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Streszczenie—W pracy opisano oprogramowanie systemu 

pomiarowego do badania jako ci sygna ów synchronizacji. 
Przedstawiono rozwi zania programowe umo liwiaj ce 
wielokana owy pomiar b du czasu oraz jednoczesne obliczanie 
parametrów sygna ów synchronizacji. 
 

S owa kluczowe—sygna  synchronizacji, b d czasu, dewiacja 
Allana, dewiacja czasu, dewiacja Hadamarda, maksymalny b d 
przedzia u czasu  
 

I. WPROWADZENIE 
ARUNKIEM prawid owego funkcjonowania cyfrowej 
sieci telekomunikacyjnej jest w a ciwa jako  sygna ów 

synchronizacji taktuj cych procesy zachodz ce w sieci. 
Sygna y synchronizacji, zwane te  sygna ami taktowania, w 
okre lonym punkcie sieci musz  spe nia  wymagania (normy) 
sformu owane przez mi dzynarodowe instytucje 
standaryzacyjne [1]. Podstawowymi parametrami opisuj cymi 
jako  sygna ów synchronizacji s  dewiacja Allana (ADEV – 
Allan Deviation), dewiacja czasu (TDEV – Time Deviation) 
oraz maksymalny b d przedzia u czasu (MTIE – Maximum 
Time Interval Error). Warto ci estymat tych parametrów 
wyznacza si  na podstawie warto ci próbek b du czasu (TE – 
Time Error) b d cych rezultatem d ugotrwa ego pomiaru 
ró nic faz badanego sygna u oraz sygna u odniesienia.  

Proces oceny sygna u synchronizacji przebiega zwykle 
dwuetapowo – wyznaczanie warto ci parametrów 
poprzedzone jest d ugotrwa ym procesem pomiaru warto ci 
b du czasu. Czas trwania pomiaru determinowany jest 
d ugo ci  maksymalnego przedzia u obserwacji. 
Przeprowadzanie oblicze  warto ci parametru w trakcie 
pomiaru b du czasu mo e w znacz cy sposób skróci  i 
upro ci  proces oceny jako ci sygna u taktowania – warto  
estymaty parametru charakteryzuj cej badany ci g b du 
czasu b dzie znana natychmiast po zako czeniu pomiaru. 
Dodatkowo, znajomo  cz ciowych wyników oblicze  
podczas pomiaru mo e spowodowa  wcze niejsz  reakcj  
serwisow  (np. przerwanie pomiaru po przekroczeniu 
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warto ci granicznych parametru). Zastosowanie oblicze  
parametrów w czasie rzeczywistym u atwi wi c d ugotrwa y i 
uci liwy proces analizy jako ci sygna u synchronizacji. 

W praktyce pomiarowej sygna ów synchronizacji cz sto 
spotyka si  konieczno  wykonania oceny wi cej ni  jednego 
sygna u taktowania. Taka sytuacja ma miejsce, gdy trzeba 
porówna  dwa zegary nie posiadaj c wiedzy, który z nich jest 
lepszy (charakteryzuje si  wi ksz  stabilno ci , czyli mniejsz  
warto ci  np. dewiacji Allana). Wykonuje si  wtedy pomiary 
zgodnie z tzw. metod  „3-corner hat” wykorzystuj c 
dodatkowy zegar i wykonuj c trzy porównania (trzy serie 
pomiarów b du czasu i oblicze  parametrów) metod  „ka dy 
z ka dym”. Nast pnie wylicza si  wariancje dla ka dego z 
pomiarów, poczym odpowiednio dodaj c i odejmuj c 
otrzymane wariancje uzyskuje si  parametry charakteryzuj ce 
poszczególne zegary [2]. Takie post powanie wymaga 
znacznego zaanga owania czasowego (trzy nast puj ce po 
sobie d ugotrwa e serie pomiarowe oraz seanse obliczeniowe 
parametrów) lub sprz towego (zastosowanie trzech 
mierników b du czasu) w przypadku stosowania 
jednokana owych urz dze  pomiarowych. Zastosowanie 
wielokana owego miernika b du czasu oraz algorytmów 
obliczeniowych umo liwiaj cych wyznaczanie parametrów w 
czasie rzeczywistym jednocze nie dla wielu ci gów próbek 
b du czasu upro ci procedur  analizy. Jednoczesne pomiary 
wielokana owe przydatne s  tak e w pomiarach sygna ów 
synchronizacji w sieci telekomunikacyjnej. Procedura 
pomiaru wielokana owego wraz obliczeniami w czasie 
rzeczywistym umo liwia bie ce ledzenie jako ci sygna ów 
synchronizacji wydobywanych ze strumieni danych 
dop ywaj cych do w z a sieci telekomunikacyjnej z ró nych 
kierunków b d  generowanych przez zegary podrz dne w tym 
w le i natychmiastow  reakcj  s u b utrzymania sieci w 
przypadku pogorszenia jako ci sygna u. 

