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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było sprawdzenie, 
czy wprowadzenie na wejście sieci neuronowej (SN) typu MLP i GMDH 
dodatkowych danych wejściowych, charakteryzujących pracę zegarów 
atomowych, wpłynie korzystnie na wynik prognozowania poprawki dla 
UTC(PL). Otrzymane wyniki wskazują, że kluczowym aspektem jest 
dobór SN. Dla SN typu GMDH wpływ dodatkowych danych jest niewiel-
ki. SN tego typu osiąga lepsze wyniki w prognozowaniu poprawki dla 
UTC(PL), niż sieć typu MLP. 
 
Słowa kluczowe: Sieci neuronowe, Polska skala czasu UTC(PL), zegar 
atomowy. 
 

Influence of additional input data for a neural 
network on the result of correction prediction  
for the national time scale UTC(PL) 

 
Abstract 

 
The paper presents the results of investigations whose aim was to examine 
whether the insertion of additional input data for MLP and GMDH neural 
networks would increase compliance of the UTC(PL) with UTC. The 
primary input vector in the training process of the network included historical 
data of measurements of the phase time between the UTC and atomic 
clock (Cs2). Additional input vectors were made in two ways. The first 
way results from the rules of determining the UTC time scale, which is 
computed as a weighted average based on continuous comparisons of more 
than 300 atomic clocks located in laboratories of many countries around 
the world. Hence, the input data containing the historical data, characterizing 
the behavior of two additional atomic clocks whose results are available in 
the Central Office of Measures (GUM), was added to the study. These 
clocks are to "imitate" the gait of atomic clocks used to calculate the UTC 
time scale. The second way is related to the results of previous studies, 
which indicate that the quality of predicting the corrections for the 
UTC(PL) depends on the atomic clock gait instability. The measure of this 
instability is the Allan deviation. That is why, an additional input data 
containing the Allan deviation gait characterizing the atomic clock Cs2 
gait instability was added to the study. Selection of a neural network has 
very large impact on the results. In the case of the MLP neural network the 
insertion of additional input data  resulted in a smaller value of the prediction 
error, and in the case of the GMDH networks insertion of an additional 
input data affected the final prediction result to a small extent.  
 
Keywords: neural network, national timescale UTC(PL), atomic clock. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Krajowa skala czasu UTC(k) jest lokalną realizacją uniwersal-
nego czasu koordynowanego UTC. W Polsce UTC(PL) jest wy-
znaczana przez Główny Urząd Miar (GUM) i stanowi podstawę 
do odtwarzania jednostek miar czasu i częstotliwości oraz wyzna-
czania czasu urzędowego. UTC(PL) jest realizowana za pomocą 
komercyjnego cezowego atomowego wzorca czasu i częstotliwo-
ści (HP 5071 A), charakteryzującego się dokładnością rzędu 10-12  
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i stabilnością rzędu 10-14, oraz współpracującego z nim urządzenia 
(Microstepper Austron 2055), które umożliwia wprowadzanie 
poprawek w celu zapewnienia jak najlepszej zgodności UTC(PL) 
z UTC [2, 3]. UTC jest skalą czasu wyznaczaną przez Międzyna-
rodowe Biuro Wag i Miar (BIPM) na podstawie otrzymywanych 
danych pomiarowych z lokalnych i zdalnych porównań kilkuset 
zegarów atomowych z 70. laboratoriów czasu i częstotliwości 
znajdujących się na całym świecie [2]. Oznacza to, że skala UTC 
nie jest fizyczną skalą czasu. Poprawki dla poszczególnych lokal-
nych skal czasu UTC(k) względem UTC, za dany miesiąc, są 
wyznaczane przez BIPM oraz publikowane w biuletynie „Circular 
T” pomiędzy 8. a 12. dniem następnego miesiąca [2]. UTC(k), 
których poprawki nie przekraczają wartości z przedziału ±10 ns 
należą do najlepszej grupy skal czasu. Zadaniem GUM jest za-
pewnienie utrzymania UTC(PL) w stosunku do UTC na poziomie 
rozbieżności nie większych niż ±10 ns. Ze względu na duże opóź-
nienie w publikowaniu biuletynu „Circular T” zadanie to może 
być rozwiązane tylko poprzez prognozowanie poprawek. 

