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Streszczenie: Generator częstotliwości wzorcowej jest niezbędnym 
elementem składowym wielu współczesnych przyrządów 
pomiarowych i innych urządzeń. Jego podstawowym parametrem 
jest częstotliwość generowanego sygnału wzorcowego oraz błąd 
względem wartości znamionowej, który wyznacza się metodą 
fazową poprzez porównanie ze wzorcem wyższego rzędu.  
W referacie przedstawiono zasadę metody fazowej porównywania 
częstotliwości wzorcowych, odpowiedni układ pomiarowy oraz 
aplikację zrealizowaną w środowisku LabVIEW przetwarzającą 
dane pomiarowe. Zaprezentowano rezultaty badań symulacyjnych 
oraz wyniki pomiarów w układzie rzeczywistym.  

 
Słowa kluczowe: wzorzec częstotliwości, porównywanie wzorców, 
metoda fazowa porównywania częstotliwości.  

 
1. WSTĘP 

 
Generatory częstotliwości wzorcowych, ze względu na 

zachodzące w nich procesy starzenia, wymagają okresowego 
wzorcowania i kalibracji poprzez porównanie ze wzorcem 
wyższego rzędu. Powszechnie stosuje się w tym celu fazową 
metodę porównywania częstotliwości [1]. Laboratoria GUM 
oferują usługę wzorcowania generatorów z niepewnością 
sięgającą 2,5·10-12 Hz/Hz [2], ale dzięki łatwej dostępności 
radiowych sygnałów częstotliwości wzorcowych [3] oraz 
systemu GPS [4] możliwe jest przeprowadzenie 
wzorcowania z niepewnością wystarczającą do wielu 
zastosowań stosując typową powszechnie dostępną 
aparaturę, jeśli tylko obowiązek wzorcowania 
w laboratorium akredytowanym nie wynika 
z obowiązujących przepisów. Do tego celu może być 
wykorzystany sygnał nadajnika DCF77 [5], radiowa 
częstotliwość wzorcowa WRC 225 kHz [6] kontrolowana 
przez GUM z niepewnością na poziomie 0,02·10-10 Hz/Hz 
[2] lub sygnał sekundowy 1 PPS systemu GPS [7]. 
Odpowiedni system pomiarowy wspomagany komputerowo 
może wykorzystywać specjalizowane licznikowe karty 
pomiarowe [8] lub standardowy cyfrowy czasomierz [9].  

 
2. FAZOWA METODA PORÓWNYWANIA 
CZĘSTOTLIWO ŚCI WZORCOWYCH 

    
2.1. Zasada pomiaru 

Zasadę fazowej metody porównywania częstotliwości 
ilustrują przebiegi czasowe sygnałów przedstawione na 
rysunku 1. Sygnał wzorcowy o stabilnej, znanej 

częstotliwości fw i okresie Tw charakteryzuje się fazą ϕw(t) 
przyrastającą równomiernie liniowo w funkcji czasu 
z szybkością 2π radianów na jeden okres:  
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Rys. 1. Zależności czasowe pomiędzy sygnałami w fazowej 
metodzie porównywania częstotliwości wzorcowych 

    
Sygnał generatora badanego o zbliżonej częstotliwości 

fg ≈ fw i okresie Tg jest przesunięty względem sygnału 
wzorcowego o tzw. czas fazowy τ, a jego faza ϕg(t) wynosi: 
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Częstotliwość fg sygnału generatora badanego może 

być więc wyznaczona na podstawie pochodnej z jego fazy: 
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Jeśli czas fazowy ma stałą wartość τ=const., to jego 

pochodna jest równa zero, a wtedy częstotliwość sygnału 
generatora badanego fg jest dokładnie równa częstotliwości 
wzorcowej: fg = fw. Jeśli jednak czas fazowy τ  ulega 
zmianie, to odchylenie ∆fg częstotliwości generatora 
badanego fg względem wzorca fw wyniesie:  
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a odchylenie względne δfg będzie równe:  
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Jeśli w kolejnych chwilach t1, t2, ... tn zmierzono czasy 

