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STRESZCZENIE 

W artykule opisano wyniki analiz, których celem było uzyskanie informacji o 

wybranych parametrach składowej deterministycznej sygnału będącego sumą dwóch 

komponentów – sinusoidalnego tłumionego wykładniczo oraz stochastycznego.  
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1.WSTĘP 

 

 Estymacja parametrów przebiegów sinusoidalnych tłumionych wykładniczo 

jest zagadnieniem pełniącym ważną rolę w licznych dziedzinach nauki. Z pośród 

nich wymienić można telekomunikację [10], elektroenergetykę [9], identyfikację 

systemów [1] oraz spektroskopię [6]. Literatura dotycząca tej tematyki jest bardzo 

obszerna z pośród licznych publikacji z nią powiązanych można wymienić [4], [5]. 

 Treść artykułu dotyczy badań symulacyjnych i eksperymentalnych, których 

przedmiotem jest konfrontacja wyników otrzymanych w oparciu o implementację 

dwóch metod analizy danych, które posłużyły do określenia pulsacji oraz 

współczynnika tłumienia sygnałów sinusoidalnych. Zastosowano metodę 

modelowania predykcyjnego i metodę optymalizacji gradientowej. Założono brak 

możliwości bezpośredniego dostępu do źródła sygnału, co w przypadku sygnału 

syntetycznego uwzględniono zakładając, że przebieg badany poza składową 

deterministyczną zawiera również składową mającą charakter sygnału 

stochastycznego. 

Artykuł został  przetłumaczony na język angielski na podstawie zadania finansowanego w ramach 

umowy nr 805/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji. 

Jego oficjalną wersją jest wersja anglojęzyczna. Niniejszy plik jest pierwotną wersją autorską po 

recenzjach, bez weryfikacji językowej i składu komputerowego. 
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2. KLASYCZNE METODY ANALIZY CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ 

SYGNAŁÓW 

Metody badania sygnałów dzielą się na czasowe, statystyczne, korelacyjne 

oraz częstotliwościowe. W sytuacji, w której celem jest uzyskanie informacji o 

widmie sygnału stosuje się ostatnie z wymienionych narzędzi. 

Klasycznymi narzędziami analizy częstotliwościowej sygnałów ciągłych są 

całkowe przekształcenie Fouriera oraz szeregi Fouriera – trygonometryczny i 

zespolony. Ich popularność wynika z licznych zalet, którymi się charakteryzują. Z 

pośród nich należy wymienić dobrze opracowane podstawy teoretyczne i 

interpretację fizyczną oraz proste związki z metodami analizy czasowej i 

korelacyjnej [11]. 

W ostatnich latach duże znaczenie zyskała numeryczna analiza 

częstotliwościowa sygnałów. Jej głównym narzędziem jest algorytm dyskretnej 

transformaty Fouriera (ang. Discrete Fourier Transform – DFT) oraz jego 

implementacje numeryczne zwane szybkimi transformatami Fouriera (ang. Fast 

Fourier Transform - FFT). FFT stanowi również punkt wyjścia dla innych metod 

analizy i przetwarzania sygnałów takich jak: transformacje kosinusowe i sinusowe, 

dyskretne transformaty dwuwymiarowe oraz wielowymiarowe, adaptacyjne oraz 

filtracje cyfrowe i wiele innych. 

3. METODY PARAMETRYCZNE CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ ANALIZY 

SYGNAŁÓW 

Narzędzia analizy widmowej oparte na metodach analizy fourierowskiej są 

dobrze zbadane i powszechnie stosowane. W pewnych sytuacjach ich użyteczność 

bywa jednak ograniczona w szczególności wtedy, gdy analizowany sygnał 

reprezentowany jest przez wektor zawierający niewielką (np. kilkadziesiąt) liczbę 

próbek, z czym wiąże się niewystarczająca rozdzielczość częstotliwościowa 

uzyskanych wyników.  

W związku z tym alternatywą okazać się mogą tzw. metody modelowania 

parametrycznego. Ogólnie rzecz biorąc opierają się one na założeniu, że analizowany 

sygnał związany jest z pewnym modelem generacyjnym. Model ten może służyć do 

realizacji różnych celów m.in. do uzyskania informacji o pierwotnych lub wtórnych 

charakterystykach częstotliwościowych sygnału, do odtworzenia jego składowej 

deterministycznej [1] lub stosowany może być na potrzeby predykcji, kompresji itp. 