W referacie przedstawiono oprogramowanie analityczno-
pomiarowe wspó pracuj ce z urz dzeniem pomiarowym – 
czterokana owym miernikiem b du czasu – i umo liwiaj ce 
wykonywanie oblicze  parametrów sygna ów synchronizacji 
w czasie rzeczywistym podczas wielokana owego pomiaru 
b du czasu. 

II. PARAMETRY SYGNA U SYNCHRONIZACJI 
Podstawowym parametrem sygna u taktowania jest b d 

czasu TE b d cy ró nic  faz mi dzy sygna em badanym a 
sygna em odniesienia wyra ony w jednostkach czasu.  

Oprogramowanie wielokana owego systemu 
pomiarowego sygna ów synchronizacji 

Micha  Kasznia, Micha  Kry ciak, Pawe  Malak 
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Warto  dewiacji Allana, dewiacji czasu oraz dewiacji 
Hadamarda estymuje si  wykorzystuj c ci g N próbek b du 
czasu ze wzorów: 
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gdzie: xi – warto ci b du czasu wzi te z odst pem 0; =n 0 
jest przedzia em obserwacji, a N jest liczb  równomiernie 
odleg ych warto ci b du czasu xi [1].  

Realizuj c obliczanie parametrów w czasie rzeczywistym 
nale y wzi  pod uwag , e dla bie cej chwili próbkowania 
i, nie s  dost pne próbki b du czasu oznaczone indeksami 
i+n, i+2n, oraz i+3n, gdy  te próbki nie zosta y jeszcze 
zmierzone. Dost pna jest aktualnie zmierzona próbka 
(oznaczona indeksem i) oraz próbki zmierzone wcze niej o 
mniejszych indeksach. Dlatego te  dokonano zmiany 
indeksowania oraz przekszta cenia postaci wzorów (1-3) do 
postaci dogodnej do oblicze  w czasie rzeczywistym [4]. 
Warto  dewiacji Allana dla i-tej chwili próbkowania mo na 
estymowa  ze wzoru: 
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gdzie nAi 1  jest sum  kwadratów drugich ró nic obliczon  
w chwili i 1: 
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Operacje obliczania dewiacji czasu dla bie cej chwili 
próbkowania i przebiegaj  wed ug wzoru: 
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gdzie: 
nS iov,  jest sum  ca kowit  (zewn trzn ) dan  wzorem: 
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nSi  jest sum  wewn trzn  obliczan  wed ug wzorów: 
nixxxxnSnS inininiii 3 dla 33 231  (7) 

n

nj
njnjjn xxxnS

3

12
23 2  (8) 

a ni  jest trzeci  ró nic  b du czasu 

inininii xxxxn 33 23  (9) 
Operacje obliczania dewiacji Hadamarda dla bie cej 

chwili próbkowania i przebiegaj  wed ug wzoru: 
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gdzie nBi 1  jest sum  kwadratów trzecich ró nic obliczon  

w chwili i 1: 
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a ni  jest trzeci  ró nic  b du czasu dan  wzorem (9). 
Warto  parametrów dla bie cej chwili próbkowania i 

zale  od sum nAi 1 , nBi 1 , Sov,i-1(n) i Si-1(n) 
wyznaczonych dla chwili i–1, próbki b du czasu zmierzonej 
w bie cej chwili próbkowania i oraz próbek zmierzonych n, 
2n oraz 3n odst pów próbkowania wcze niej. W przypadku 
oblicze  prowadzonych dla pomiarów wielokana owych, 
operacje wykonuje si  na wektorach warto ci TE [8]. 