fazowe τ1, τ2, ...  τn i częstotliwość fg ma stałą wartość, to 
pochodną (5) można wyznaczyć z ilorazu różnicowego:  
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Należy zauważyć, że głównym składnikiem 

niepewności u(δfg) wyznaczenia względnego odchylenia 
częstotliwości fg od wzorca jest niepewność u(τ) pomiaru 
czasu fazowego τ :  
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Zakładając przykładowo niepewność pomiaru czasu 

fazowego u(τ) na poziomie 10 ns (wynikającą przede 
wszystkim z błędu kwantowania), można uzyskać 
niepewność u(δfg) na poziomie 10-9 Hz/Hz dla czasu trwania 
pomiaru ∆τ=10 s. W rzeczywistości konieczne okazuje się 
wydłużenie czasu pomiaru, ze względu na występujące 
fluktuacje częstotliwości fg generatora badanego. 

 
2.2. Układ pomiarowy 

Na rysunku 2 przedstawiono układ pomiarowy 
realizujący metodę fazową porównywania częstotliwości. Na 
wejście START czasomierza cyfrowego podany jest sygnał 
o częstotliwości fg z generatora badanego, a na wejście 
STOP podany jest sygnał o częstotliwości fw z generatora 
wzorcowego. Czasomierz cyfrowy mierzy czas fazowy 
τ pomiędzy kolejnymi narastającymi zboczami obu 
sygnałów i przekazuje wyniki poprzez interfejs RS232 do 
komputera PC z uruchomioną aplikacją w środowisku 
LabVIEW, realizującą odpowiedni algorytm pomiarowy. 
Zaleca się [1], aby porównywanie odbywało się dla 
sygnałów o częstotliwości 1 Hz, z wykorzystaniem 
impulsów sekundowych 1 PPS. Jeśli zastosowane generatory 
nie posiadają wyjścia impulsów sekundowych, należy 
zastosować dodatkowo dzielniki częstotliwości [9].  

    

 
    

Rys. 2. Układ pomiarowy realizujący fazową metodę 
porównywania częstotliwości wzorcowych 

    
3. APLIKACJA W ŚRODOWISKU LABVIEW 

 
3.1. Algorytm przetwarzania danych pomiarowych 

Wyznaczanie odchylenia δfg częstotliwości generatora 
badanego względem wzorca według prostszej zależności (6) 
jest uzasadnione tylko dla generatorów o wysokiej 
stabilności. Przy sprawdzaniu generatorów niższej klasy 
wyniki pomiarów czasu fazowego τ charakteryzują się 

znacznymi fluktuacjami, przykładowo przedstawionymi na 
rysunku 3. Odchylenie δfg jest równe współczynnikowi 
kierunkowemu a linii prostej poprowadzonej przez dwa 
punkty pomiarowe wybrane do obliczeń (6) i jego wartość 
może się istotnie zmieniać. Przykładowo (rys. 3), wartość a1 
wyznaczona z pomiarów w chwilach t1, tn jest znacznie 
mniejsza od wartości a2 wyznaczonej z pomiarów 
w chwilach t4, tn-3. Dlatego w opracowanej aplikacji 
przyjęto, że względne odchylenie częstotliwości δfg (5) jest 
równe współczynnikowi regresji liniowej a0, wyznaczonemu 
dla wszystkich punktów pomiarowych t1 ... tn: 

 
 0δ afg = .  (8) 

    

 
    