Punktem wyjścia do parametryzacji takiego modelu jest założenie, że analizowany 



przebieg jest odpowiedzią czasową filtra cyfrowego na pewien sygnał wejściowy, 

którego funkcja gęstości widmowej jest funkcją stałą (w przypadku granicznym). 

Filtr ten przekształca, więc pobudzenie, które jest nierealizowalne fizycznie, ale 

charakteryzuje się cechami, które czynią je przebiegiem bardzo wygodnym na 

okoliczność prowadzenia różnego rodzaju rozważań teoretycznych. Sposób 

przekształcenia sygnału wejściowego jest definiowany z wykorzystaniem 

współczynników transmitancji Z wspomnianego układu dyskretnego, które są jego 

reprezentacją.  

Wykorzystywane do modelowania filtry cyfrowe mogą być strukturami 

rekursywnymi lub nierekursywnymi. Wybór konkretnej realizacji zależny jest od 

treści założeń dotyczących typu widma sygnału analizowanego. W przypadku widm 

absorpcyjnych stosuje się modele MA - nierekursywne (ang. Moving Average – 

średnia ruchoma). W przypadki widm emisyjnych modele AR – rekursywne (ang. 

Auto-Regressive - autoregresyjne) [2]. 

Jedną z odmian metod modelowania parametrycznego jest metoda predykcji 

liniowej. Koncepcja prowadząca do jej prezentacji opiera się na punkcie wyjścia, 

jakim jest właściwość liniowej zależności pomiędzy próbkami sygnału 

sinusoidalnego. Uściślając, dana próbka tego sygnału może być wyrażona jako suma 

ściśle określonego podzbioru próbek sąsiednich wymnożonych przez pewne wartości 

liczbowe będące współczynnikami wielomianu licznika lub mianownika 

transmitancji Z pewnego filtra cyfrowego, który jest układem generacyjnym 

umożliwiającym uzyskanie na jego wyjściu analizowanego przebiegu. Treść 

ostatniego zdania może budzić zastrzeżenia z uwagi na brak sformułowania założeń 

dotyczących ogólnej natury sygnału, którego źródłem jest pewne zjawisko fizyczne, 

astronomiczne, geofizyczne lub inne, a więc takie, na którego przebieg nie mamy 

wpływu. Dodatkowo nie istnieje możliwość dostępu do sygnału generowanego przez 

obiekt, lecz do jego wersji, która oprócz składowej deterministycznej (informacyjnej) 

zawiera składową stochastyczną. Ostatecznie można stwierdzić, że uzyskana dzięki 

zastosowaniu modelu predykcyjnego (parametrycznego) reprezentacja sygnału jest 

najlepszą - z punktu widzenia określonego kryterium - reprezentacją jego składowej 

deterministycznej, a nie reprezentacją sygnału zarejestrowanego, zmierzonego czy 

też uzyskanego na drodze cyklicznej rejestracji wskazań pewnych urządzeń 

pomiarowych lub notowań. 



Po zamieszczeniu treści dotyczących szeroko pojętej analizy widmowej 

zostanie przedstawiony opis matematyczny sygnału wraz z informacjami 

dotyczącymi modelowania predykcyjnego. Usytuowanie tych dwóch zagadnień w 

ramach tego samego podpunktu uzasadnia się potrzebą zwrócenia uwagi na pewne 

aspekty wynikające z niedeterministycznej natury sygnału analizowanego oraz chęci 

nadania prezentowanym treściom większej płynności, co – być może – byłoby 

trudniejsze przy ukazaniu ich niezależnie od siebie.  W dalszej części przedstawione 

zostaną również metody z wykorzystaniem, których możliwa jest realizacja zadania 

estymacji parametrów zaszumionego sygnału sinusoidalnego malejącego 

wykładniczo. Z uwagi na to, że koncepcje, z których wywodzą się będące obiektem 

zainteresowania narzędzia analizy danych różnią się od siebie w sposób bardzo 

znaczący interesujące wydaje się być skonfrontowanie ze sobą informacji 

uzyskanych z ich wykorzystaniem. Wyniki tej konfrontacji zostaną przedstawione w 

rozdziałach 7,8 natomiast wnioski finalne w rozdziale 9. 

