863531 0,926226 0,962856 1 0,845752 

8 0,836656 0,877892 0,83205 0,953508 0,887922 0,918694 0,797159 0,909481 0,968325 0,87649 0,876137 0,949987 0,979496 1 0,875524 

9 0,98676 0,985403 0,991175 0,988033 0,992242 0,953089 0,945503 0,987535 0,98313 0,977432 0,938787 0,952308 0,967486 1 0,894702 

10 0,987738 0,994151 0,98605 0,991329 0,990098 0,949208 0,945459 0,995484 0,999245 0,988423 0,912043 0,99504 0,991017 1 0,943975 
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Таблиця В.15 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 15-ого сигналу для ОБ-вейвлету 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,514886 0,562959 0,560942 0,594315 0,571462 0,51595 0,524194 0,518965 0,502357 0,556685 0,553492 0,57634 0,551224 0,567728 1 

2 0,603347 0,641203 0,661431 0,686933 0,679189 0,615164 0,629672 0,616126 0,599113 0,661316 0,660855 0,693136 0,641173 0,669986 1 

3 0,650533 0,675843 0,69878 0,693504 0,722965 0,660983 0,677329 0,661742 0,645312 0,69298 0,710891 0,74484 0,692986 0,72192 1 

4 0,667527 0,706729 0,729371 0,759008 0,745585 0,686786 0,701125 0,691349 0,665556 0,74255 0,73716 0,770063 0,711782 0,753655 1 

5 0,695952 0,736662 0,748296 0,784346 0,770278 0,714587 0,726675 0,722392 0,699738 0,77319 0,76556 0,803766 0,736611 0,778479 1 

6 0,735763 0,785593 0,783148 0,837635 0,832424 0,748149 0,770156 0,789528 0,743876 0,816697 0,81209 0,840346 0,78346 0,798171 1 

7 0,815978 0,826769 0,802583 0,87267 0,842583 0,869561 0,835407 0,899536 0,797361 0,869671 0,865665 0,873933 0,808534 0,845752 1 

8 0,859405 0,903398 0,796762 0,883267 0,846572 0,900506 0,849857 0,920398 0,83246 0,917434 0,871743 0,929108 0,805486 0,875524 1 

9 0,924116 0,938992 0,842695 0,880691 0,872874 0,923418 0,936079 0,932457 0,82204 0,964291 0,912623 0,944881 0,801978 0,894702 1 

10 0,983428 0,912164 0,880083 0,898564 0,897964 0,967441 0,996942 0,962318 0,930578 0,983108 0,990234 0,970278 0,919317 0,943975 1 

 
Таблиця В.16 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 1-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 1 0,629775 0,621874 0,629851 0,60678 0,386983 0,558819 0,432241 0,513598 0,526381 0,527504 0,576856 0,519538 0,567205 0,514886 

2 1 0,685581 0,682314 0,685447 0,661851 0,426146 0,621581 0,478878 0,565294 0,581231 0,585184 0,63441 0,567073 0,618483 0,576741 

3 1 0,725424 0,721726 0,721895 0,702168 0,450972 0,665155 0,506843 0,599789 0,615979 0,619422 0,67301 0,600293 0,650628 0,619719 

4 1 0,748162 0,748636 0,744325 0,727498 0,468398 0,692532 0,527139 0,622418 0,64153 0,643022 0,695611 0,622998 0,673343 0,645893 

5 1 0,768287 0,767331 0,761688 0,743927 0,478003 0,707932 0,539879 0,636658 0,656118 0,661055 0,71234 0,636679 0,694069 0,658748 

6 1 0,786872 0,777986 0,777766 0,755541 0,489212 0,723441 0,554491 0,648268 0,665951 0,672218 0,724219 0,646227 0,71145 0,669788 

7 1 0,803682 0,795436 0,802652 0,77723 0,507103 0,742326 0,573785 0,668722 0,692 0,690106 0,732202 0,662058 0,728258 0,685179 

8 1 0,817053 0,804514 0,815195 0,790756 0,507103 0,758832 0,594298 0,678878 0,7115 0,708202 0,753077 0,6769 0,741972 0,703728 

9 1 0,839507 0,839298 0,840589 0,824843 0,585681 0,781255 0,629926 0,698303 0,746428 0,740928 0,773512 0,707321 0,791244 0,743403 

10 1 0,84792 0,874129 0,896008 0,851761 0,677992 0,837134 0,747904 0,770181 0,784891 0,791542 0,798372 0,757891 0,811047 0,762611 
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Таблиця В.17 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 2-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,629775 1 0,658279 0,632368 0,679928 0,513727 0,613259 0,515425 0,608423 0,612891 0,569976 0,559241 0,563963 0,523129 0,530501 

2 0,685581 1 0,73129 0,6862 0,741824 0,564518 0,676031 0,570688 0,671293 0,673175 0,631166 0,615945 0,613701 0,571518 0,594096 

3 0,725424 1 0,77213 0,719169 0,782964 0,596205 0,718893 0,603613 0,711682 0,716533 0,670253 0,657589 0,645065 0,604487 0,633784 

4 0,748162 1 0,794447 0,740145 0,806588 0,614868 0,744236 0,624978 0,733833 0,738185 0,690065 0,676169 0,665467 0,625614 0,658593 

5 0,768287 1 0,810875 0,754328 0,824336 0,632556 0,761568 0,64013 0,75164 0,755915 0,710942 0,692543 0,683101 0,644484 0,675528 

6 0,786872 1 0,827613 0,771344 0,844432 0,653877 0,78293 0,665783 0,771429 0,77809 0,730231 0,708439 0,700137 0,665846 0,693269 

7 0,803682 1 0,844956 0,795575 0,867918 0,681264 0,796658 0,681305 0,803533 0,803867 0,755263 0,727973 0,712046 0,683441 0,711669 

8 0,817053 1 0,858937 0,817031 0,893053 0,709716 0,822206 0,711305 0,827824 0,831587 0,778625 0,744637 0,742574 0,70076 0,732194 

