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Streszczenie 

W pracy omówiono metody analizy sygnałów niestacjonamych poprzez rozkłady czasowo
-czę.stotliwościowych z punktu widzenia użyteczności do analizy sygnału TEOAE. Rozważano: 
krótkookresową transfonnatę Fouriera, transfonnatę falkową oraz rozkłady Wignera i Gabora pod 
kątem ich rozdzielczości i artefaktów interferencyjnych. Przedstawiono wyniki analiz rozkładem 
pseudo-Wignera-Ville'a dla rejestracji TEOAE u noworodków wraz z opisem charakterystycznych 
elementów tego obrazu. Pokazano też wynik rozkładu Gabora dla TEOAE uśrednionego u 20 
noworodków. 

Summary 

The paper describes various methods of time-frequency distributions as a possible applica
tion to analysis ofTEAOE waveforms. The following distributions are considered: Short Term Fourier 
Transforrn, Wavelet Transfonn, Wigner distributions, Gabor distribution. The discussion of resolution 
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and interference artifacts or these methods has been included in the review. The results of analy~is 
. seudo-Wigner-Ville'a distribution for neonates TEOAE recordings have beeo presented wlth 

usmg p f d"b' h b description ofthe most characteristic components. An exemplary result o Gabar lstn ut100 as een 

shawu caJculated from TEOAE averaged aver 20 neonates. 

Mimo że wynik badania TEOAE zobrazowany na ekranie przyrządu diag
nostycznego jest dość złożony, to większość informacji tam przedsta",ionych słuzy 
głównie ocenie poprawności wykonama badama. SaIT,' efekt ~mlsJl Jest ?a tym 
ekranie zilustrowany w dwóch miejscach. Centralną CZęSClą wynIku są powtorzone: 
zebrane niemalże jednocześnie i nałożone na siebie, przebiegi czasowe odpowIedzI 
ślimaka na bodziec. Obraz ten jest bardzo złożony i trudno jest go opisać ilościowo 
i jakościowo. W innym miejscu wyniku badania. znajdujemy widma,. które są 
przetworzoną formą zarejestrowanego sygnału. Na Jednym wykresIe umIeszczone 
jest widmo sygnału i widmo szumu pohczone z rozmcy mIędzy dWIema Jed
noczesnymi rejestracjami. I podobnie jak przebiegi czasowe, widma prezentowane 
w ten sposób są bardzo użyteczne w ocenie poprawności pomiaru czy klasyfika~Jl, 
a w mniejszym stopniu charakteryzują samo zjawIsko odpowIedzI akustycznej sh-

makao . . . 
Z formalnego punktu widzenia sygnał TEOAE Jest me staCjonarny, co 

oznacza, że jego widmo zmienia się w czasie. Fakt ten IT,'?że być zauważony 
bezpośrednio w przebiegu czasowym. Zarówno zmlennosc amphtudowa, Jak 
i zmienność częstotliwościowa (liczba drgań na jednostkę czasu) są eWIdentne; 
Jednakże bezpośrednia ocena tych dwóch wielkości z zapisu czasowego moze byc 
tylko orientacyjna. Tym bardziej niemożliwe jest dokonanie oceny zmlennOSCl 
przez korzystanie z widma częstotliwościowego, które jest obliczone z całego prze-

biegu (uśrednione po czasie). ... .. . . 
W teorii przetwarzania sygnałow lstmeJe specjalna klasa metod specJalme 

opracowanych do analizy sygnałów niesta~jonarnych [Wolf 1995 a; 1995 b]. Są to 
różne techniki analiz czasowo-częstothwosclOwych (ang. TF dlstrlbutlOns) [Qlan, 
Chen 1996; Loughlin (i inni) 1993], które szczeg6lnie często wykorzystywane są w 
badaniach sygnałów biomedycznych [Williams 1996]. SygnaITEOAE Jest tru~ym 
sygnałem dla technik TF, ponieważ trwa stosunkowo krótko . Dlatego wIele osrod
ków stosuje różne odmiany analizy [B6hnke (l mm) 1992; Cheng 1995; Grzanka 
(i inni) 1998; Ozdamar (i inni) 1997] i wydaje się, że nie znalezlOno Jeszcze Ideal-