 

4.PREDYKCYJNE METODY MODELOWANIA PARAMETRYCZNEGO 

I MODEL ANALIZOWANEGO SYGNAŁU 

 Sygnał sinusoidalny tłumiony wykładniczo definiuje się w następujący 

sposób: 

𝑥𝑑[𝑛] = 𝐴 𝑠𝑖𝑛(Ω𝑛 + Φ)𝑒−𝑑𝑛      (1) 

gdzie: A-amplituda początkowa sygnału sinusoidalnego, Ω- pulsacja sygnału 

sinusoidalnego, Φ- faza początkowa sygnału sinusoidalnego, d-współczynnik 

tłumienia sygnału sinusoidalnego, n- argument funkcji sinus oraz funkcji 

wykładniczej, numer porządkowy chwili próbkowania, n=1,2,3,… 

 Sygnał stochastyczny będący modelem zakłócenia opisany jest następującą 

formułą: 

𝑥𝑠[𝑛] = ∑ 𝛼𝑖𝜀[𝑛 − 𝑖]𝑁−1
𝑖=0      (2) 

gdzie: ε[n] - realizacja szumu białego, αi –współczynniki rzeczywiste, N – liczba 

naturalna,  

 Wartość oczekiwana 𝑥𝑠[𝑛]̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ tego sygnału jest równa zero a wartość 

średniokwadratowa (wariancja) 𝜎𝑥𝑠
2 . 

Ostatecznie sygnał analizowany przyjmuje więc postać: 

𝑥[𝑛] = 𝑥𝑑[𝑛] + 𝑥𝑠[𝑛]     (3) 

W odniesieniu do składowej zapisanej wzorem (1) można udowodnić, że: 



𝑥𝑑[𝑛] = 𝑎1𝑥𝑑[𝑛 − 1] + 𝑎2𝑥𝑑[𝑛 − 2]     (4) 

gdzie: a1, a2 – współczynniki modelu (współczynniki predykcji) 

 Ze wzoru (4) wynika, że wartość liczbowa opisująca aktualną próbkę sygnału 

sinusoidalnego (1) może być określona na podstawie wartości liczbowych dwóch 

próbek poprzednich (o niższych indeksach) i tzw. współczynników predykcji. 

 Z wykorzystaniem współczynników a1,a2 można wyznaczyć pulsacje oraz 

współczynnik tłumienia znajdujące się po prawej stronie wzoru (1). Możliwe jest to 

za pomocą formuł: 

𝑑 =
−ln (𝑎2)

2
       (5) 

Ω = 𝑎𝑟𝑟𝑐𝑜𝑠(
𝑎1

2
𝑒𝑑)      (6) 

 Podkreśla się jednak, że są to parametry sygnału (1). Jego próbki nie są 

dostępne bezpośrednio. Dostępne są próbki sygnału (3). Dlatego zapis (5), (6) 

należałoby przedstawić w formie zaprezentowanej z wykorzystaniem wzorów:  

�̂� =
−ln (−�̂�2)

2
       (7) 

Ω̂ = 𝑎𝑟𝑟𝑐𝑜𝑠(
�̂�1

2
𝑒�̂�)      (8) 

gdzie:  �̂�1, �̂�2 – współczynniki predykcji 

 Aby wyznaczyć parametry modelu należy podstawić (4) do (3) co prowadzi 

do zapisu (9) 

𝑥[𝑛] = �̂�1𝑥[𝑛 − 1] + �̂�2𝑥[𝑛 − 2]    (9) 

Na tym etapie niezbędne są co najmniej dwie formuły tworzące układ równań 

możliwy do rozwiązania z wykorzystaniem narzędzi algebry macierzowej i ich 

numerycznych implementacji. Równanie drugie definiuje się przyjmując zazwyczaj 

po lewej i prawej stronie wzoru (9) wartość liczbową o jeden mniejszą lub większą 

od liczby naturalnej n. W praktyce stosuje się jednak zabieg polegający na realizacji 

układu równań z liczbą równań większą od liczby niewiadomych. W takim 

przypadku parametry (7), (8) uzyskuje się w oparciu o numeryczne rozwiązanie 

równania macierzowego z macierzą prostokątną. Zabieg taki pozwala zmniejszyć 

wpływ składowej stochastycznej, na jakość uzyskanego wyniku. 

 W przypadku sygnału będącego superpozycją więcej niż jednej składowej 

sinusoidalnej suma po prawej stronie równania (4) zawiera tyle składników, ile 

wynosi podwojona wartość liczby wskazującej na ilość składowych sinusoidalnych 

zawartych w sygnale analizowanym (1). 

  



 Opisana procedura nazywana jest metodą Pronyego. Współczynniki �̂�1, �̂�2 są 

związane z wielomianem mianownika pewnej transmitancji H(z) mającej następującą 

postać: 

�̂�(𝑧) =
�̂�0+�̂�1𝑧−1

1−�̂�1𝑧−1−�̂�2𝑧−2    (10) 

gdzie: �̂�1, �̂�2- odpowiednio oszacowania współczynników a1, a2 ze wzoru (4), �̂�0, �̂�1 

- oszacowania współczynników wielomianu licznika transmitancji filtra cyfrowego 

(nieuwzględnione w opisie). 