Pięciodniowy odstęp czasu wyznaczania poprawek przez BIPM 
oraz podane wyżej opóźnienie wydawania biuletynu „Circular T” 
powoduje, że najbliższy możliwy dzień wyznaczenia prognozy 
poprawki dla UTC(k) przypada na 15. dzień miesiąca. Prognozo-
wanie poprawek dla UTC(k) stosują nieliczne narodowe instytuty 
metrologiczne. Aktualnie w GUM prognozowanie poprawek dla 
UTC(PL) jest prowadzone w oparciu o metodę regresji liniowej 
[3] i opiera się kolejno na: 
 comiesięcznym liniowym prognozowaniu wartości poprawek 

dla poszczególnych zegarów cezowych, dostępnych w GUM, 
względem UTC z uwzględnieniem wprowadzonych korekt fazy 
i częstotliwości każdego zegara w analizowanym okresie czasu, 

 ocenie wiarygodności bieżącej prognozy dla danego zegara 
atomowego na podstawie średniokwadratowego błędu prognoz 
za okres kilku poprzednich miesięcy, 

 przeliczeniu prognoz dla każdego zegara atomowego na pro-
gnozy UTC(PL) w oparciu o bieżące lokalne wyniki porównań,  

 kolejnej ocenie wiarygodności poszczególnych prognoz 
w odniesieniu do pozostałych prognoz UTC(PL), 

 wyznaczeniu średniej arytmetycznej z najbardziej wiarygod-
nych prognoz UTC(PL). 
Jest to pracochłonna procedura, która wymaga od wykonujące-

go analizę dużego doświadczenia metrologicznego i szeregu in-
formacji na temat dotychczasowej pracy zegarów znajdujących się 
w GUM. W czasie realizacji prognozowania występuje potrzeba 
arbitralnego wyboru, które z uzyskanych prognoz poprawek dla 
UTC(PL) można uznać za najbardziej wiarygodne, a które należy 
odrzucić. Z innych znanych metod analitycznych służących do 
prognozowania poprawek dla krajowych skal czasu UTC(k) moż-
na wymienić metodę wykorzystującą odchylenia Allana [1], me-
todę opartą na filtrze Kalmana [4], czy też metodę regresji linio-
wej ze stochastycznymi równaniami różniczkowymi [11].  
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Oprócz wymienionych metod analitycznych w procesie progno-
zowania poprawki dla UTC(k) mogą być również zastosowane 
sieci neuronowe (SN), w których stosowane są metody analizy 
szeregów czasowych i regresji. W Instytucie Metrologii Elek-
trycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (IME UZ), przy współ-
pracy z GUM, od 2008 r. prowadzone są prace nad prognozowa-
niem poprawki dla UTC(PL) z zastosowaniem SN. Otrzymane 
dotychczas wyniki badań, przy zastosowaniu narzędzia STATI-
STICA 8.0, wskazują na możliwość zastosowania SN typu MLP 
i RBF [7] do prognozowania poprawki dla UTC(PL). Wadą sto-
sowania tego typu SN jest konieczność doboru w procesie uczenia 
liczby neuronów w warstwie ukrytej, dla wykonywanej prognozy 
w danym miesiącu, żeby osiągnąć wynik prognozy na wystarcza-
jącym poziomie dokładności. Niedogodność tą wyeliminowano 
stosując SN typu GMDH (ang. Group Method of Data Handling), 
należące do grupy sieci samoorganizujących się [5]. Struktura 
sieci GMDH generowana jest samoczynnie podczas procesu ucze-
nia, na podstawie przygotowanych danych uczących i testujących, 
co zadecydowało o zastosowaniu narzędzia GMDH Shell 2.2 do 
badań nad prognozowaniem poprawki dla UTC(PL). 

W wyżej wymienionych SN do prognozowania poprawki dla 
UTC(PL) były wykorzystywane dane historyczne tylko zegara 
Cs2 (wewnętrzny akronim stosowany w GUM) odtwarzającego 
krajową skalę czasu. Wyniki badań przedstawiono m.in. w pra-
cach [7, 9, 10, 12]. Zbliżone podejście w zakresie tworzenia symu-
lowanej skali czasu w oparciu o SN przedstawiono w pracy [6]. 
Wyznaczana przez adaptacyjny neuronowo-rozmyty system (AN-
FIS – adaptive network-based fuzzy inference system) predykcji 
neuronowo-rozmyta skala czasu (NRT – neural-fuzy reference 
time scale) dla wschodniego regionu Azji i Pacyfiku bazuje 
w sumie na 48 zegarach z 4 laboratoriów (Japoni, Chin, Korei 
i Tajwanu) porównywanych metodą TWSTFT. Otrzymane rezul-
taty wskazują, że różnice pomiędzy UTC a NRT nie przekraczają 
wartości ±5ns. 