Maksymalny b d przedzia u czasu MTIE( ) jest 
estymowany wed ug wzoru: 

inkiki
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gdzie =n 0 jest przedzia em obserwacji, ci g {xi} jest ci giem 
N próbek b du czasu mi dzy sygna em badanym a sygna em 
odniesienia wzi tych z odst pem 0, natomiast warto  n mo e 
zmienia  si  od 1 do N 1. 

W celu znalezienia warto ci MTIE w przedziale obserwacji 
 zgodnie ze wzorem (12), nale y dokona  przejrzenia 

wszystkich przedzia ów (okien) o szeroko ci =n 0 
wyst puj cych w ci gu N próbek b du czasu. W tym celu 
„okno” obejmuj ce n+1 kolejnych próbek przesuwane jest o 
jedn  próbk  (odst p 0), od pocz tku do ko ca ci gu {xi}. 
Dla ka dego usytuowania okna znajdowana jest warto  
mi dzyszczytowa b du czasu xpp. Warto  MTIE( ) jest 
maksymaln  warto ci  mi dzyszczytow  b du czasu xpp 
znalezion  dla wszystkich mo liwych usytuowa  okna o 
szeroko ci . 

Estymat  MTIE z regu y wyznacza si  po zako czeniu 
pomiaru b du czasu. Szereg efektywnych czasowo metod 
wyznaczania MTIE zaadoptowany zosta  jednak do oblicze  
parametru prowadzonych w czasie rzeczywistym, podczas 
pomiaru próbek b du czasu. Najlepsze efekty uzyskano 
wykorzystuj c metod  z zastosowaniem dekompozycji 
binarnej [3] oraz metod  skoku do ekstremum EF [4]. W 
pierwszej metodzie wykorzystuje si  mechanizm 
dekompozycji binarnej ci gu próbek do redukcji liczby 
danych wykorzystywanych do szukania warto ci MTIE dla 
kolejnych przedzia ów obserwacji. W drugiej metodzie 
opuszczane s  takie usytuowania okna, których przeszukanie 
nie przyniesie znalezienia warto ci „bardziej ekstremalnych” 
od znalezionych do tej pory. Okno przesuwane jest nie o jedn  
próbk , lecz do najbli szego ekstremum. 

Realizuj c wyznaczanie MTIE w czasie pomiaru b du 
czasu, nowo zmierzon  próbk  porównuje si  z aktualnymi 
warto ciami ekstremalnymi dla danego przedzia u obserwacji 
(w przypadku metody EF) lub z poprzedni  próbk  (w 
przypadku dekompozycji binarnej). Wyznaczone warto ci 
ekstremów znalezione dla aktualnie analizowanego 
usytuowania okien pozwalaj  wyznaczy  nast pne 
usytuowania okien. W przypadku metody z dekompozycj  
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binarn  efekt porównania – w postaci pary ekstremów 
(maksimum i minimum) – jest zapisywany do dalszych 
oblicze . Ró nica uzyskanych warto ci jest porównywana z 
bie c  maksymaln  warto ci  mi dzyszczytow . Nast pnie, 
je li wystarczaj ca liczba próbek zostanie zmierzona, 
dokonywana jest analiza dla okna 4-próbkowego, 
8-próbkowego itd. Wszystkie niezb dne operacje 
wykonywane s  w odst pie pomi dzy kolejnymi próbkami 
b du czasu. Metody te zaadaptowano skutecznie tak e do 
oblicze  MTIE dla pomiarów wielokana owych [6, 7] 