nego rozwiązania. .. . . 
W niniejszym opracowaniu prezentujemy krotk! przegląd metod anahz 

czasowo-częstotliwościowych, wyniki własnych badań z wykorzystamem rozkładu 
pseudo-Wignera-Ville'a oraz ich interpretację: Przegląd metod będzJe przedsta
wiony problemowo. Wychodząc od najbardzIej naturalnego, stosow~nego do anal
izy mowy, rozkładu z użyciem krótkookresowej transformaty Founera, pokazuJe-
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my, jakie są zasadnicze ograniczenia tej metody. Dalej omówiona będzie istota 
przekształcenia Wignera i jego odmian oraz rozkład Gabora. 

Wyniki własnych analiz zostały uzyskane z wykorzystaniem rozkładu 
pseudo-Wignera-Ville'a. Uzyskiwany tą metodą obraz jest charakterystyczny dla 
każdego pacjenta (tak jak osobniczo zależna jest otoemisja). Jednakże wyróżnić 
można kilka powtarzalnych elementów obrazu, takie jak składowe o stałej czę
stotliwości czy składowa o liniowo opadającej częstotliwości. Zamieszczone wyni
ki pochodzą z badań u noworodków. 

I. WŁAŚCIWOŚCI I OGRANICZENIA 
METOD CZASOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH 

Jednym z najbardziej naturalnych pól zastosowań metod czasowo-czę
stotliwościowych jest analiza akustycznego sygnału mowy. Dlatego na wstępie 
odniesiemy się do analizy sygnału mowy i metod stosowanych w analizie akus
tycznej głosu. Mowa jest sygnałem charakteryzują~ym się silną zmiennością 
widma w czasie. Zmienność ta jest nośnikiem przekazywanej informacji. Z fizy
cznego punktu widzenia chwilowe widmo mowy rozkłada się na składową 
źródłową (prawie okresową dla głosek dźwięcznych lub szumową dla głosek 
bezdźwięcznych) i składową artykulacyjną, kształtującą pasma formantowe i anty
formanto we. 

Gdyby badacz sygnału mowy dysponował tylko przebiegiem czasowym 
sygnału i całkowitym widmem, wówczas z oscylogramu potrafiłby odczytać 
jedynie przybliżoną częstotliwość podstawową wibracji strun głosowych. 
Natomiast widmo częstotliwościowe mogłoby pozwolić na ocenę położenia for
mantów i antyformantów, ale pod warunkiem, że analizowany segment sygnału 
będzie stacjonamy, czyli niezmienny w czasie. 