Natomiast SN bazujące na metodzie regresji umożliwiają 
wprowadzenie dodatkowych danych do zbioru danych wejścio-
wych, co może skutkować lepszymi wynikami prognozowania 
poprawek. Stąd celem wykonanych badań było określenie na ile 
skuteczne i korzystne w procesie prognozowania poprawki dla 
UTC(PL) będzie wprowadzenie na wejście SN dodatkowych 
danych historycznych charakteryzujących pracę zegarów. Dodat-
kowe dane wejściowe były przygotowane na dwa sposoby. Spo-
sób I wynikał z zasady wyznaczania skali czasu UTC. Stąd 
w badaniach wprowadzono wektory wejściowe zawierające dane 
historyczne, charakteryzujące zachowanie się dodatkowych dwóch 
zegarów atomowych, których wyniki były dostępne w GUM. 
Zegary te mają "naśladować" właściwości zegarów atomowych 
stosowanych do wyliczania skali UTC. Sposób II jest związany 
z wynikami dotychczasowych badań, które wskazują, że jakość 
prognozowania poprawek dla UTC(PL) zależy od niestabilności 
częstotliwości zegara atomowego. Miarą tej niestabilności 
w dziedzinie czasu jest odchylenie Allana [1]. Stąd do badań 
wprowadzono dodatkowe dane, zawierające odchylenie Allana, 
charakteryzujące niestabilność zegara atomowego Cs2.  

 
2. Przygotowanie danych dla SN 
 

Historyczne wyniki pomiarów czasu fazowego (x_a(t)), za 
okres od 1 stycznia 2006 roku (MJD 53736) do 30 grudnia 2008 
roku (MJD 54814) (ang. Modified Julian Date), pomiędzy sygna-
łami 1pps (ang. pulse per second) z UTC(PL) i wybranym zega-
rem wyznaczone na każdy dzień, określone zależnością 

 
zegarPLUTCtax  )()(_ ,            (1) 

 
były podstawą przygotowania zbioru danych wejściowych dla SN. 

Dodatkowo za ten sam okres czasu dysponowano poprawkami 
UTC(PL) względem UTC, wyznaczonymi z zależności 
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Poprawki te były wyznaczone przez BIPM z odstępem pięcio-
dniowym i opublikowane w biuletynie „Circular T”. W celu 
wykorzystania przez SN wszystkich danych x_a(t) obliczono 
wartości poprawek x_b(t) na każdy dzień stosując funkcję interpo-
lującą PCHIP (ang. Piecewise Cubic Hermite Interpolating  
Polynomial), dostępną w języku MATLAB.  

Dla każdego z zegarów, uwzględnianych w prognozowaniu po-
prawek dla UTC(PL), końcowy zbiór danych będący podstawą 
określenia danych wejściowych dla SN obliczono na podstawie 
zależności [7] 

 
 zegarUTCtbxtaxtx  )(_)(_)( . (3) 
 
Na podstawie zależności (3) wyznaczono dla zegara Cs2 zbiór 

danych x_Cs2(t), zwany dalej szeregiem czasowym scCs2. Charak-
teryzuje on na każdy dzień niestabilność czasową zegara Cs2 
w odniesieniu do UTC. Otrzymany szereg czasowy scCs2 stanowił 
podstawową grupę danych umożliwiającą prowadzenie procesu 
uczenia SN (SG) (rys.1) i na jej podstawie prognozowanie warto-
ści x_Cs2p(tp) na określony dzień prognozy tp. 

W przypadku I sposobu przygotowania dodatkowych danych 
wejściowych dla SN wyznaczono, analogicznie jak dla zegara 
Cs2, wartości szeregów czasowych scZd1 i scZd2. Charakteryzują 
one na każdy dzień niestabilności czasowe dwóch dodatkowych 
zegarów Zd1 i Zd2. W jednym przypadku były to zegary Cs3 
i Cs5 znajdujące się w GUM, a w drugim zegar znajdujący się 
w Centralnym Ośrodku Metrologii Wojskowej (COMW) i zegar 
litewski. Szeregi te stanowiły podstawową grupę danych, na pod-
stawie których prowadzono proces uczenia SN (SD1 i SD2) 
(rys.1) i prognozowanie wartości x_Zd1p(tp) i x_Zd2p(tp) dla tych 
zegarów. Dla II sposobu przygotowania dodatkowych danych 
wejściowych dla SN, na bazie szeregu czasowego scCs2, wyzna-
czono odchylenia Allana, charakteryzujące niestabilność zegara 
Cs2, które stanowiły kolejny szereg czasowy scAll. Wyznaczony 
szereg czasowy scAll stanowił odpowiednio dodatkowe dane po-
dawane na wejście SG. 