9 0,839507 1 0,888673 0,85178 0,921354 0,757412 0,858681 0,761061 0,841474 0,866846 0,807126 0,756587 0,801464 0,755092 0,765342 

10 0,84792 1 0,906041 0,89368 0,937724 0,864077 0,907401 0,869092 0,930158 0,905498 0,861981 0,779595 0,845303 0,773659 0,781027 

 
Таблиця В.18 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 3-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,621874 0,658279 1 0,673032 0,706511 0,479887 0,612339 0,567062 0,56588 0,584064 0,582659 0,563492 0,576169 0,57071 0,560942 

2 0,682314 0,73129 1 0,737582 0,782431 0,535587 0,683358 0,633652 0,626359 0,650466 0,651534 0,563492 0,637652 0,630884 0,633582 

3 0,721726 0,77213 1 0,77571 0,824568 0,564484 0,724359 0,666794 0,663515 0,687682 0,690898 0,662911 0,672076 0,666063 0,677595 

4 0,748636 0,794447 1 0,802415 0,854511 0,585491 0,751547 0,687188 0,684952 0,710476 0,714577 0,685163 0,696556 0,689403 0,704797 

5 0,767331 0,810875 1 0,819718 0,870063 0,597484 0,767715 0,702744 0,697122 0,728344 0,728885 0,699885 0,710885 0,705613 0,720214 

6 0,777986 0,827613 1 0,83439 0,883025 0,609247 0,780989 0,722497 0,706031 0,738968 0,739374 0,711694 0,722496 0,716435 0,732958 

7 0,795436 0,844956 1 0,850145 0,905115 0,625631 0,793672 0,735948 0,726875 0,764558 0,752913 0,726656 0,730847 0,732755 0,743492 

8 0,804514 0,858937 1 0,863511 0,921401 0,655656 0,809713 0,758534 0,738482 0,780633 0,775593 0,736906 0,75448 0,746876 0,763167 

9 0,839298 0,888673 1 0,886563 0,942528 0,710904 0,824975 0,796233 0,757698 0,812057 0,804699 0,752243 0,787901 0,781138 0,781882 

10 0,874129 0,906041 1 0,93283 0,969562 0,817698 0,893374 0,908906 0,855991 0,863123 0,870754 0,766276 0,828006 0,789791 0,796896 
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Таблиця В.19 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 4-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,629851 0,632368 0,673032 1 0,651429 0,506562 0,593817 0,566578 0,57939 0,587136 0,571214 0,577539 0,648429 0,613594 0,594315 

2 0,685447 0,6862 0,737582 1 0,712696 0,556671 0,659149 0,62646 0,633552 0,647767 0,628522 0,632631 0,706101 0,672992 0,662463 

3 0,721895 0,719169 0,77571 1 0,743697 0,585206 0,699059 0,658431 0,664514 0,685696 0,663505 0,673473 0,744943 0,705132 0,704417 

4 0,744325 0,740145 0,802415 1 0,766114 0,606556 0,724365 0,676766 0,687478 0,70596 0,686549 0,696251 0,7709 0,72841 0,731075 

5 0,761688 0,754328 0,819718 1 0,782881 0,621007 0,738696 0,689806 0,70196 0,720379 0,705571 0,710923 0,786975 0,748326 0,748258 

6 0,777766 0,771344 0,83439 1 0,797649 0,637265 0,757034 0,711169 0,717517 0,735741 0,719468 0,725461 0,80247 0,766826 0,762873 

7 0,802652 0,795575 0,850145 1 0,830456 0,658229 0,780558 0,740517 0,743697 0,769048 0,741405 0,747213 0,817057 0,796422 0,786422 

8 0,815195 0,817031 0,863511 1 0,850874 0,682628 0,795233 0,75596 0,758605 0,792647 0,764119 0,774311 0,827198 0,80693 0,808778 

9 0,840589 0,85178 0,886563 1 0,881337 0,73415 0,803921 0,808587 0,787022 0,820922 0,799124 0,793582 0,865992 0,84373 0,827822 

10 0,896008 0,89368 0,93283 1 0,941123 0,795941 0,865175 0,866946 0,875857 0,877745 0,859347 0,870032 0,892432 0,896603 0,851655 

 
Таблиця В.20 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 5-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,60678 0,679928 0,706511 0,651429 1 0,514263 0,624478 0,526154 0,588354 0,560953 0,595301 0,565677 0,577094 0,580183 0,571462 

2 0,661851 0,741824 0,782431 0,712696 1 0,571478 0,698342 0,587584 0,649581 0,624788 0,660246 0,626183 0,637318 0,641429 0,649975 

3 0,702168 0,782964 0,824568 0,743697 1 0,603027 0,742096 0,619969 0,686463 0,664734 0,698594 0,665912 0,67097 0,675816 0,69401 

4 0,727498 0,806588 0,854511 0,766114 1 0,623217 0,770913 0,640043 0,70894 0,68763 0,723473 0,689269 0,693707 0,700731 0,72023 

5 0,743927 0,824336 0,870063 0,782881 1 0,639273 0,783389 0,655184 0,72248 0,704513 0,742311 0,702577 0,705679 0,717781 0,73661 

6 0,755541 0,844432 0,883025 0,797649 1 0,653033 0,797622 0,671583 0,731464 0,716122 0,75431 0,717413 0,719798 0,730512 0,751072 

7 0,77723 0,867918 0,905115 0,830456 1 0,679034 0,816074 0,697791 0,758483 0,75556 0,77573 0,735076 0,737799 0,752063 0,771314 

8 0,790756 0,893053 0,921401 0,850874 1 0,71586 0,838006 0,727652 0,775099 0,779306 0,804311 0,758308 0,772175 0,765056 0,798672 

9 0,824843 0,921354 0,942528 0,881337 1 0,754098 0,860806 0,785684 0,788692 0,819644 0,832369 0,780141 0,80367 0,784362 0,817294 

10 0,851761 0,937724 0,969562 0,941123 1 0,886401 0,920508 0,922495 0,901427 0,889374 0,903243 0,824517 0,869844 0,821904 0,848509 
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Таблиця В.21 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 6-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,386983 0,513727 0,479887 0,506562 0,514263 1 0,566592 0,591547 0,599704 0,57518 0,618464 0,453567 0,533939 0,463712 0,51595 