 Odpowiedź impulsowa filtra cyfrowego opisanego transmitancją Z daną 

wzorem (10) jest modelem sygnału opisanego wzorem (1). Sygnał ten ma pulsację i 

współczynnik tłumienia zapisane wzorami odpowiednio (7), (8). Uzyskanie 

pozostałych parametrów możliwe jest z wykorzystaniem równań macierzowych, 

które nie będą tutaj przytaczane. 

 W celu poprawienia właściwości oszacowania (7), (8) można zastosować 

modyfikację opisanej wzorami (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10) procedury. 

Najpierw z wykorzystaniem metody Pronyego wyznacza się pierwsze oszacowanie 

współczynników wielomianu mianownika transmitancji (10) czyli: 

𝑎(1) = [�̂�1
(1)

 �̂�2
(1)

]; 𝑎(1) = 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑛𝑦   (11) 

gdzie: 𝑎(1)- wektor zawierający współczynniki mianownika funkcji wymiernej 

ulokowanej po prawej stronie równania (10)  

 Następnie wyznacza się kolejne przybliżenia wektora 𝑎(2),𝑎(3), …, 𝑎(𝑝) (p-

liczba naturalna). Do tego celu wykorzystuje się dodatkowy filtr cyfrowy realizujący 

przetwarzanie wstępne sygnału skojarzonego z kolejnymi iteracjami. Przetwarzanie 

wstępne związane z uzyskaniem współczynników wektora 𝑎(𝑝) jest wykonywane na 

sygnale przefiltrowanym (p-1) razy. Na pierwszy rzut oka taka koncepcja może 

budzić zastrzeżenia ze względu na ryzyko zniekształceń amplitudowo-fazowych 

związanych z kolejnymi p-tymi realizacjami sygnału, których reprezentacja czasowa 

może niekorzystnie wpływać na końcowy wynik oszacowania parametrów sygnału 

(1). Zaznacza się jednak, że na w kolejnym kroku wykorzystuje się informację 

zarówno o przebiegu odfiltrowanym w aktualnej iteracji jak i modyfikacjach 

przebiegu uzyskanego w iteracji poprzedniej, co finalnie pozwala uzyskać 

poszukiwane wartości liczbowe, które są w coraz mniejszym stopniu determinowane 

przez właściwości składowej stochastycznej (2). W celu zobrazowania pewnych 

aspektów związanych z tą procedurą wykonano prosty eksperyment numeryczny, 



którego celem było zwrócenie uwagi na strukturę częstotliwościową sygnałów 

wykorzystywanych do obliczenia kolejnych przybliżeń wektora 𝑎(𝑝). Do analizy 

wykorzystano przebieg opisany wzorem (3), którego składowa deterministyczna była 

sygnałem sinusoidalnym o częstotliwości 0.0249 Hz a składowa stochastyczna 

realizacją szumu białego o wariancji 10-krotnie mniejszej od wartości 

średniokwadratowej sinusoidy. Metodą Welcha [2], obliczono estymatory gęstości 

widmowej mocy sygnałów związanych z kolejnymi iteracjami a wyniki 

zaprezentowano na rys. 1. Z obserwacji jego treści wynika, że – w zasadzie – nie 

należy mówić o ‘odszumianiu’ sygnału opisanego formułą (3) ale o wzmacnianiu 

komponentu deterministycznego o częstotliwości 0.0249 Hz (utożsamianego ze 

wzorem (1)). Na dowód tego wystarczy porównać odstęp reprezentacji 

częstotliwościowej tej składowej sinusoidalnej od średniego poziomu związanego z 

reprezentacją widmową szumu utrzymującą się na tym samym średnim poziomie na 

każdym z wykresów funkcji (iteracja 1 – 40 dB, iter. 2 – 90 dB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Wynik estymacji gęstości widmowej trzech sygnałów uzyskanych w 

wyniki realizacji procedury Steigilitza-McBridea. 

 

 Zmierzając do końca opisu poruszającego problematykę modelowania 

predykcyjnego należy wspomnieć, że zastosowane podejście iteracyjne znane jest 

jako metoda Steiglitza-McBridea . 

 W dalszej części referatu zaprezentowana zostanie metoda, której zadaniem 

jest dopasowanie dostępnych danych do określonego modelu matematycznego. 