Rys. 3. Wyznaczanie odchylenia generatora badanego względem 
wzorca: a0 - aproksymacja wszystkich punktów pomiarowych, a1 - 

z dwóch pomiarów t1, tn, a2 - z dwóch pomiarów t4, tn-3  
    

W opracowanej aplikacji do obliczania współczynnika 
regresji liniowej a0 zastosowano trzy metody aproksymacji 
zaimplementowane w środowisku LabVIEW [10]: metodę 
najmniejszych kwadratów LS, najmniejszych modułów LAR 
i bisquare BS. Na rysunku 4 przedstawiono porównanie 
rezultatów aproksymacji tymi metodami. Metoda 
najmniejszych kwadratów LS daje dobre rezultaty, gdy 
rozrzuty wyników pomiarów podlegają rozkładowi 
normalnemu Gaussa. W rzeczywistych pomiarach mogą się 
jednak zdarzać wyniki znacznie odbiegające od pozostałych. 
Często sytuacja taka ma miejsce, gdy jeden z sygnałów 
częstotliwości wzorcowej przesyłany jest drogą radiową [6]. 
Wtedy metoda najmniejszych kwadratów LS wykazuje 
nadmierną czułość na wyniki pomiarów leżące daleko od 
prostej aproksymującej. Lepsze pod tym względem są dwie 
pozostałe metody aproksymacji. Szczególnie interesująca 
jest iteracyjna metoda bisquare BS, która przypisuje 
odpowiednio małe wagi pomiarom znacznie odbiegającym 
od pozostałych, dzięki czemu prosta aproksymująca lepiej 
przybliża wyniki pomiarów o małym rozrzucie [10].  

 

 
    

Rys. 4. Porównanie różnych metod aproksymacji: najmniejszych 
kwadratów LS, najmniejszych modułów LAR i bisquare BS 
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3.2. Panel sterujący aplikacji 
Na rysunku 5 przedstawiono panel sterujący aplikacji 

opracowanej w środowisku LabVIEW, realizującej metodę 
fazową porównywania częstotliwości wzorcowych. Dwie 
zakładki po lewej stronie panelu umożliwiają nadzór nad 
realizowanymi pomiarami. W zakładce "Pomiar" można 
wprowadzić dane wykorzystywanej aparatury oraz sterować 
rozpoczęciem i zakończeniem pomiarów. Zakładka "Wejście 
danych" służy do konfigurowania portu RS 232 oraz 
przełączania programu w tryb symulacji, umożliwiający 
testowanie aplikacji danymi pochodzącymi z generatora 
liczb losowych. W środkowej części panelu znajdują się 
dwie zakładki prezentujące wyniki pomiarów. Wykres na 
zakładce "Pomiary podstawowe" przedstawia kolejne wyniki 
pomiarów czasu fazowego τ, a w zakładce "Dodatkowa 
analiza" dostępny jest wykres z obliczonymi odchyłkami 
względnymi δfg (8) częstotliwości generatora badanego. 
W okienku "Metoda aproksymacji" można wybrać sposób 
wyznaczania współczynnika a0 regresji liniowej (8).  

       

 
    

Rys. 5. Panel sterujący zrealizowanej aplikacji w LabVIEW 
 

Na rysunku 6 przedstawiono przykładowy wykres 
z wynikami symulowanego pomiaru czasu fazowego τ dla 
generatora o odchyleniu względnym δfg=5·10-6, a na rysunku 
7 kolejne wartości odchylenia względnego δfg (8) 
wyznaczone metodą najmniejszych kwadratów LS. Na ich 
podstawie można stwierdzić, że po czasie ok. 60 sekund 
wartość odchylenia δfg stabilizuje się na docelowym 
poziomie i pomiar może być już zakończony. 

    

 
    

Rys. 6. Wyniki symulacji pomiaru czasu fazowego generatora 
o odchyleniu względnym δfg=5·10-6 

    

 
    

Rys. 7. Proces wyznaczania odchylenia względnego δfg na 
podstawie symulowanych wyników pomiarów z rysunku 6 