2 0,426146 0,564518 0,535587 0,556671 0,571478 1 0,63392 0,6661 0,664686 0,642752 0,691253 0,496977 0,593195 0,51764 0,590575 

3 0,450972 0,596205 0,564484 0,585206 0,603027 1 0,674481 0,700746 0,702226 0,681394 0,732669 0,520761 0,626559 0,546721 0,631059 

4 0,468398 0,614868 0,585491 0,606556 0,623217 1 0,701072 0,724206 0,72775 0,705708 0,762935 0,534477 0,649121 0,566296 0,659136 

5 0,478003 0,632556 0,597484 0,621007 0,639273 1 0,717329 0,744729 0,742743 0,722353 0,781825 0,543228 0,664906 0,583695 0,675781 

6 0,489212 0,653877 0,609247 0,637265 0,653033 1 0,733994 0,767898 0,761147 0,742265 0,796498 0,552636 0,68357 0,597004 0,688561 

7 0,507103 0,681264 0,625631 0,658229 0,679034 1 0,753804 0,797166 0,779174 0,776608 0,824677 0,570453 0,698933 0,617026 0,706554 

8 0,507103 0,709716 0,655656 0,682628 0,71586 1 0,778955 0,835843 0,808218 0,801327 0,843044 0,59401 0,73022 0,626951 0,725179 

9 0,585681 0,757412 0,710904 0,73415 0,754098 1 0,828222 0,890795 0,85665 0,838762 0,873453 0,654697 0,796628 0,692616 0,753381 

10 0,677992 0,864077 0,817698 0,795941 0,886401 1 0,883993 0,902473 0,855058 0,857663 0,901616 0,745488 0,837541 0,773675 0,847361 

 
Таблиця В.22 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 7-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,558819 0,613259 0,612339 0,593817 0,624478 0,566592 1 0,560072 0,551301 0,568501 0,627072 0,453452 0,545586 0,485642 0,524194 

2 0,621581 0,676031 0,683358 0,659149 0,698342 0,63392 1 0,633683 0,615216 0,63782 0,704742 0,509054 0,606957 0,540081 0,597187 

3 0,665155 0,718893 0,724359 0,699059 0,742096 0,674481 1 0,678104 0,659596 0,68237 0,753301 0,547246 0,648641 0,573541 0,646686 

4 0,692532 0,744236 0,751547 0,724365 0,770913 0,701072 1 0,701881 0,683106 0,712096 0,781928 0,570343 0,67115 0,595566 0,676699 

5 0,707932 0,761568 0,767715 0,738696 0,783389 0,717329 1 0,716085 0,697705 0,726444 0,802376 0,581777 0,684102 0,606869 0,693148 

6 0,723441 0,78293 0,780989 0,757034 0,797622 0,733994 1 0,737152 0,710416 0,743911 0,818712 0,596308 0,697854 0,621579 0,70936 

7 0,742326 0,796658 0,793672 0,780558 0,816074 0,753804 1 0,757707 0,728126 0,77382 0,836094 0,608833 0,706737 0,632521 0,723666 

8 0,758832 0,822206 0,809713 0,795233 0,838006 0,778955 1 0,774775 0,738066 0,794218 0,85054 0,628173 0,723606 0,640196 0,73989 

9 0,781255 0,858681 0,824975 0,803921 0,860806 0,828222 1 0,809641 0,762992 0,828811 0,873129 0,649359 0,750461 0,664164 0,75655 

10 0,837134 0,907401 0,893374 0,865175 0,920508 0,883993 1 0,85233 0,801411 0,853863 0,893079 0,712826 0,797535 0,726014 0,830552 
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Таблиця В.23 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 8-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,432241 0,515425 0,567062 0,566578 0,526154 0,591547 0,560072 1 0,570289 0,567258 0,59122 0,44045 0,562205 0,458043 0,518965 

2 0,478878 0,570688 0,633652 0,62646 0,587584 0,6661 0,633683 1 0,642304 0,63951 0,662677 0,491922 0,622461 0,509272 0,590037 

3 0,506843 0,603613 0,666794 0,658431 0,619969 0,700746 0,678104 1 0,682348 0,67834 0,706806 0,522978 0,658029 0,536972 0,633613 

4 0,527139 0,624978 0,687188 0,676766 0,640043 0,724206 0,701881 1 0,70534 0,698589 0,734142 0,541448 0,67873 0,555562 0,65968 

5 0,539879 0,64013 0,702744 0,689806 0,655184 0,744729 0,716085 1 0,72149 0,715112 0,75682 0,554751 0,694894 0,573273 0,675514 

6 0,554491 0,665783 0,722497 0,711169 0,671583 0,767898 0,737152 1 0,741723 0,735613 0,780016 0,572675 0,715819 0,587081 0,694471 

7 0,573785 0,681305 0,735948 0,740517 0,697791 0,797166 0,757707 1 0,766078 0,766488 0,808151 0,596456 0,732403 0,608667 0,716725 

8 0,594298 0,711305 0,758534 0,75596 0,727652 0,835843 0,774775 1 0,786909 0,805415 0,831862 0,6295 0,74482 0,625156 0,747069 

9 0,629926 0,761061 0,796233 0,808587 0,785684 0,890795 0,809641 1 0,850354 0,876943 0,867788 0,677053 0,789719 0,68014 0,784042 

10 0,747904 0,869092 0,908906 0,866946 0,922495 0,902473 0,85233 1 0,880322 0,920993 0,908772 0,788509 0,822652 0,77439 0,892751 

 
Таблиця В.24 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 9-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,513598 0,608423 0,56588 0,57939 0,588354 0,599704 0,551301 0,570289 1 0,620598 0,617979 0,572024 0,667766 0,574542 0,502357 

2 0,565294 0,671293 0,626359 0,633552 0,649581 0,664686 0,615216 0,642304 1 0,692999 0,692301 0,640963 0,7361 0,63051 0,572598 