Z powyższego faktu wynika sposób konstrukcji spektrogramów mowy. 
Dzieli się sygnał na nieduże segmenty (bramkowanie oknem) - takie, że w ramach 
segmentu można uznać sygnał za stacjonamy. Dla każdego segmentu oblicza się 
widmo częstotliwościowe gęstości mocy i prezentuje bądź na płaszczyźnie: czas _ 
częstotliwość w formie warstwic obrazujących energię sygnału w określonym seg
mencie, bądź jako mapę, gdzie kolor oznacza stopień intensywności dźwięku. Inną 
stosowaną formą prezentacji wyników analizy czasowo-częstotliwościowej jest 
wykres trójwymiarowy, gdzie w danej chwili (oś "t") i dla danej częstotliwości (oś 
"f') energia jest wysokością (oś "z") wykresu. Opisana powyżej metoda analizy 
nosi nazwę krótkookresowej trans formaty Fouriera (ang. STFT - Short Term 
Fourier Transform). Parametrem tej metody jest długość segmentu (okna) i rodzaj 
użytego okna gładkiego do uformowania analizowanego fragmentu sygnału. 
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Sygnał mowy można uważać za stacjonarny tylko z pewnym 
przybliżeniem, nawet przy dzieleniu na krótkie segmenty. Przybliżenie to jest 
lepiej spełnione dla stabilnych fragmentów sygnału aniżeli dla faz przejściowych. 
Dlatego uzasadnione jest dążenie do jak największego skrócenia segmentów. Tutaj 
metoda STFT napotyka bardzo istotne ograniczenie, wraz bowiem ze zwiększaniem 
rozdzielczości czasowej poprzez skracanie segmentu w nieunikniony sposób traci 
się rozdzielczość częstotliwościową. Chwilowy obraz widmowy znacząco się 
rozmywa i wiele szczegółów widmowych zanika. Tak więc zastosowanie STFT do 
analizy mowy wymaga dokonania rozsądnego wyboru długości segmentu (okna), 
aby z jednej strony dla zbyt długiego okna nie zlały się szczegóły z różnych frag
mentów sygnału, a z drugiej - aby nie utracić minimalnej rozdzielczości. Dla 
sygnału mowy, którego czas trwania stacjonarnych fragmentów w stosunku do pod~ 
stawowego okresu drgań strun głosowych jest długi, wybór satysfakcjonującej 
długości okna jest możliwy. Metoda STFT ma wiele zalet, z których najważniejsze 
to brak tzw. składowych skrośnych (pojęcie to będzie wyjaśnione dalej) i dodatnie 
wartości widma, co jest zgodne z fizyczną naturą tej formy analizy. Wadą STFT jest 
jej ograniczona rozdzielczość, a ściślej to wyrażając - konieczność wyboru między 
ograniczoną rozdzielczością czasową lub częstotliwościową· 

Metoda STFT bywa stosowana do sygnału TEOAE, ale daje wyniki 
o umiarkowanym znaczeniu. W standardowym modzie sygnał TEAOE trwa 
ok. 20 ms i jest to czas zbyt krótki, aby podzielić go na quasi-stacjonarne segmen
ty. Im krótszy stosuje się segment, tym lepsza jest rozdzielczość czasowa 
(i w ramach segmentów lepiej jest spełniony warunek quasi-stacjonarności), lecz 
płaci się za to znacznym pogorszeniem rozdzielczości częstotliwościowej. 
Odwrotnie - wydłużając segment pogarsza się rozdzielczość czasową i na obraZIe 
analizy TF składowe sygnału mogą trwać dłużej w rzeczywistości, natomiast 
poprawia się ostrość linii spektralnych. Ta konieczność kompromisu wiąże się 
z tzw. nierównością Heisenberga, która mówi, że iloczyn rozmycia czasowego 
i rozmycia częstotliwościowego nie może być mniejszy od 1/(4,,). Tak więc jeśli 
trzeba ocenić widma sygnału z rozdzielczością l ms, to uzyskane rozmycie widma 
przekroczy 79 Hz. Taką wartość rozmycia widmowego można uznać za niewielką 
dla częstotliwości powyżej kilku kHz. Jednakże dla częstotliwości l kHz rozmycIe 

wynosi już 8%. 
Jedną z technik poprawy wyników analizy jest dostosowanie rozdzielczoś

ci częstotliwościowej do analizowanego pasma częstotliwości. Transformata 
falkowa (ang. wavelet trans form) pozwala na uzyskanie obrazu czasowo-częstotli
wościowego o stałej dobroci, tzn. o stałym, ale względnym rozmyciu częstotliwoś
ciowym. I tak dla małych częstotliwości stosuje się małą rozdzielczość czasową, ale 
precyzyjną (w liczbach bezwzględnych) analizę częstotliwościową., dla wyższych 
częstotliwości zaś ogranicza się szerokość czasową analizy kosztem rozdzielczości 
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częstotliwościowej. Jest to naturalny sposób postępowania, ponieważ do oceny 
większych częstotliwości jest potrzebny krótszy okres obserwacji - drgania są 
szybsze. 

Oto przykład wymiany rozdzielczości czasowej na rozdzielczość częstotli
wością w analizie falkowej . Załóżmy stałe, względne rozmycie częstotliwościowe 
równe 5%. Dla składowych o częstotliwości 500 Hz uzyskuje się rozdzielczość 
częstotliwościową 5% * 500 Hz = 25 Hz, a czasową ok. 3 ms. Dla 1000 Hz uzysku
je się rozdzielczość częstotliwościową 50 Hz, a czasową 1,6 ms. Dla składowych 
w okolicach 4 kHz rozdzielczość częstotliwościowa wyniesie 200 Hz, a czasowa 
0,4 ms. Nadal w metodzie falkowej obowiązuje nierówność Heisenberga. 