Szczegółowy opis zasady przygotowania szeregów czasowych, 
stanowiącej podstawę przygotowania danych wejściowych dla 
SN, został przedstawiony w [7] i [10]. 
 
3. Wyniki badań 
 
3.1. Neuronowy system prognostyczny 
 

Na rys. 1 przedstawiono schemat blokowy neuronowego syste-
mu prognostycznego (NSP) [8] przeznaczonego do prognozowa-
nia poprawki dla UTC(PL) z dodatkowymi danymi wejściowymi. 
Poszczególne sieci w NSP (SG, SD1 i SD2) były zbudowane  
z sieci typu MLP lub typu GMDH. O wyborze typu SN zadecy-
dowały dotychczasowe wynik badań [7, 9, 10]. Mając do dyspo-
zycji dane historyczne wyników pomiarów czasu fazowego x_a(t), 
za okres 3 lat, dla poszczególnych zegarów przyjęto, że pierwsza 
prognoza poprawki dla UTC(PL) będzie wyznaczana na MJD 
54479 (pierwsza połowa stycznia 2008 r.). Stąd w procesie ucze-
nia tych sieci korzystano z danych historycznych za okres od 
1 stycznia 2006 roku (MJD 53736) do 30 grudnia 2007 roku (MJD 
54464). Na wejście sieci SG podawano 33. elementowe wektory 
danych zawierające 30 kolejnych wartości x_Cs2(t) z szeregu 
czasowego scCs2 za okres od t0-29 do t0 oraz wartości x_Cs2(tp), 
x_Zd1(tp) i x_Zd2(tp), dla zegara Cs2 i odpowiedniej pary zegarów 
Zd1 i Zd2 na dzień tp = t0 + 15. Przykładowo w procesie uczenia 
sieci SG do prognozowania poprawki na dzień MJD 54479 było 
podawanych na jej wejście 685 wektorów 33. elementowych. 
W ostatnim wektorze dzień t0 przypadał na MJD 54449. Proces 
uczenia sieci SD1 i SD2 przebiegał analogicznie jak dla sieci SG, 
z tą różnicą, że na ich wejścia były podawane wektory 31. elemen-
towe zawierające 30 kolejnych wartości x_Zd1(t) lub x_Zd2(t), 
odpowiednio z szeregu czasowego scZd1 lub scZd2, za okres od  
t0 - 29 do t0 i wartości x_Zd1(tp) lub x_Zd2(tp) na dzień tp = t0 + 15.  
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Rys. 1.  Schemat blokowy neuronowego systemu prognostycznego (NSP)  
realizującego prognozowanie poprawki dla UTC(PL) 

Fig. 1.  Block diagram of the neural network predicting system (NSP)  
for implementing the correction prediction for the UTC(PL) 

 
W przypadku dodatkowych danych wejściowych bazujących na 

szeregu czasowym scAll, zawierającym odchylenia Allana charak-
teryzujące niestabilność chodu zegara Cs2, NSP składa się tylko  
z sieci SG. W procesie jej uczenia na wejście podawano 32. ele-
mentowe wektory danych zawierające 30 kolejnych wartości 
x_Cs2(t) z szeregu czasowego scCs2 za okres od t0 - 29 do t0, war-
tość x_Cs2(tp) na dzień tp = t0 + 15 oraz wartość odchylenia Alla-
na All(t0). Podobnie jak w poprzednim przypadku liczba wektorów 
wynosiła 685. Proces uczenia NSP, zbudowanego z SN typu MLP, 
prowadzono pod kątem doboru liczby neuronów, z zakresu od 60 
do 150, w jednej warstwie ukrytej każdej z SN w NSP. Czas 
uczenia jednej SN typu MLP z 60 neuronami w warstwie ukrytej 
wynosił około 50 s, a przy 150 neuronach około 139 s. Dla SN 
typu GMDH czas uczenia wynosi około 3 s. 