3 0,599789 0,711682 0,663515 0,664514 0,686463 0,702226 0,659596 0,682348 1 0,739837 0,731878 0,689067 0,780045 0,665339 0,614911 

4 0,622418 0,733833 0,684952 0,687478 0,70894 0,72775 0,683106 0,70534 1 0,76835 0,757242 0,712337 0,804867 0,689337 0,643891 

5 0,636658 0,75164 0,697122 0,70196 0,72248 0,742743 0,697705 0,72149 1 0,786756 0,775093 0,727635 0,82074 0,705329 0,659322 

6 0,648268 0,771429 0,706031 0,717517 0,731464 0,761147 0,710416 0,741723 1 0,796605 0,790844 0,745643 0,834952 0,720869 0,673036 

7 0,668722 0,803533 0,726875 0,743697 0,758483 0,779174 0,728126 0,766078 1 0,836038 0,808923 0,765683 0,849344 0,737821 0,695471 

8 0,678878 0,827824 0,738482 0,758605 0,775099 0,808218 0,738066 0,786909 1 0,85173 0,825203 0,784838 0,86637 0,751717 0,695471 

9 0,698303 0,841474 0,757698 0,787022 0,788692 0,85665 0,762992 0,850354 1 0,87411 0,851585 0,7989 0,893828 0,790738 0,73629 

10 0,770181 0,930158 0,855991 0,875857 0,901427 0,855058 0,801411 0,880322 1 0,884941 0,869211 0,8635 0,929171 0,848106 0,809998 
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Таблиця В.25 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 10-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,526381 0,612891 0,584064 0,587136 0,560953 0,57518 0,568501 0,567258 0,620598 1 0,576472 0,539072 0,52261 0,499654 0,556685 

2 0,581231 0,673175 0,650466 0,647767 0,624788 0,642752 0,63782 0,63951 0,692999 1 0,648094 0,602358 0,584187 0,556438 0,631202 

3 0,615979 0,716533 0,687682 0,685696 0,664734 0,681394 0,68237 0,67834 0,739837 1 0,693462 0,645245 0,621449 0,588602 0,681491 

4 0,64153 0,738185 0,710476 0,70596 0,68763 0,705708 0,712096 0,698589 0,76835 1 0,72019 0,667344 0,644704 0,610166 0,709884 

5 0,656118 0,755915 0,728344 0,720379 0,704513 0,722353 0,726444 0,715112 0,786756 1 0,74012 0,683796 0,659486 0,628851 0,729463 

6 0,665951 0,77809 0,738968 0,735741 0,716122 0,742265 0,743911 0,735613 0,796605 1 0,758301 0,701352 0,669962 0,628851 0,745846 

7 0,692 0,803867 0,764558 0,769048 0,75556 0,776608 0,77382 0,766488 0,836038 1 0,791809 0,733138 0,68867 0,665354 0,773673 

8 0,7115 0,831587 0,780633 0,792647 0,779306 0,801327 0,794218 0,805415 0,85173 1 0,8131 0,744532 0,724652 0,679984 0,798807 

9 0,746428 0,866846 0,812057 0,820922 0,819644 0,838762 0,828811 0,876943 0,87411 1 0,844351 0,786177 0,784623 0,755761 0,832736 

10 0,784891 0,905498 0,863123 0,877745 0,889374 0,857663 0,853863 0,920993 0,884941 1 0,856844 0,824657 0,810038 0,787055 0,881992 

 
Таблиця В.26 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 11-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,527504 0,569976 0,582659 0,571214 0,595301 0,618464 0,627072 0,59122 0,617979 0,576472 1 0,511318 0,572424 0,529123 0,553492 

2 0,585184 0,631166 0,651534 0,628522 0,660246 0,691253 0,704742 0,662677 0,692301 0,648094 1 0,573367 0,635717 0,588307 0,63233 

3 0,619422 0,670253 0,690898 0,663505 0,698594 0,732669 0,753301 0,706806 0,731878 0,693462 1 0,613296 0,674714 0,624011 0,68035 

4 0,643022 0,690065 0,714577 0,686549 0,723473 0,762935 0,781928 0,734142 0,757242 0,72019 1 0,635284 0,697283 0,649365 0,708249 

5 0,661055 0,710942 0,728885 0,705571 0,742311 0,781825 0,802376 0,75682 0,775093 0,74012 1 0,654695 0,714896 0,670272 0,727792 

6 0,672218 0,730231 0,739374 0,719468 0,75431 0,796498 0,818712 0,780016 0,790844 0,758301 1 0,66856 0,730944 0,684416 0,742018 

7 0,690106 0,755263 0,752913 0,741405 0,77573 0,824677 0,836094 0,808151 0,808923 0,791809 1 0,683226 0,74585 0,69933 0,760833 

8 0,708202 0,778625 0,775593 0,764119 0,804311 0,843044 0,85054 0,831862 0,825203 0,8131 1 0,707312 0,769637 0,709333 0,782118 

9 0,740928 0,807126 0,804699 0,799124 0,832369 0,873453 0,873129 0,867788 0,851585 0,844351 1 0,74176 0,808832 0,752351 0,80847 

10 0,791542 0,861981 0,870754 0,859347 0,903243 0,901616 0,893079 0,908772 0,869211 0,856844 1 0,792898 0,854182 0,796111 0,871771 



111 

 

 
    

 
Таблиця В.27 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 12-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,576856 0,559241 0,563492 0,577539 0,565677 0,453567 0,453452 0,44045 0,572024 0,539072 0,511318 1 0,583695 0,653688 0,57634 

2 0,63441 0,615945 0,563492 0,632631 0,626183 0,496977 0,509054 0,491922 0,640963 0,602358 0,573367 1 0,64368 0,72475 0,660112 

3 0,67301 0,657589 0,662911 0,673473 0,665912 0,520761 0,547246 0,522978 0,689067 0,645245 0,613296 1 0,683364 0,770798 0,712736 

4 0,695611 0,676169 0,685163 0,696251 0,689269 0,534477 0,570343 0,541448 0,712337 0,667344 0,635284 1 0,706438 0,797458 0,740908 