Przełom w metodzie analiz czasowo-częstotliwościowych został dokonany 
przez fizyka kwantowego Wignera, który zaproponował wyznaczanie rozkładów 
z funkcji autokorelacji sygnału pochodzącej z jednej pary próbek dla każdego 
opóźnienia. Tak wyznaczona funkcja autokorelacji reprezentuje rzeczywiście 
chwilowe cechy sygnału, ale też ma wiele wad. Zaletą rozkładu Wignera jest 
ekstremalnie duża rozdzielczość - dużo większa, niż to wynika z reguły 

Heisenberga. Dla sygnałów o liniowo zmieniającej się częstotliwości osiąga się 
wyjątkowo czysty obraz o bardzo dobrej wyrazistości. Jednakże uzyskiwane osza
cowanie energii w poszczególnych segmentach czasowo-częstotliwościowych jest 
obarczone dużym błędem, a w wielu miejscach energia jest ujemna. Istnieje też 
groźba pojawienia się tzw. składowych skrośnych, które są fałszywymi składowy
mi wynikającymi z interferencji składowych rzeczywiście istniejących w sygnale. 

Składowe skrośne pojawiają się na płaszczyźnie TF w miejscach 
ulokowanych dokładnie na środku odcinków łączących punkty rzeczywiście ist
niejących składowych. Cechą składowych skrośnych jest ich szybkozmienność 
wzdłuż osi zarówno czasowej, jak i częstotliwościowej. Dla klasycznego rozkładu 
Wignera spotyka się zwyczajowo składowe skrośne wokół częstotliwości zerowej. 
Tak zlokalizowane składowe skrośne powstają w wyniku interferencji dodatnio 
częstotliwościowych i ujemnie częstotliwościowych części sygnału. Rozwiązaniem 
poprawiającym tę sytuację jest przeprowadzenie analizy dla sygnału analitycznego 
po wycięciu ujemnych częstotliwości. Ten typ analizy nazywa się rozkładem 
Wignera-Ville 'a (w skrócie: WYD). 

Mimo usunięcia składowych skrośnych wokół częstotliwości zerowej 
należy liczyć się ze składowymi skrośnymi wytwarzanymi na skutek interakcji 
poszczególnych komponentów. Na ryc. l przedstawiony jest "sztuczny" sygnał 
otoemisji, zamodelowany jako dwa gamma-tony o częstotliwościach odpowiednio 
1,5 kHz i 4,5 kHz. Składowa o częstotliwości wyższej trwa zdecydowanie krócej. 
Na płaszczyźnie czasowo-częstotliwościowej pokazano wynik analizy Wignera
-Ville'a. Oprócz rzeczywistych składowych o jednolitej strukturze lokalizacji 
widoczny jest zespół składowych skrośnych położony dokładnie pośrodku między 
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Ryc. l. Symulowany sygnał TEOAE złożony z dwóch gamma-tonów o częstotliwościach 1,5 kHz 
i 4,5 kHz (w górnym panelu pokazany jest przebieg czasowy, a w dolnym wynik analizy TF; 

składowe gamma-tonów są dobrze zlokalizowane, ale między nimi widoczne są składowe skrośne) 

rzeczywistymi strukturami. Widoczna drobnoziarnistość fałszywej części obrazu 
jest ogólną cechą charakterystyczną tych składowych. Trzeba pamiętać, że w 
rejonie występowania składowych skrośnych można spodziewać się też regionów 
o dużych wartościach ujemnych, które nie są uwidocznione na obrazie. 