Prognozowanie poprawki dla krajowej skali czasu UTC(PL) 
wykonano dla 12. kolejnych miesięcy, od stycznia 2008 (MJD 
54479) do grudnia 2008 (MJD 54814). W przypadku NSP wyzna-
czającego prognozę w oparciu o dodatkowe dane zegarów Zd1 
i Zd2 proces prognozowania prowadzono w dwóch etapach. 
W pierwszym etapie, podając odpowiednio na wejście sieci SD1 
i SD2 30. elementowy wektor danych szeregu czasowego scZd1 lub 
scZd2 za okres miesiąca poprzedzającego prognozę (od t0 - 29 do 
t0), wyznaczano osobno dla zegara Zd1 i Zd2 prognozy x_Zd1p 
i x_Zd2p na 15. dzień danego miesiąca (t0+15). Przy prognozowa-
niu dzień t0 przypada na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 
prognozę. W drugim etapie, podając na wejście sieci SG 32. ele-
mentowy wektor danych zawierający 30 kolejnych wartości da-
nych szeregu czasowego scCs2 za okres miesiąca poprzedzającego 
prognozę (od t0 - 29 do t0) oraz wyznaczone wartości prognoz 
x_Zd1p i x_Zd2p zegarów Zd1 i Zd2 na 15. dzień danego miesiąca, 
wyznaczono dla zegara Cs2 prognozę x_Cs2p na 15. dzień danego 
miesiąca. Dla NSP wyznaczającego prognozę x_Cs2p w oparciu 
o odchylenia Allana prognozowanie prowadzono tylko dla sieci 
SG. Na jej wejście podawano 31. elementowy wektor danych 
zawierający 30 kolejnych wartości danych szeregu czasowego 
scCs2 za okres miesiąca poprzedzającego prognozę (od t0 - 29 do 
t0) oraz wartości odchylenia Allana na dzień t0. 

Na podstawie wyznaczonej przez NSP prognozy x_Cs2p oraz 
znanej na dzień prognozy wartości x_a(t) dla zegara Cs2 
w kolejnym kroku obliczano na podstawie zależności (3) prognozę 
x_bp. Prognoza ta określa wartość poprawki, która umożliwia 
korygowanie UTC(PL) w celu zapewnienia jak najlepszej zgodno-
ści UTC(PL) z UTC.  

Prognozowanie poprawki na 15 dzień następnego miesiąca 
wymaga przeprowadzenia ponownego procesu uczenia NSP, 
w którym liczba wektorów uczących zwiększa się o 30.  

Prognozowanie poprawek z zastosowaniem SN typu MLP 
i GMDH było wykonywane na te same dni jak w GUM. Przyjęcie 
takiego założenia miało na celu porównanie wyników otrzyma-
nych prognoz przy zastosowaniu SN i metody regresji liniowej 
(GUM). 
 

3.2. Wpływ dodatkowych danych  
wejściowych na wynik prognozowania 
poprawki dla UTC(PL) 

 
Prezentowane w artykule wyniki badań przedstawiają błąd pro-

gnozy (Δp) wyznaczony według zależności (4). Jest to różnica 
pomiędzy prognozowaną wartością poprawki UTC(PL) względem 
UTC (x_bp), a jej wartością odczytaną z biuletynu „Circular T” 
(x_b) na dzień wyznaczania prognozy. 

 

 
bxbx pp __   (4) 

 
Na rys. 2 zaprezentowano błędy prognozy otrzymane dla pierw-

szych pięciu miesięcy analizowanego okresu czasu przy zastoso-
waniu sieci neuronowej MLP i GMDH oraz NSP zbudowanego  
w oparciu o te sieci z dodatkowymi danymi zegarów Cs3 oraz 
Cs5. Wyniki badań uzupełniono o błędy prognoz otrzymane  
w GUM przy zastosowaniu metody regresji liniowej. Ograniczony 
zakres wykonanych prognoz do pięciu miesięcy wynikał z braku 
danych zegara Cs3 w kolejnych miesiącach.  

Otrzymane wyniki badań wskazują, że:  
 dla analizowanych pojedynczych SN, typu MLP i GMDH, 

osiągnięto 3,5 krotnie mniejsze wartości maksymalnego błędu 
prognozy dla sieci GMDH, która blisko 1,7 razy była również 
lepsza w odniesieniu do prognozowania z zastosowaniem me-
tody regresji liniowej (GUM), 

 w przypadku NSP zbudowanego na bazie SN typu GMDH 
wprowadzenie dodatkowych danych zegarów Cs3 i Cs5 
w niewielkim stopniu wpływa na końcowy wynik prognozy, 

 wprowadzenie dodatkowych danych do wektorów wejściowych 
dla NSP, zbudowanego w oparciu o sieci MLP, pozwala otrzy-
mać blisko 3 krotnie mniejsze wartości maksymalnego błędu 
prognozy niż w przypadku samej sieci MLP oraz 1,3 razy 
mniejsze niż przy zastosowaniu metody regresji liniowej. 