5 0,71234 0,692543 0,699885 0,710923 0,702577 0,543228 0,581777 0,554751 0,727635 0,683796 0,654695 1 0,720019 0,820096 0,757526 

6 0,724219 0,708439 0,711694 0,725461 0,717413 0,552636 0,596308 0,572675 0,745643 0,701352 0,66856 1 0,739 0,840711 0,773381 

7 0,732202 0,727973 0,726656 0,747213 0,735076 0,570453 0,608833 0,596456 0,765683 0,733138 0,683226 1 0,755508 0,860816 0,79465 

8 0,753077 0,744637 0,736906 0,774311 0,758308 0,59401 0,628173 0,6295 0,784838 0,744532 0,707312 1 0,799945 0,878023 0,823017 

9 0,773512 0,756587 0,752243 0,793582 0,780141 0,654697 0,649359 0,677053 0,7989 0,786177 0,74176 1 0,827928 0,908716 0,847685 

10 0,798372 0,779595 0,766276 0,870032 0,824517 0,745488 0,712826 0,788509 0,8635 0,824657 0,792898 1 0,865537 0,911611 0,870838 

 
Таблиця В.28 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 13-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,519538 0,563963 0,576169 0,648429 0,577094 0,533939 0,545586 0,562205 0,667766 0,52261 0,572424 0,583695 1 0,671672 0,551224 

2 0,567073 0,613701 0,637652 0,706101 0,637318 0,593195 0,606957 0,622461 0,7361 0,584187 0,635717 0,64368 1 0,74454 0,618549 

3 0,600293 0,645065 0,672076 0,744943 0,67097 0,626559 0,648641 0,658029 0,780045 0,621449 0,674714 0,683364 1 0,78596 0,659834 

4 0,622998 0,665467 0,696556 0,7709 0,693707 0,649121 0,67115 0,67873 0,804867 0,644704 0,697283 0,706438 1 0,81034 0,687968 

5 0,636679 0,683101 0,710885 0,786975 0,705679 0,664906 0,684102 0,694894 0,82074 0,659486 0,714896 0,720019 1 0,831113 0,703537 

6 0,646227 0,700137 0,722496 0,80247 0,719798 0,68357 0,697854 0,715819 0,834952 0,669962 0,730944 0,739 1 0,850068 0,71927 

7 0,662058 0,712046 0,730847 0,817057 0,737799 0,698933 0,706737 0,732403 0,849344 0,68867 0,74585 0,755508 1 0,86269 0,732585 

8 0,6769 0,742574 0,75448 0,827198 0,772175 0,73022 0,723606 0,74482 0,86637 0,724652 0,769637 0,799945 1 0,885835 0,76403 

9 0,707321 0,801464 0,787901 0,865992 0,80367 0,796628 0,750461 0,789719 0,893828 0,784623 0,808832 0,827928 1 0,903875 0,783158 

10 0,757891 0,845303 0,828006 0,892432 0,869844 0,837541 0,797535 0,822652 0,929171 0,810038 0,854182 0,865537 1 0,933482 0,805101 
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Таблиця В.29 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 14-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 
декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 

_165847 

2) 

20060222 

_165610 

3) 

20060224 

_105846 

4) 

20060224 

_190258 

5) 

20060224 

_170915 

6) 

20060224 

_175324 

7) 

20060228 

_082600 

8) 

20060228 

_082253 

9) 

20060225 

_193024 

10) 

20060302 

_205420 

11) 

20060228 

_175717 

12) 

20060224 

_175718 

13) 

20060224 

_170953 

14) 

20060224 

_172850 

15) 

20060224 

_150459 

1 0,567205 0,523129 0,57071 0,613594 0,580183 0,463712 0,485642 0,458043 0,574542 0,499654 0,529123 0,653688 0,671672 1 0,567728 

2 0,618483 0,571518 0,630884 0,672992 0,641429 0,51764 0,540081 0,509272 0,63051 0,556438 0,588307 0,72475 0,74454 1 0,645172 

3 0,650628 0,604487 0,666063 0,705132 0,675816 0,546721 0,573541 0,536972 0,665339 0,588602 0,624011 0,770798 0,78596 1 0,68851 

4 0,673343 0,625614 0,689403 0,72841 0,700731 0,566296 0,595566 0,555562 0,689337 0,610166 0,649365 0,797458 0,81034 1 0,720325 

5 0,694069 0,644484 0,705613 0,748326 0,717781 0,583695 0,606869 0,573273 0,705329 0,628851 0,670272 0,820096 0,831113 1 0,743343 

6 0,71145 0,665846 0,716435 0,766826 0,730512 0,597004 0,621579 0,587081 0,720869 0,628851 0,684416 0,840711 0,850068 1 0,75616 

7 0,728258 0,683441 0,732755 0,796422 0,752063 0,617026 0,632521 0,608667 0,737821 0,665354 0,69933 0,860816 0,86269 1 0,772871 

8 0,741972 0,70076 0,746876 0,80693 0,765056 0,626951 0,640196 0,625156 0,751717 0,679984 0,709333 0,878023 0,885835 1 0,783553 

9 0,791244 0,755092 0,781138 0,84373 0,784362 0,692616 0,664164 0,68014 0,790738 0,755761 0,752351 0,908716 0,903875 1 0,801231 

10 0,811047 0,773659 0,789791 0,896603 0,821904 0,773675 0,726014 0,77439 0,848106 0,787055 0,796111 0,911611 0,933482 1 0,811539 

Таблиця В.30 

Значення коефіцієнтів взаємної кореляції для апроксимуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладання АЧХ відносно 15-ого сигналу для вейвлету Хаара 

Коефіцієнти кореляції 

рівень 

декомпозиції 

НОМЕР ФАЙЛУ)   назва WAV-файлу 
1) 

20060222 
_165847 

2) 

20060222 
_165610 

3) 

20060224 
_105846 

4) 

20060224 
_190258 

5) 

20060224 
_170915 

6) 

20060224 
_175324 

7) 

20060228 
_082600 

8) 

20060228 
_082253 

9) 