W naszych badaniach wykorzystujemy zmodyfikowaną wersję analizy 
Wignera, zwaną rozkładem pseudo-Wignera-Ville'a. Charakteryzuje się ona 
zmniejszonym poziomem składowych skrośnych poprzez wygładzenie wzdłuż osi 
częstotliwości i odseparowanie składowych położonych w znacznej odległości od 
siebie. Technicznie rozkład Wignera oblicza się ograniczając odpowiednim oknem 
funkcję autokorelacji sygnału, a potem stosując przekształcenie Fouriera. 
Szerokość okna wycinającego autokorelację wyznacza stopień wygładzania. 
Wygładzanie redukuje szybkozmienne składowe skrośne, ale też pogarsza rozdziel
czość częstotliwościową. W przypadku sygnału otoemisji okazało się, że metoda ta 
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pozwala zachować wystarczającą rozdzielczość i zredukować składowe skrośne 
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych komponentów TEOAE. 

II. WYNIKI ANALIZY TEOAE 
W ROZKŁADZIE PSEUDO-WIGNERA-VILLE' A 

Na kolejnych rysunkach przedstawiamy wyniki najbardziej reprezentaty
wnych wyników analizy TEOAE. Zastosowano tu metodę rozkładu pseudo
-Wlgnera-Vllle'a z oknem Kaisera-Bessela, ograniczającym funkcję autokorelacji 
do odstępów czasowych 10 ms . 

-o. SMP;os 

5kHx. 

2kH:r. 

Dominująca 

składowa o 
stałej 

częstotliwości 

Ryc. 2. Przypadek silnego sygnału TEOAE (obraz TF jest bardzo skomplikowany) 

Dla wytworzenia sygnału analitycznego zastosowano filtr Hiberta zreali
zowany przez szybką transformatę Fouriera (FFT), a zaprojektowany jak~ inter-
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polujący filtr półpasmowy Lagrange'a. Rejestracje TEOAE wykonano w modzie 
nieliniowym u noworodków podczas prowadzenia programu badań przesiewowych 
słuchu przy średnim poziomie bodźca oscylującym wokół 85 dB pk. Prezentowane 
wyniki analizy wybrano jako najbardziej reprezentatywne spośród 20 rejestracji. 

Na ryc. 2 pokazano wynik analizy bardzo silnego sygnału otoemsji. Obraz 
spektralny jest bardzo złożony. Wyraźna jest składowa o stałej częstotliwości 

(poziomo) 3,5 kHz, o zmiennej amplitudzie, rozciągającej się od 3 do 20 ms. 
Następna co do wielkości składowa, położona skośnie, ma liniowo opadającą czę
stotliwość, zaczyna się od punktu o współrzędnych 5,5 ms i 4kHz i opada przez ko
lejne 5 ms do częstotliwości l kHz. Kształtu tej składowej można dopatrzyć. się 
w kolejnych powtórzeniach (odbiciach), co czyni ten obraz tak złożonym. MmeJsze 
wysepki można uznać za składowe skrośne, ale tylko te, które leżą pomIędzy 
składowymi uznawanymi za rzeczywiste. 

-n ,, 5f'bP~ 

3kHz. 

Skladowa 
dominująca 

o stalej 
częstotliwości 

Ryc. 3. Przypadek typowego zapisu TEOAE (wyraźnie zaznaczone są typowe składowe sygnału: 
o stałej częstotliwości, o liniowo opadającej częstotliwości i wielokrotne odbicia) 

Na ryc. 3 pokazano rozkład czasowo-częstotliwościowy dla najczęściej 
spotykanej, typowej rejestracji TEOAE. Składowa o stałej częstotliwości jest 
położona niżej, na poziomie trochę poniżej 2 kHz. Jest to cecha indywidualna, 
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osobniczo zmienna. Bardzo wyraźna jest składowa o opadającej częstotliwości na 
odcinku czasu od 4,5 ms do niemalże 10 ms. W początkowym obszarze, dla chwil 
czasu 4,3 ms i 5,9 ms, zauważyć można pionowo zlokalizowane kontury o krótkim 
czasie trwania. Tego rodzaju strukturę należy interpretować jako krótkie impulsy 
szerokopasmowe, mające charakter odbitego bodźca. 