 
 

 
 
Rys. 2.  Błędy prognozy dla sieci neuronowej MLP i GMDH oraz NSP zbudowanego  

w oparciu o te sieci, zestawione z wynikami otrzymanymi w GUM 
Fig. 2.  Prediction errors for the MLP, GMDH neural network and NSP built on 

the basis of these networks, compared with the results obtained in GUM 

 
Na rys. 3 przedstawiono błędy prognozy otrzymane za okres 

dwunastu miesięcy dla sieci neuronowej GMDH i NSP zbudowa-
nego na bazie tej sieci. Dla NSP zaprezentowano błędy prognozy 
otrzymane przy zastosowaniu dodatkowych danych z drugiej pary 
zegarów, zegara litewskiego (Lit) oraz z zegara znajdującego się 
w COMW. Na rys. 3 przedstawiono również błędy prognozy dla 
dodatkowych danych zawierających odchylenie Allana oraz błędy 
prognozy otrzymane w GUM przy zastosowaniu metody regresji 
liniowej. 

Otrzymane wyniki badań wskazują, że: 
 dla dłuższego okresu prognozowania SN typu GMDH również 

pozwala otrzymać blisko 1,6 razy mniejsze wartości maksymal-
nego błędu prognozy niż przy zastosowaniu metody regresji li-
niowej, 
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Rys. 3.  Błędy prognozy dla sieci neuronowej GMDH oraz NSP zbudowanego 

w oparciu o tą sieć, zestawione z wynikami otrzymanymi w GUM 
Fig. 3.  Prediction errors for the GMDH neural network and NSP built on the  

basis of this network, compared with the results obtained in GUM 

 
 w przypadku NSP zbudowanego na bazie SN typu GMDH 

wprowadzenie dodatkowych danych zegarów Lit. i COMW 
również w niewielkim stopniu wpływa na końcowy wynik pro-
gnozy, 

 dodatkowe dane wejściowe dla NSP, zbudowanego na bazie 
sieci GMDH, zawierające odchylenia Allana również w nie-
wielkim stopniu wpływają na końcowy wynik prognozy. 

 
4. Podsumowanie 
 

Celem przeprowadzonych badań było określenie na ile skutecz-
ne i korzystne w procesie prognozowania poprawki dla UTC(PL) 
będzie wprowadzenie na wejście SN dodatkowych danych histo-
rycznych charakteryzujących pracę zegarów. Realizacja celu 
wymagała opracowania NSP, który był zbudowany na bazie SN 
typu MLP i GMDH. Z przeprowadzonych badań wynika, że  
w NSP zbudowanym na bazie SN typu MLP uwzględnienie do-
datkowych danych z zegarów Cs3 i Cs5 poprawiło w znacznym 
stopniu dokładność prognozowania poprawki dla UTC(PL). Po-
dobnej sytuacji nie zaobserwowano dla SN typu GMDH zastoso-
wanych w NSP. W niewielkim stopniu zmienia się wynik końco-
wy prognozy, niezależnie od wybranych dodatkowych zegarów 
atomowych, czy też wprowadzenia odchylenia Allana. Odpowiedź 
na pytanie "Czy jest to właściwość SN typu GMDH?" wymaga 
przeprowadzenia szerszych badań. 

Natomiast na obecną chwilę otrzymane wyniki badań, publiko-
wane m.in. w pracach [7, 9, 10 i 12] wskazują, że SN typu GMDH 
w stosunku do sieci MLP i RBF oraz metody regresji liniowej 
umożliwiają osiąganie najkorzystniejszych prognoz poprawek dla 
UTC(PL). Zwłaszcza dotyczy to sieci GMDH bazujących na 
metodzie analizy szeregu czasowego. Ponadto przewagą sieci 

GMDH, w stosunku do sieci MLP i RBF, jest automatyczne dopa-
sowanie struktury i liczby neuronów do charakteru danych poda-
wanych na wejście tej sieci w procesie uczenia, dzięki czemu  
w zdecydowanie krótszym czasie można uzyskać wartość po-
prawki dla UTC(PL). 
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