 



5. OPTYMALIZACYJNE METODY OKREŚLANIA PARAMETRÓW 

SYGNAŁU 

 W bardzo wielu przypadkach postać analityczna składowej deterministycznej 

sygnału, którego parametry są obiektem zainteresowania jest znana i ma postać 

pewnej funkcji np. wykładniczej, wielomianowej, trygonometrycznej. W takim 

wypadku uzasadnione jest określenie jej parametrów w oparciu o dopasowanie do 

dostępnych (zakłóconych) danych. Dopasowanie to musi przebiegać w oparciu o 

określone kryterium utożsamiane ze wskaźnikiem jakości, definiowanym z 

wykorzystaniem funkcji celu podlegającej minimalizacji lub maksymalizacji.  

 Narzędziem umożliwiającym realizację wspomnianego zadania są 

gradientowe metody optymalizacji. Dzielą się one na lokalne i globalne. W metodach 

lokalnych będących obiektem zainteresowania niniejszego rozdziału uzyskany punkt 

rozwiązania powiązany jest z pewnym punktem startowym, którego położenie w 

przestrzeni (w ogólności wielowymiarowej) jest bardzo istotne z uwagi na 

utrudnienia wynikające z cechy wielomodalności, jaką można przypisać funkcji celu. 

Wiąże się z tym ryzyko uzyskania rozwiązania końcowego skojarzonego z jednym z 

minimów lokalnych. W obrębie tych minimów wartości wspomnianej funkcji (wzór 

(12)) mogą różnić się bardzo istotnie, co stawia pod znakiem zapytania sens 

stosowania tego typu metod. Dlatego istotna jest jakość punktu startowego do 

którego realizacji konieczne jest stosowanie algorytmów wstępnego przetwarzania 

danych. 

 Funkcja celu może mieć następującą postać: 

𝐽(𝑛) = 𝐸[(𝑥[𝑛] − 𝑥𝑑[𝑛])2]    (12) 

gdzie: J(n) – funkcja celu, E[.]-symbol wartości oczekiwanej, pozostałej oznaczenia 

zdefiniowane we wzorach odpowiednio (3) oraz (1) 

 Funkcja (12) podlega minimalizacji ze względu na parametry sygnału (1), 

tworzące wektor (13): 

𝑤 = [𝐴𝑒𝑠𝑡 Ω𝑒𝑠𝑡 𝜙𝑒𝑠𝑡  𝑑𝑒𝑠𝑡]    (13) 

gdzie wszystkie zmienne są analogiczne do tych zaprezentowanych we wzorze (1) a 

więc 𝐴 → 𝐴𝑒𝑠𝑡 , Ω → Ω𝑒𝑠𝑡, 𝜙 → 𝜙𝑒𝑠𝑡, 𝑑 → 𝑑𝑒𝑠𝑡. 

 Wektor definiujący punkt startowy algorytmu można zapisać jako: 

𝑤(1) = [𝐴𝑒𝑠𝑡
(1)

 Ω𝑒𝑠𝑡
(1)

 𝜙𝑒𝑠𝑡
(1)

 𝑑𝑒𝑠𝑡
(1)

]    (14) 

gdzie: zmienne zapisane z wykorzystaniem indeksu górnego są związane z tymi, 

które występującymi we wzorze (13).  



Wartości liczbowe współrzędnych ulokowanych po prawej stronie równania 

(14) niezbędne do inicjalizacji procesu obliczeniowego dopasowującego (w sensie 

kryterium (12)) przebieg (3) do (1) uzyskuje się w oparciu o mniej lub bardziej 

zaawansowane przetwarzanie sygnału analizowanego. Z uwagi na dość prostą 

strukturę algorytmów zastosowanych do realizacji tego celu nie będą one tutaj 

prezentowane. Osoby zainteresowane odsyła się do publikacji [7], [8] w których 

podano dokładny opis rozwiązania problemu określenia modelu funkcji 

wykładniczej do danych zakłóconych. 

6. TRANSFORMATA HILBERTA W ZASTOSOWANIU DO 

OKREŚLANIA PARAMETRÓW SYGNAŁU SINUSOIDALNEGO 

 Jednym z narzędzi możliwym do wykorzystania w rozwiązaniu problemu 

estymacji parametrów przebiegów będących obiektem zainteresowania referatu jest 

dyskretna transformata Hilberta. Algorytm ten wykorzystuje się do realizacji 

zespolonego sygnału analitycznego. Jego część rzeczywista jest sygnałem zadanym a 

część urojona jego transformatą Hilberta. Z wykorzystaniem takiego przebiegu 

możliwa jest demodulacja amplitudy sygnału rzeczywistego jak również określenie 

m.in. pulsacji i współczynnika tłumienia sygnału (1). Szczegóły dotyczące tego 

narzędzia analizy danych nie będą tutaj prezentowane ze względu na dostępność 

licznych publikacji [11]. 

7. WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH 

 W kolejnej części referatu zostaną zaprezentowane wyniki badań 

symulacyjnych oraz wyniki badań eksperymentalnych.  

 Celem badań symulacyjnych, było określenie, pulsacji 𝛺, współczynnika 

tłumienia d, amplitudy początkowej A, oraz fazy początkowej Φ sygnału (1) w 

warunkach dostępu do przebiegu addytywnego (3) z którym związana jest również 

składowa stochastyczna. Zdefiniowana została ona poprzez określenie następujących 

parametrów we wzorze (2): 

𝑁 = 8 

                                                       𝑎0 = 𝑎1 = ⋯ = 𝑎7 = 1/8     (14) 

oraz w oparciu o zależność: 

 𝜎𝑥𝑠
2 = 𝑊𝑒𝐸𝑥      (15) 

gdzie: 𝑊𝑒 =  
1

10
 ,

1

100
, 𝐸𝑥-energia zawarta w sygnale (1), 𝜎𝑥𝑠

2  – wartość 

średniokwadratowa (wariancja) sygnału (2). 



 Parametr We jest stałą, która określa relacje pomiędzy wartościami 

średniokwadratowymi sygnałów (2) oraz (1). Został on dobrany tak aby uzyskać 

współczynnik stosunku sygnału do szumu (ang. signal to noise ratio) równy 10 i 20 

dB.  

Tab. 1. Parametry sygnału sinusoidalnego jednoskładnikowego zanikającego 

wykładniczo opisanego wzorem (1) 

Parametr Amplituda 

początkowa  

[V] 

Pulsacja  

[rad/s] 

Faza 

początkowa 

[°] 

Współczynnik 

tłumienia  

[1/s] 

 1.000 0.1497 -Π/6 0.020 

 

Pojedynczy eksperyment numeryczny polegał na wygenerowaniu 64 

przebiegów czasowych opisanych wzorem (3). Składowa deterministyczna każdego 

z nich dana była wzorem (1) a jej parametry zamieszczone zostały w Tabeli 1.  

Wykorzystano dwa 64 elementowe zbiory sygnałów, każdy z nich zawierał 128 

próbek i związany był z określoną wartością parametru 𝑊𝑒. W oparciu o pojedynczą 

realizację przebiegu (3) uzyskano 4-elementowy wektor estymatorów parametrów 

składowej deterministycznej (1) tzn. amplitudę początkową - A, pulsację - Ω, fazę 

początkową -Φ oraz współczynnik tłumienia-d. Wektor ten można zapisać jako: 

   𝑤𝑒𝑠𝑡 = [𝐴𝑒𝑠𝑡 Ω𝑒𝑠𝑡 𝛷𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑠𝑡]    (16) 

gdzie: 𝐴𝑒𝑠𝑡– estymator parametru A, Ωest-estymator parametru Ω, 𝛷𝑒𝑠𝑡-  estymator 

parametru Φ, 𝑑𝑒𝑠𝑡-estymator parametru d  

Do identyfikacji parametrów sygnału (1) zastosowano algorytm Steiglitza-

McBridea (algorytm 1) opisany w p. 4 oraz algorytm wykorzystujący optymalizację 

gradientową (algorytm 2) opisany w p. 5. Zrealizowano odtwarzanie składowej 

deterministycznej (1), w oparciu o wektor parametrów zapisany wzorem (16). 

Odtworzony sygnał miał postać daną wzorem (17). 

   𝑥𝑜[𝑛] =  𝐴𝑒𝑠𝑡 sin(Ω𝑒𝑠𝑡𝑛 + 𝛷𝑒𝑠𝑡) 𝑒−𝑑𝑒𝑠𝑡𝑛  (17) 

gdzie: 𝑥𝑜[𝑛] – sygnał odtworzony, n-indeks próbki sygnału, pozostałe  parametry 

opisane we wzorze (16) 

Wyniki badań symulacyjnych przedstawiono na rys 2,3 i uzupełniono z 

wykorzystaniem zestawienia tabelarycznego (Tab.2,3). Z uwagi na chęć ukazania 

wszystkich wyników w formie wizualnej rysunki podzielono na dwie sekcje. W 

każdej z sekcji ulokowano przebieg referencyjny wykreślony czarną pogrubioną 



linią. Parametry tego przebiegu są znane i stanowią odniesienie dla wyników 

uzyskanych w oparciu o realizację procedur identyfikacyjnych (algorytmów 1,2) 

opisanych w punktach 3,4. W jego sąsiedztwie znajdują się 4 krzywe zgrupowane 

parami (opis krzywych koloru żółtego z rys. 3 zostanie przedstawiony poniżej). 