Przebi 

·· O .SMPa 

5kHz 

3 k Hz 

2kH~ 

1łdh::: 

Ryc. 4. Przypadek słabego zapisu TEOAE (mimo że przebieg czasowy jest na granicy poprawności, 
w obrazie TF wyraźnie widoczne są typowe składowe) 

Na ryc. 4 pokazano wynik analizy słabego zapisu TEOAE, na granicy 
uznania za prawidłowy. Mimo słabej odpowiedzi ślimaka widoczne są charak
terystyczne elementy obrazu czasowo-częstotliwościowego: składowa o stałej 
częstotliwości (2,5 kHz), składowa o opadającej częstotliwości (4,5-9 ms) i krótki, 
szerokopasmowy składnik na początku rejestracji (4-5 ms). Tę ostatnią składową, 
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z powodu lekkiego odchylenia od pionu, można uznać także za przebieg o szybko 
zmieniającej się częstotliwości w krótkim czasIe. 

III. ZAAWANSOWANE TECHNI~ 
ROZKŁADÓW CZASOWO-CZĘSTOTLIWOSCIOWYCH 

Interpretacja rozkładów pseudo-Wignera-Ville'a jest utrudniona z powodu 
. tn' 'a składowych skrośnych. Dalsza praca nad tym problemem polega na 
lS1em d'l" e 
poszukiwaniu takich rozkładów, które mają dobrą roz ZIe czosc przy zr -
dukowanych interferencjach. Jedną z atrakcyjnych fonn anahzy Jest rozkład 
Gabora. 

Ryc. 5. Wynik analizy uśrednionego przebiegu TEOAE u 20 noworodków z wykorzystaniem 
rozkładu Gabora 