20060225 
_193024 

10) 

20060302 
_205420 

11) 

20060228 
_175717 

12) 

20060224 
_175718 

13) 

20060224 
_170953 

14) 

20060224 
_172850 

15) 

20060224 
_150459 

1 0,514886 0,530501 0,560942 0,594315 0,571462 0,51595 0,524194 0,518965 0,502357 0,556685 0,553492 0,57634 0,551224 0,567728 1 

2 0,576741 0,594096 0,633582 0,662463 0,649975 0,590575 0,597187 0,590037 0,572598 0,631202 0,63233 0,660112 0,618549 0,645172 1 

3 0,619719 0,633784 0,677595 0,704417 0,69401 0,631059 0,646686 0,633613 0,614911 0,681491 0,68035 0,712736 0,659834 0,68851 1 

4 0,645893 0,658593 0,704797 0,731075 0,72023 0,659136 0,676699 0,65968 0,643891 0,709884 0,708249 0,740908 0,687968 0,720325 1 

5 0,658748 0,675528 0,720214 0,748258 0,73661 0,675781 0,693148 0,675514 0,659322 0,729463 0,727792 0,757526 0,703537 0,743343 1 

6 0,669788 0,693269 0,732958 0,762873 0,751072 0,688561 0,70936 0,694471 0,673036 0,745846 0,742018 0,773381 0,71927 0,75616 1 

7 0,685179 0,711669 0,743492 0,786422 0,771314 0,706554 0,723666 0,716725 0,695471 0,773673 0,760833 0,79465 0,732585 0,772871 1 

8 0,703728 0,732194 0,763167 0,808778 0,798672 0,725179 0,73989 0,747069 0,695471 0,798807 0,782118 0,823017 0,76403 0,783553 1 

9 0,743403 0,765342 0,781882 0,827822 0,817294 0,753381 0,75655 0,784042 0,73629 0,832736 0,80847 0,847685 0,783158 0,801231 1 

10 0,762611 0,781027 0,796896 0,851655 0,848509 0,847361 0,830552 0,892751 0,809998 0,881992 0,871771 0,870838 0,805101 0,811539 1 
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Додаток Г 
Таблиця Г.1 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно першого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи  Файл 1 

Група 1 1,2,3,4,5,6,12,13,15 

Група 2 7,8,9,10,14 

Група 3 11 
 

Таблиця Г.2 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно другого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 2 

Група 1 1,2,3,4,6,12 

Група 2 7,8,9,11,14 

Група 3 5,10,13,15 
 

Таблиця Г.3 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно третього файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 3 

Група 1 1,2,3,4,6,12 

Група 2 7,8,9,11 

Група 3 5,10,13,14,15 
 

Таблиця Г.4 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно четвертого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 4 

Група 1 1,2,3,4,6,12 

Група 2 7,8,9,11 

Група 3 5,10,13,14,15 
 

Таблиця Г.5 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно п’ятого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 5 

Група 1 1,2,3,4,5,6,12 

Група 2 7,8,9,10,13,14,15 

Группа 3 11 
 

Таблиця Г.6 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно шостого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 6 

Група 1 1,2,3,4,12 

Група 2 6,7,8,9,11 

Група 3 5,10,13,14,15 
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Таблиця Г.7 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно сьомого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 7 

Група 1 1,2,3,4,6,12 

Група 2 7,8,9,10,11, 14 

Група 3 5,13, 15 

 
Таблиця Г.8 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно восьмого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 8 

Група 1 1,2,3,4,6,12 

Група 2 7,8,9,10,11,14 

Група 3 5, 13,15 
 

Таблиця Г.9 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно дев’ятого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 9 

Група 1 1,2,3,4, 6,12, 

Група 2 7,8,9,10,11,14 

Група 3 5, 13,15 
 

Таблиця Г.10 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно десятого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 10 

Група 1 1,2,3,4,6,12 

Група 2 7,8,9,10,11,14 

Група 3 5,13,15 
 

Таблиця Г.11 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно одинадцятого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 11 

Група 1 2,3,4,6,12 

Група 2 7,8,9,10,14 

Група 3 5,11,13,15 
 

Таблиця Г.12 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно дванадцятого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 12 

Група 1 1,2,3,4,6 

Група 2 7,8,9,10,11,14 

Група 3 5,12,13,15 
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Таблиця Г.13 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно тринадцятого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 13 

Група 1 1,2,3,4,6 

Група 2 7,8,9,10,11,14, 

Група 3 5 ,12, 13,15 
 

Таблиця Г.14 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно чотирнадцятого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 14 

Група 1 1,2,3,4,6,12 

Група 2 7,8,9,11,13 

Група 3 5,10,14,15 
 

 

Таблиця Г.15 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно п’ятнадцятого файлу для аналізу оригінала 

Назва файлу/номер групи Файл 15 

Група 1 1,2,3,4,6,12 

Група 2 7,8,9,11 

Група 3 5,10,13,14,15 

 
Таблиця Г.16 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно першого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 1 

Група 1 1,2,3,4,5,6,12 

Група 2 7,8,9,11 

Група 3 10,13,14,15 
 

Таблиця Г.17 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно другого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 2 

Група 1 1,2,3,4,6,12 

Група 2  7,8,9,11,14 

Група 3 5,10,13,15 
 

Таблиця Г.18 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно третього файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 3 

Група 1 1,2,3,4,5,6,12 

Група 2 7,8,9,11 

Група 3 10,13,14,15 
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Таблиця Г.19 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно четвертого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 4 

Група 1 1,2,3,4,6,12 

Група 2 7,8,9,10,11,14 

Група 3 5,13,15 
 

Таблиця Г.20 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно п’ятого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 5 

Група 1 1,2,3,4,5,12 

Група 2 7,8,9,10,11,14 

Група 3 6,13,15 
 

Таблиця Г.21 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно шостого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 6 

Група 1 2,3,4,12 

Група 2 6,7,8,9,10,11,14 

Група 3 1,5,13,15 
 

 

 

Таблиця Г.22 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно сьомого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 7 