Pierwsza para została wykreślona kropkami. Związane z nią przebiegi odtworzone 

zostały wygenerowane o zawartość wektora (16) odpowiadającą największej 

(Ωest,max) i najmniejszej (Ωest,min)  wartości parametru Ωest. Druga para krzywych 

wykreślona linią przerywaną to przebiegi wykładnicze do których wygenerowania 

wykorzystano największą (dest,max) i najmniejszą (dest,min) wartość parametru dest 

definiującą drugi składnik wektora (16). W lewym górnym rogu znajduje się sekcja, 

w której wykreślono przebieg referencyjny (czarna pogrubiona linia) oraz wszystkie 

krzywe odtworzone w oparciu o zawartość wektora (16). Krzywe te zobrazowano 

cienką czerwoną linią.  

 

Tab. 2. Zestawienie parametrów statystycznych zbiorów parametrów sygnału (1) dla 

dwóch różnych wartości współczynnika SNR. std-odchylenie standardowe oraz 

mean-wartość średnia ze zbioru 64-elementowego. Algorytm SteiglitzaMcBridea 

(algorytm 1) 

Parametr/ 

SNR [dB] 

A [V] Ω [rad/s] d [1/s] Φ [°] 

mean std mean std mean std mean std 

10 1.0208 0.0704 0.1501 0.003 0.0210 0.003 -30.16 0.096 

20 1.0057 0.0389 0.1497 0.001 0.0201 0.001 -30.06 0.047 

 

Tab. 3. Zestawienie parametrów statystycznych zbiorów parametrów sygnału (1) dla 

dwóch różnych wartości współczynnika SNR. std-odchylenie standardowe oraz 

mean-wartość średnia ze zbioru 64-elementowego. Algorytm optymalizacyjny 

(algorytm 2) 

Parametr/ 

SNR [dB] 

A [V] Ω [rad/s] d [1/s] Φ [°] 

mean std mean std mean std mean std 

10 0.9651 0.1861 0.1496 0.003 0.0203 0.002 -29.67 5.0146 

20 0.9940 0.0382 0.1497 0.001 0.0200 0.001 -29.73 4.7591 

 

 



Rys. 2. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem algorytmu SteiglitzaMcBridea. Przebiegi 

symulacyjne. 

 
Rys. 3. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem algorytmu optymalizacyjnego. Przebiegi 

symulacyjne. 

 

 

 



Na podstawie obserwacji wyników zaprezentowanych na rys. 2,3 można 

stwierdzić, że skuteczność procedur identyfikacyjnych opisanych w p. 4,5 jest 

podobna. Ogólnych wniosków dostarcza porównanie treści wizualnych 

usytuowanych w sekcji widocznej w prawym górnym rogu. Wykreślone czerwoną 

linią krzywe wygenerowane w oparciu o parametry zawarte w wektorze (16), z 

punktu widzenia wartości chwilowej odtwarzają sygnał referencyjny z dokładnością 

nie gorszą niż kilkanaście procent (z punktu widzenia odtwarzania wartości 

chwilowej). Skrajne wartości pulsacji są podobne (algorytm1-algorytm2, 0.1436 – 

0.1440 rad/s, 0.1564 – 0.1570 rad/s), różnice pojawiają się na czwartym miejscu po 

przecinku. Maksymalna wartość tego parametru w przypadku algorytmu 1 jest równa 

0.0291 s
-1

, natomiast dla algorytmu 2 0.0257 s
-1

. W odniesieniu do treści Tabel 2,3 

widać, że wartości statystyczne wyliczone z całego zbioru estymowanych 

parametrów świadczą o większej skuteczności procedury opartej o model 

parametryczny. Największe różnice zauważalne są w odniesieniu do wartości 

średniej amplitudy początkowej – A co w szczególności widoczne jest dla poziomu 

SNR = 10 dB (0.9651 – 1.0208 V) oraz odchylenia standardowego (0.0704-0.1861 

V). Tak duże odchylenie standardowe wynika z uwzględnienia w zbiorze tych 

wartości amplitud początkowych, które wykreślone są ciągłą żółtą linią na rys.3. Są 

to przebiegi nietłumione o wartości maksymalnej której wartość plasuje się na 

poziomie między 0.1 a 0.5 V. W tym przypadku optymalizacja nie powiodła się a 

otrzymane rozwiązanie skojarzone jest z takim wektorem (16) w którym funkcja celu 

(12) osiąga jedno z minimów lokalnych, bezużytecznych z punktu widzenia 

skutecznej realizacji zadania jakim jest estymacja parametrów składowej (1). 

