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Для діагностики та контролю вібраційних об’єктів останнім часом почали 

використовувати неперервне вейвлет перетворення (далі – НВП) [1]. У [2] 

запропоновано застосування дискретного вейвлет перетворення (далі – ДВП) 

замість НВП, яке потребує менших обчислень. Зменшення обчислень тягне за 

собою значне зменшення часу на обробку вхідних даних. 

В цій роботі приведено порівняння часу обчислення НВП та ДВП у 

середовищі програмуванні LabVIEW 8.6. 

Порівняння проводилось на персональному комп’ютері із наступними 

технічними характеристиками: 

 материнська плата AM3 ASUS M4N68T-M GeForse7025/nForce 630a; 

 процесор AMD Athlon II X2 240, 2 ядра, 2,81 ГГц, х86; 

 оперативна пам'ять DDR3, 1,5 ГБ, 1333 МГц; 

 відеоадаптер інтегрований, 0,5 ГБ; 

 жорсткий диск HDD SATA 500 ГБ WD 16 МБ, 7200 об/хв; 

 операційна система Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3. 

Для визначення часу обчислення вейвлет перетворень у середовищі 

програмуванні LabVIEW 8.6 було створено дві програми, на рис. 1 зображено 

блок схема програми визначення часу обчислення НВП, аналогічна програма 

створена для ДВП. 

Програми складаються з трьох секцій структури «Flat Sequence Structure» 

яка встановлює жорсткий порядок виконання програми. У першій секції 

фіксується системний час за допомогою блоку «Get Date/Time In Seconds 

Function» після чого починається виконання другої секції в якій проходить 

обчислення НВП (для другої програми – ДВП). У третій секції фіксується 

системний час після закінчення обчислень. В кінці програми визначається час 

обчислення як різниця між зафіксованими моментами часу. Програма дає змогу 

задавати вид материнського вейвлету, а також кількість масштабів для НВП і 

кількість рівнів для ДВП, ці параметри задаються до початку моделювання. 

Використання запропонованих програм дає змогу оцінити час обчислень 

вейвлет перетворень в залежності від налаштувань, з чутливістю до 1 мс 

(роздільна здатність «Get Date/Time In Seconds Function»). Перед застосуванням 
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запропонованих програм була проведена оцінка часу виконання програми без 

вейвлет обчислень (з програми видалялися тільки відповідні блоки вейвлет 

обчислень), результат показав, що час виконання менше 1 мс, тобто програми 

не вносять систематичної похибки у визначення часу обчислення НВП та ДВП. 

Для обчислення НВП та ДВП в якості вхідного сигналу обрано дискретний 

вібросигнал який складається з 500 точок та є типовим для вібродіагностики. 
 

  
 

Рис. 1 – Блок-схеми програми визначення часу обчислення НВП 

 

Частина отриманих результатів визначення часу обчислення НВП та ДВП 

приведені в табл. 1 ( в табл. 1 «0*» позначає час менший за 1 мс). 
 

Таблиця 1 – Результати визначення часу, в мс 

Материнський 

вейвлет 

Неперервне вейвлет перетворення Дискретне вейвлет перетворення 

Кількість масштабів Кількість рівнів 

10 20 30 40 50 1 2 3 4 5 

Вейвлет Мейера 16 31 62 125 218 0* 0* 0* 0* 0* 

Вейвлет Морле 12 32 63 140 219 0* 0* 0* 0* 0* 
 

Отримані данні свідчать, що час обчислення дискретного вейвлет 

перетворення для зазначених умов займає менше 1 мс та не може бути 

визначений запропонованою програмою, на відміну від часу обчислення 

неперервного вейвлет перетворення, що складає десятки мілісекунд навіть для 

невеликої кількості масштабів. Також слід відмітити, що вид материнського 

вейвлету не має суттєвого впливу на час обчислення НВП, а залежність часу 

обчислення НВП від масштабу явно не лінійна. 

Враховуючи все вище зазначене можливо зробити висновок, що 

застосування ДВП замість НВП дає змогу проводити діагностику та контроль 

вібраційних об’єктів в режимі онлайн. 
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