Група 1 1,2,3,4,10,13,15 

Група 2 6,7,8,9,11,12,14 

Група 3 5 
 

Таблиця Г.23 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно восьмого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 8 

Група 1 2,3,4,5,6,10 

Група 2 1,7,8,9,12 

Група 3 11,13,14 
 

Таблиця Г.24 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно дев’ятого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 9 

Група 1 1,2,3,4,5,6,10 

Група 2 7,8,9,11,14,15 

Група 3 13 
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Таблиця Г.25 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно десятого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 10 

Група 1 1,2,3,4,5,6,12,15 

Група 2 7,8,9,10,13 

Група 3 11,14 
 

Таблиця Г.26 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно одинадцятого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 11 

Група 1 1,3,9,13 

Група 2 7,8,10,15 

Група 3 2,4,6,11,12,14 
 

Таблиця Г.27 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно дванадцятого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 12 

Група 1 1,2,3,4,6 

Група 2 7,8,9,11 

Група 3 5,10,12,13,14,15 
 

Таблиця Г.28 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно тринадцятого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 13 

Група 1 2,3,4,5,6,12 

Група 2 7,8,10,11 

Група 3 1,5,9,14,15 
 

Таблиця Г.29 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно чотирнадцятого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 14 

Група 1 1,2,3,4,5,12,13,15 

Група 2 6,9,10 

Група 3 7,8,11,14 
 

Таблиця Г.30 

Розбиття файлів на емоційні групи відносно п’ятнадцятого файлу для аналізу АЧХ 

Назва файлу/номер групи Файл 15 

Група 1 1,2,3,4,5,6,12 

Група 2 7,8,9,11 

Група 3 10,13,14,15 
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ABSTRACT 

The fastest the reaction of feelings a person has hearing ability. This feeling of other 

sensations - the second in importance to humans. The importance of hearing is due a 

significant role in knowledge processes around that a detailed study of the world. In 

particular, this may also include psychological analysis of man. 

Hearing person by their sensitivity range covers acoustic vibrations of 20 Hz to 20 

thousand. Hz and a sound sensation threshold is within 5 dB. However, not everyone has 

such a good ear. Loudness is perceived depends on the amplitude of the air, creating just the 

sound source. The most sensitive, according to research, the human ear is to acoustic 

vibrations, lying between 2 thousand. Hz to 3 thousand. Hz. 

Hearing each person during a conversation or watching, creates certain images that are 

based on sound sensations. Sound sense of differing strength, tone, duration and others. 

Complex combinations of sound that takes people contribute to change her emotional state. 

And although the sound combinations are often highly individual, but there are common 

reactions to sound variations. This explains the features of emotional perception of various 

musical works, the possibility of recognition on a subconscious level experiences of others in 

their intonation and others. How emotions characteristics vote obvious. From a purely 

technical side aspect, communication features voice emotions can be expressed in drops 

volume (amplitude) and changes the frequency characteristics of voice. 

Most scientific works on philosophy, pedagogy, biology, medicine and psychology, to 

study emotion and build a psychological portrait of a person, based on communication 

psychologist specially trained with the client. According to the information contained in 

movement, voice, opinions, psychologist examines the emotions of man and his hidden 

motivations. 

Exploring voice and using certain techniques, psychologists have long learned to make 

psychological portraits of the people speak. In particular, such methods include ecral 

analysis, which was developed in 1992 Vilna IL, and has set itself the goal of identifying 

practical emotions to a certain human activities (for voice, body movement, eye). The basis 

ecral analysis based on the principles of projective techniques and specificity obtained with 
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these methods results. 

The purpose and objectives. The aim of this work is study of voice signals in the 

frequency and time domain to identify objective parameters that allow voice classify human 

emotional coloring 

Objectives: 

- Review and analysis methods comparative characteristics of voice signals 

- development of the algorithm for determining the emotional state based on wavelet 

transformation cluster and correlation analysis  

The urgency of. An important focus of the analysis is to analyze emotions voting 

rights. Psychologists studying voice long ago learned to make psychological portraits. There 

is a need for a new stage of research: identifying objective indicators of emotional and 

volitional processes and their identification using modern technology and computer products. 

Therefore, it is important is the development of algorithms and software to analyze the 

emotional state, implemented on the basis of modern computer technology, that determine 

the psychological state of man virtually without a psychologist. 

The results in this direction can also be effectively used in psychiatry for the qualitative 

assessment of emotional and volitional disorders in different psychopathology. One 

promising avenue is the use of methods of identification of emotional coloring voice in 

assessing human resource capacity and individual rights in its employment. 

An important application of such methods may be law enforcement systems and 

security towards identifying aggressively colored vote. 

Thus, the task of developing methods for mathematical analysis of voice characteristics 

to identify the emotional state and implementation of hardware and software identification 

emotional coloring human voice is important. 

The object and subject of study. Object is the impact of emotional state on the 

characteristics of the voice signal. Subject of study - identify the characteristics of the voice 

recognition features emotional state 

Scientific novelty of the results is as follows: 
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- Improved method for time-frequency analysis of voice characteristics, based on the 

use of cluster analysis theory to split voice files into groups according to the emotional 

coloring; 

- Application of discrete wavelet transforms to handle the vocal characteristics to 

identify the characteristics of emotional states. 

The practical value of research: 

- Development of algorithms for voice features based on Fourier transform, discrete 

wavelet transformation, cluster and correlation analysis 

- Getting percent accuracy studies and recommendations on the choice of mathematical 

tools for practical application  

 

The problem of studying the hidden motivations of human behavior, throughout the 

history of civilization, dedicated supply works on philosophy, political science, education, 

medicine and psychology. Considerable interest in the subject arose and specialists in the 

field of exact sciences. These ancient philosophers like Pythagoras, Archimedes and others. 

looking for a clue to the causes of certain behavior of people. Later, Rene Descartes, Isaac 

Newton and others. mathematics and physics have tried to solve the mystery of human 

emotions. Not long ago, in the middle of the twentieth century in the former Soviet Union 

known laboratory working under the direction Kitaygorodsky, who studied the same 

problems. She conducted his research during the creation of the first computers. Still later, 

followed by the development of information capacity computer scientists interested in the 

problem of intelligence in all areas. 