 

8. WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH 

W kolejnej części referatu przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych. 

Ich celem było określenie częstotliwości drgań jakie występowały w układzie 

składającym się z transformatora elektroenergetycznego o mocy 5 kVA do którego 

zacisków przyłączono obciążenie rezystancyjno-pojemnościowe (R=27 Ω, C=10μF). 

Stan tej prostej sieci elektrycznej zaburzany był poprzez załączanie na kilka 

milisekund układu tyrystorowego przyłączającego dodatkowe obciążenie 

rezystancyjne, co skutkowało przepływem odkształconego prądu o amplitudzie 150 

A. Na skutek tego inicjowany był stan nieustalony i generowane drgania 

sinusoidalne obserwowane w przebiegu napięcia, którego wartość chwilową 



 

rejestrowano z częstotliwością próbkowania równą 51.2 kHz. Celem było określenie 

pulsacji drgań oraz ich współczynnika tłumienia.  

Finalne wyniki zostały przedstawione na rys. 4,5. Na wykresach 

przedstawiono przebiegi zarejestrowane wykreślone czerwonymi kropkami oraz 

przebiegi odtworzone związane z parametrami uzyskanymi w oparciu o procedurę 

identyfikacyjną. Na rysunku znajduje się pięć par przebiegów, a więc łączna ich 

liczba jest równa 10. Kierując się chęcią umieszczenia tak dużej liczby krzywych w 

jednym oknie graficznym do czterech z nich dodano składową stałą co zapobiegło 

ich nakładaniu się na siebie. 

Rys.4. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem algorytmu SteiglitzaMcBridea. 

Przebiegi rzeczywiste. 

 

Na podstawie obserwacji wykresów oraz wartości liczbowych 

zamieszczonych na rys. 3,4 stwierdzić można, że pulsacja drgań plasuje się na 

poziomie bliskim 15 kHz co odpowiada częstotliwości około 2.4 kHz. Średnia 

wartość pulsacji dla algorytmu 1 równa jest 15283 rad/s natomiast dla algorytmu 2 

15311 rad/s (błąd względny na poziomie 0.2 %) natomiast współczynnika tłumienia 

odpowiednio 78687 s
-1

, 7690 s
-1

 (błąd względny na poziomie 0.04 %). Obserwacja 



 

wizualna poszczególnych par przebiegów dostarcza również zadowalających 

wniosków z punktu widzenia kryterium jakim jest dopasowanie w dziedzinie czasu 

poszczególnych przebiegów tworzących daną parę.  

Rys.5. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem algorytmu SteiglitzaMcBridea. 

Przebiegi rzeczywiste 

 

8. WNIOSKI 

 Celem badań, których wyniki omówiono w pracy było porównanie jakości 

wyników uzyskanych z wykorzystaniem dwóch algorytmów przetwarzania sygnału 

sinusoidalnego malejącego wykładniczo. Wyniki dotyczyły więc jakości określenia 

parametrów sygnału deterministycznego. Założono brak dostępu do jego dyskretnej 

realizacji czasowej przy możliwości dostępu do sygnału addytywnego. Zabieg taki 

uzasadniono praktyką pomiarową tzn. uwarunkowaniami wynikającymi ze specyfiki 

występującej na okoliczność rejestracji przebiegów w obecności szumów 

pomiarowych co ma miejsce w praktyce badawczej związanej z wieloma 

dyscyplinami naukowymi m.in. astrofizyką, diagnostyką medyczną, inżynierią 

materiałową oraz chemiczną itp.  
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APPLICATION OF PARAMETRIC MODELING METHODS FOR 

ESTIMATION OF DAMPING SINUSOIDAL SIGNALS PARAMETERS 

 

Keywords: modeling, digital filter, autocorrelation function 

 

Abstract 

 The paper describes the results of analyzes aimed at obtaining information on 

selected parameters of the deterministic component of the signal being the sum of 

two waveforms - sinusoidal dampened exponentially and the white noise pattern. The 

results obtained were compared with the fact that the criterion used was the amount 

of deviation from the known parameters of the analyzed signals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