    
4. WYNIKI ZREALIZOWANYCH POMIARÓW 

 
Rzeczywiste wyniki pomiarów nie wykazują tak dobrej 

regularności, jak uzyskane w trybie symulacji z generatora 
liczb losowych (rys. 6 i 7). Na rysunku 8 przedstawiono 
wyniki pomiarów czasu fazowego τ generatora GWM-5-1 
zainstalowanego w częstościomierzu cyfrowym KZ 2026A, 
sprawdzanego względem sygnału DCF77 [5]. Na podstawie 
rysunku 9 przedstawiającego kolejne wartości odchylenia 
względnego można stwierdzić, że po około 2 minutach 
wyniki się stabilizują i generator ten posiada względną 
odchyłkę częstotliwości δfg=4,85·10-8 oraz charakteryzuje się 
wysoką stabilnością. Dla porównania na rysunkach 10 i 11 
przedstawiono analogiczne wyniki pomiarów dla 
popularnego generatora XO-5MHz, posiadającego względną 
odchyłkę częstotliwości δfg=1,3·10-5 oraz stosunkowo niską 
stabilność, której skutkiem jest brak ustabilizowania się 
wyników nawet po 5 minutach i konieczność dalszego 
przedłużenia pomiarów.  

    

 
    

Rys. 8. Wyniki pomiarów czasu fazowego generatora o odchyleniu 
względnym δfg=4,85·10-8 i wysokiej stabilności częstotliwości 

    

 
    

Rys. 9. Proces wyznaczania odchylenia względnego δfg generatora 
GWM-5-1 na podstawie wyników pomiarów z rysunku 8  

    



56                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 1425-5766, Nr 34/2013 

 
    

Rys. 10. Wyniki pomiarów czasu fazowego generatora o odchyleniu 
względnym δfg=1,3·10-5 i niskiej stabilności częstotliwości 

    
 

 
    

Rys. 11. Proces wyznaczania odchylenia względnego δfg generatora 
XO-5MHz na podstawie wyników pomiarów z rys.10 

    
5. PODSUMOWANIE 

    
W artykule przedstawiono zagadnienie porównywania 

częstotliwości wzorcowych metodą fazową. Zaprezentowano 
opracowaną do tego celu aplikację w środowisku LabVIEW, 
współpracujący z nią układ pomiarowy oraz przykładowe 
wyniki pomiarów. Aplikacja wyznacza wartość odchylenia 
częstotliwości generatora badanego względem wzorca na 
podstawie współczynnika regresji liniowej ze wszystkich 
wykonanych pomiarów czasu fazowego, co pozwala na 
bieżąco śledzić proces stabilizowania się otrzymywanych 
wyników i określić chwilę zakończenia pomiarów. Dalszy 

rozwój zaprezentowanego systemu pomiarowego będzie 
miał na celu umożliwienie wyznaczenia dodatkowych 
parametrów badanego generatora, takich jak niestabilność 
krótko- i długoterminowa, wariancję Allana, współczynnik 
temperaturowy, wpływ wartości napięcia zasilającego 
i innych.  
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COMPARISON OF FREQUENCY STANDARDS IN LABVIEW ENVIRO NMENT 
    

A precision frequency standard comparison method, measurement system and data processing based on LabVIEW 
environment are presented. Because the frequency of a standard oscillator changes due to aging, in order to remove the aging 
offset and return the oscillator to its nominal operating frequency calibration procedure should be used. The linear phase 
comparison method is widely used in the frequency standard comparison of high precision. Because this method has very 
high measurement resolution, it can distinguish and process a very small phase difference variation. However, the application 
of this method are only limited by the fact that the both frequencies of comparison signals must be the same. In this case, 
uncertainty of time measurement and duration of time measurement, will influence the comparison precision of the frequency 
standard. For higher resolution and convenient use, a method based on linear phase comparison was used. To determine the 
time differences between the reference signal and the signal of compared oscillator, typical digital time interval meter can be 
used, e.g. HP 53131A Universal Counter. The software of the system was developed in the LabVIEW programming 
environment. In order to reduce noise, smooth measurement data and find the mathematical relationship between signals 
were used different curve fitting methods implemented in LabVIEW, such as the Least Square (LS), Least Absolute Residual 
(LAR), or Bisquare (BS) fitting method. The main advantage of the proposed solution is that it can be easily implemented 
with general purpose measurements instruments. The algorithm was tested using data recorded from real frequency sources.  

    
Keywords: frequency standard, standards comparison, phase method of frequency standards comparison. 

   
 