III. OPROGRAMOWANIE SYSTEMU POMIAROWEGO  
Aby by a mo liwa wielokana owa analiza sygna ów 

synchronizacji w czasie rzeczywistym niezb dny jest 
odpowiedni system pomiarowy. W jego sk ad wchodzi  musi 
urz dzenie pomiarowe umo liwiaj ce pomiar warto ci b du 
czasu dla kilku par sygna ów oraz wspó pracuj ce z nim 
oprogramowanie, zrealizowane na wewn trznym kontrolerze 
lub zewn trznym komputerze, umo liwiaj ce zapis 
mierzonych warto ci oraz obliczanie parametrów w trakcie 
pomiaru. W opracowanym rozwi zaniu wykorzystano 
do wiadczenia realizacji systemów pomiarowych 
umo liwiaj cych analiz  w trybie off-line, a wi c po 
zako czeniu pomiaru [4, 5], w których miernik b du czasu 
stanowi osobne urz dzenie, a sterowanie pomiarem i analiza 
odbywa si  za pomoc  pod czonego komputera osobistego. 
Schemat blokowy zrealizowanego systemu przedstawiony jest 
na Rys. 1. W sk ad urz dzenia pomiarowego wchodz  cztery 
mierniki b du czasu umo liwiaj ce niezale ny pomiar 
czterech sygna ów taktowania wzgl dem czterech sygna ów 
odniesienia oraz interfejs przesy aj cy zmierzone warto ci do 
komputera pod czonego poprzez port USB. Zadaniem 
oprogramowania jest sterowanie procesem pomiaru 
(uruchomienie pomiaru, zapis ci gu zmierzonych warto ci na 

dysku, zako czenie pomiaru), wy wietlanie mierzonych 
warto ci, obliczanie w czasie pomiaru warto ci parametrów 
sygna u synchronizacji: dewiacji Allana, dewiacji czasu, 
dewiacji Hadamarda i maksymalnego b du przedzia u czasu 
oraz prezentacja wyników oblicze . Schemat funkcjonalny 
oprogramowania przedstawia Rys. 2. 

Realizuj c oprogramowanie przyj to nast puj ce za o enia: 
pomiar próbek b du czasu jest realizowany 
równocze nie we wszystkich kana ach (dla ka dego 
miernika) – uruchamiany w chwili START i ko czony w 
chwili STOP – z takim samym odst pem pomiaru 
(odst pem próbkowania) 0; 
przed rozpocz ciem pomiaru ustalany jest odst p 
próbkowania 0, czas trwania pomiaru oraz warto ci 
przedzia ów obserwacji, dla których liczone s  
parametry; 
wyniki pomiaru próbek b du czasu w tej samej chwili 
próbkowania przesy ane s  wspólnie w postaci wektora 
pi ciu warto ci – czterech próbek TE oraz chwili 
próbkowania; 
wyniki pomiaru zapisywane s  na dysku komputera w 
celu umo liwienia analizy w trybie off-line; 
obliczenia parametrów realizowane s  w odst pie czasu 
pomi dzy kolejnymi chwilami próbkowania; 
wykonywane s  jednocze nie obliczenia ADEV, TDEV i 
HDEV lub obliczenia MTIE dla wybranego zakresu 
przedzia ów obserwacji  dla wszystkich czterech 
kana ów pomiarowych; 
na ekranie prezentowane s  na bie co wyniki pomiaru 
b du czasu (na wykresie w skali liniowej) oraz warto ci 
liczonych parametrów (na wykresach typu log-log). 
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Rys. 1. Schemat blokowy czterokana owego systemu pomiarowego sygna ów taktowania 
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Ustawienia parametrów 
pomiaru i oblicze  