Opisując w największym skrócie, należy powiedzieć, że rozkład Gabora 
polega na rozłożeniu obrazu Wignera na szereg d,:"uwymlarowychfalek (funkCje 
Gabora) o różnej lokalizacji czasowej i częstothwosclOwej.Następme obraz skł~da 
. powrotem ale bez falek szybkozmiennych. I tak - pomewaz składowe skrosne 
~~~akteryzują 'się dużą zmiennością, to będą one wyelimino,:"ane. W gramcznym 
przypadku, gdy obraz złoży się tylko z podstawowych (naJmmeJ zmIennych) falek, 
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to uzyska się wynik taki, jak dla krótkookresowej transfonnaty Fouriera. Liczba 
składanych elementów szeregu jest wybierana. Zaczyna się analizę od nieostrego 
obrazu złożonego z niewielkiej liczby falek, a potem, dokładając ich liczbę, 
wyostrza się obraz do momentu, gdy ukażą się pierwsze składowe skrośne. 

Przykładowy wynik takiej analizy pokazano na ryc. 5. Jest to obraz cza
sowo-częstotliwościowy zapisów pochodzących od 20 noworodków zareje
strowanych w modzie liniowym, a następnie uśrednionych. W procedurze uśred
niania pozostały tylko te składowe, które były zgodne w fazie u kolejnych 
badanych. Obraz ten odpowiada hipotezie, że sygnał TEOAE może być opisywany 
przez funkcje zwane gamma-tonami. Rzeczywiście dla częstotliwości nieco poniżej 
4 kHz i dla 2 kHz, w pierwszej części przebiegu, istnieją wyraźnie zarysowane 
centra, które pasują do takiego opisu. 

Dalszym zaawansowaniem metody rozkładu czasowo-częstotliwoś
ciowego jest modyfikacja rozkładu Gabora do chwilowych cech sygnału. Ta od
miana analizy nosi nazwę transfonnaty adaptacyjnej i w niektórych zastosowaniach 
daje bardzo dobre rezultaty. Dla TEAOE uzyskuje się obraz składający się z 
wydzielonych pól o kształcie eliptycznym o różnym na'chyleniu i szerokości półosi. 
Na podstawie dotychczas przeprowadzonych analiz bardzo trudno jest nadać 
interpretację tym wynikom. Wydaje się też, że uzyskiwany obraz jest bardzo 
zależny od stopnia zaszumienia sygnału. 

IV. DYSKUSJA 

Najbardziej naturalnym sposobem obliczania rozkładu czasowo-częstotli
wościowego jest krótkookresowa transfonnata Fouriera. Modyfikacja tej metody, 
transfonnata falkowa była szeroko stosowana do TEOAE [Tognola (i inni) 1997], 
jakkolwiek wydaje się, że ta metoda preferuje jeden z możliwych opisu sygnału, 
jakim są gamma-tony. 

Jednakże w pierwszych doniesieniach o analizach czasowo-częstotliwoś
ciowych TEOAE [B6hnke (i inni) 1992] wykorzystywano rozkłady Wignera. 
Z powodu składowych skrośnych uzyskiwano klarowny obraz tylko w rejestracjach 
o prostym przebiegu. Zdecydowany postęp uzyskany został w wyniku modyfikacji 
polegającej na wygładzaniu rozkładu pseudo-Wignera-Ville'a [Cheng 1995; 
Ozdamar (i inni) 1997]. W tej pracy prezentowane są wyniki uzyskane z za
stosowaniem prostszego wariantu rozkładu - pseudo-Wignera-VilIe'a - bez 
wygładzania wzdłuż osi czasu. W rejestracjach pochodzących od noworodków 
widoczna jest składowa o liniowo zmieniającej się częstotliwości. Bardziej wyrafi
nowym, godnym rozważań jest rozkład Gabora, pozwalający na wyważenie cech 
krótkookresowej transformaty Fouriera i rozkładu Wignera-Ville'a. 
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Bez względu na zastosowaną technikę analizy można we wszystkich 
cytowanych pracach znaleźć wspólne cechy uzyskanych wyników, które można 
zawrzeć w następujących punktach: 
l. Zawartość widmowa sygnału TEAOE jest zmienna w czasie, a więc rozkład 

czasowo-częstotliwościowy jest jak najbardziej wskazaną techniką analizy. 
2. Szerokość widma w początkowej części przebiegu jest większa od szerokości 

widma w części późniejszej. 
3. Środek widma, czyli średnia częstotliwość, maleje w czasie i tutaj można do

patrywać się analogii z biegiem impulsu pobudzenia wzdłuż błony podstawnej 

ślimaka. 
4. Analizy czasowo-częstotliwościowe mogą wzbogacić wiedzę o naturze po-

wstawania emisji otoakustycznej . 

WNIOSKI 

Istnieje wiele wariantów analiz czasowo-częstotliwościowych o roznej 
rozdzielczości czasowej i częstotliwościowej . Metody o najwyższej rozdzielczości 
(odmiany rozkładów Wignera) mają szereg wad, z których najbardziej uciążliwa 
jest obecność składowych skrośnych. 

Każdy sygnał można rozłożyć na elementy czasowo-częstotliwościowe na 
wiele sposobów i sam rozkład nie jest ostatecznym sprawdzianem tego, jaka jest 
natura sygnału. Przeciwnie, trzeba zacząć od pewnego wyobrażenia o praw
dopodobnej strukturze sygnału, a następnie dobierać metodę analizy. Inne odmiany 
analizy stosowane są dla sygnałów szerokopasmowych, inne dla wąskopasmowych. 
Ważne jest też, czy spodziewać się można składowych o zmiennej lub stałej czę
stotliwości. Proces doboru metody analizy jest wielokrokowy, w którym na prze
mian wzbogaca się wiedzę o sygnale, a potem lepiej dobiera metodę analizy, co 
pozwala znowu precyzyjniej opisać sygnał. 

Wyniki uzyskane w rozkładzie pseudo-Wignera-Ville' a pokazują, że zasad
niczą częścią sygnału TEAOE jest jedna lub kilka składowych o stałej częstotli
wości i zmiennej amplitudzie. Widoczna jest także składowa o liniowo opadającej 
częstotliwości. W początkowej części widmo jest szersze z kilku powodów. Po 
pierwsze, składowe o stałej częstotliwości na wyższych częstotliwościach zanikają 
szybciej. Po drugie, w początkowej części występują szerokopasmowe odbicia. 
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