The central problem of knowledge in this area is by far the emotional sphere. People 

often have trouble choosing the right decisions.. Thus the actions of others may seem 

illogical and contradictory. Therefore, strict laws determine interpersonal relationships is 

difficult. Ecral analysis method is designed to explore this fatal nature of the human psyche. 

The different intonations man shows around the relation to the subject of conversation. 

Sometimes it happens consciously, sometimes not. In some cases, being in stressful 

emotions, people do not control themselves so much that it loses its meaning. Such logic 

violations clearly demonstrate the connection with the mechanisms of emotions thinking. P. 
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Janet pointed to familiar destructive changes of intonation under the influence of shock. For 

example, during a conference report or the answers to the exam, the speaker is not required 

at this point a word, but his voice is higher or lower than usual, stuttering there, hiccups, 

sobs. But emotions can also make constructive impact on human speech and voice. In certain 

mental states agitator speech to an audience is confident his words more intelligible to 

others. 

An interesting fact is that if the meaning of words (text), we consciously perceive, the 

only emotional overtones feel. This happens spontaneously. Obviously such a mechanism to 

voice emotional perception people have very ancient roots, their evolutionary legacy of 

wildlife. 

Ecral Analysis (EA) stands for emotional control reductive-associative logic. This 

method, developed in 1992, the Science Center ecral analysis Vilenskym IL and a group of 

researchers can analyze the information with minimal data and make the right conclusions 

adopted under conditionally purpose. The method allows the identification of emotions in his 

voice micromotions body, eyes, etc. and select only those data that are relevant to the task. 

First, based on analysis indicators identified emotions captured locality stimulus, its 

coordinates in the subjective perception of the person. Then takes into account the duration 

and nature of the impact. This allows us to understand the subjective experience of another 

person and find them a logical explanation. 

Interest are all sensations that occur in response to a stimulus. External reaction (visual, 

auditory, and others.) Are associated with internal (organic) conditions. The latter, though 

projected external stressors on internal human experiences. If the stimulus affects a person 

much or provoke dangerous object, it feels inside himself a "sense of compression." This is 

also evident in the degree of muscle tension, self-control his own body position in space. 

Such experiences illustrate emotions. In this case the fear. If the object is secure, internal 

states are associated with muscle relaxation, a sense of expansion and others. 

Ecral a rigorous analysis algorithm research unconscious people sensual information. 

He performed at different levels of reflection of our perception. Feeling their relationship and 

allow the bad to learn the object visible. On an emotional level, they are compiled and form 
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sensory image of the subject. Specification of the final image is achieved in connection with 

the conceptual system of thought. At this stage, the image becomes clear form and meaning. 

To man could feel the emotional content of someone's speech, it needs to pay attention 

to differences in voice tones companion. Identification of emotions in this case, the strength 

of stimuli, their duration and sudden frequency change individually spoken sounds. 

To measure quality characteristics based on emotions feelings last required to distribute 

on complexity. When creating ecral analysis method was formed a special evaluation system 

senses volume-controlled human consciousness attributes. Depending on the location of the 

receptor all the feelings are divided into three groups: 

4. The first group includes the feeling of receptors that are in the body. This visual, 

auditory, olfactory, gustatory and tactile sensations; 

5. The second group includes sensations associated receptors of internal organs. This 

so-called interoreceptive sensation; 

6. The third group includes kinesthetic sense of motion and static, which are receptors 

in muscles, ligaments and tendons. 

The feeling of belonging to each of the above groups can be divided into three levels of 

difficulty. These levels are determined by the degree of deconcentration feelings and their 

relationship. The first difficulty levels include elementary sensations. They are so simple that 

they can not be separated into any elements. The second level of analysis ecral associated 

with the formation of the simplest image perception. The third level, which is represented by 

a set of feelings. At the third level of human sensitivity controls multiple sensations of 

varying difficulty. 

In ecral analysis considered four polar conditions that stimulate the actions of people 

and animals. These include: 

5. aggression - the need to overcome or destroy obstacles; 

6. anxiety - an immediate process to avoid the stressor; 

7. hopelessness - the inability to take a decision, waiting; 

8. joyful relief - the completion of the disappearance or threats. 

In these stressful conditions occur four strongest diametrically opposite emotions. In 
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EA they called diametric emotions (DE). These include: anger ( ) horror (Δ); depression (); 

capture (  ). 

For proper identification of human emotions in his voice, based on analysis ecral need 

to calm down and listen to the voice of the person paying no attention to the meaning of 

words.  

To measure emotions from feeling ecral analysis can be classified according to their 

degree of difficulty. At each level, the degree of concentration on them gradually decreases. 

As if there is a slow process of abstract generalization sensual human condition. 

If feelings have changed, and their background, a new emotion, it held its description. 

Used to describe a standard sequence: 

―  motives that cause the desire to take action. 

―  2-3 examples of situations which arose such emotion. 

―  location of new sensations within the body. 

After identifying emotion in the voice of another person should focus its attention 

primarily on the most active emotional tone. Need to get away from the other colors and 

describe emotion as a single state. 

Then it turns out the sequence positions emotional shades: 

― First item: the main motivation. If you have the desire to act, then we can talk about 

fear or anger. If you do not want to do, it could be sadness (state of hopelessness or waiting 

time for action) or pleasure (final solution of the problem); 

― second position: reason prompting. If the main desire, whether it is related to the 

actions or their denial, due to the fact that finding productive solutions is not possible, then 

the second position tinge of hopelessness (strong dissatisfaction). Those or other motives 

guided his people can hope for a successful completion (strong emotion) or aggression 

(irritability); 

― third position is a deterrent motive. This emotionally if inhibits emotions in the first 

position. If excitement is some vague hope restrains a person from action or expectations 

depending on the main color. If this irritation, the inner desire to start something opposed joy 

at the first position, fear or inertia expectations of sadness. 
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A clear sequence of modalities and their gradual decrease in activity indicates the 

motivation of the person, sometimes hidden even from himself. 

 

 