pomiar TE 

obliczanie ADEV 
obliczanie TDEV 
obliczanie HDEV

Okno g ówne programu Wykresy b du czasu TE 
Wykresy ADEV, TDEV, HDEV 

Wykresy MTIE 
START/STOP 

obliczanie MTIE 

 
Rys. 2. Schemat funkcjonalny oprogramowania systemu pomiarowego 

 
Oprogramowanie napisane zosta o w j zyku C# w 

rodowisku Microsoft Visual Studio. Po uruchomieniu 
programu, a przed rozpocz ciem seansu pomiarowo-
obliczeniowego, u ytkownik musi dokona  ustawienia 
parametrów pomiaru i oblicze . Ekran wyboru parametrów 
uruchamiany jest przyciskiem „Ustawienia” na ekranie 
g ównym programu. W oknie wyboru parametrów (Rys. 3) 
nale y wybra  obliczane parametry: albo dewiacje ADEV, 
TDEV i HDEV, albo maksymalny b d przedzia u czasu 
MTIE. W przypadku wyboru MTIE nale y tak e wybra  
metod  oblicze . Nast pnie nale y wybra  liczb  przedzia ów 
obserwacji przypadaj c  na jedn  dekad  wykresu log-log 
obliczanego parametru, dla których liczone b d  jednocze nie 
warto ci wybranych parametrów. Dla oblicze  trzech dewiacji 
mo liwy jest wybór 1, 2, 5, 10 lub 20 przedzia ów obserwacji 
na dekad  wykresu logarytmicznego. W przypadku wybrania 
oblicze  MTIE metod  EF mo liwy jest wybór 1, 2 lub 5 
przedzia ów. W przypadku wybrania oblicze  MTIE metod  
dekompozycji binarnej nie ma mo liwo ci takiego wyboru ze 
wzgl du na ograniczone pot g  liczby 2 rozmiary 
analizowanych przedzia ów obserwacji. Nast pnie mo na 
wybra  ca kowity czas pomiaru. W przypadku pozostawienia 
warto ci 0, czas b dzie nieokre lony, a pomiar b dzie nale a o 
zako czy  naciskaj c przycisk STOP. W kolejnej kolumnie 
wybierany jest odst p 0, z jakim mierzony b dzie b d czasu. 
Ze wzgl du na rozwi zania sprz towe zastosowane w 
miernikach b du czasu przyj to, e minimalny odst p 
pomiaru wynosi  b dzie 1/32 s, a inne mo liwe jego wielko ci 
b d  wielokrotno ci  tej warto ci, w zakresie od 0.1 s do 1 s. 
W kolejnych polach ustawiane s  warto ci minimalnego ( min) 
oraz maksymalnego przedzia u obserwacji ( max), dla których 
wykonywane b d  obliczenia. Warto  min jest ustawiana 

jako wielokrotno  odst pu pomiaru 0, przy czym, zgodnie z 
zaleceniami [1] nie mo e by  mniejsza ni  3 0. Warto  
maksymalnego przedzia u obserwacji max wybierana jest 
spo ród zaproponowanego zbioru warto ci z zakresu od 1 s do 
1000 s. Ustawienia parametrów nale y zako czy  wyborem 
nazwy i lokalizacji plików wynikowych – pliku z wynikami 
pomiaru oraz plików z warto ciami obliczonych parametrów. 
Weryfikacja ustawie  pozwoli na sprawdzenie poprawno ci 
wybranych warto ci (np. relacji mi dzy 0, min i max). 

Po zamkni ciu okna wyboru parametrów przyciskiem 
START rozpoczynany jest seans pomiarowo-obliczeniowy. 
Wektory warto ci b du czasu odczytywane s  z miernika, 
zapisywane w pliku na dysku komputera oraz przekazywane 
procedurom obliczeniowym. W ramach procedur wyznaczania 
wybranych parametrów, wykonywane s  obliczenia dla 
czterech kana ów dla wszystkich przedzia ów obserwacji z 
wybranego zakresu. Obliczenia wykonywane s  w odst pie 
czasu pomi dzy kolejnymi chwilami próbkowania zgodnie z 
procedurami opisanymi w poprzednim rozdziale. W ramach 
realizacji procedury jednoczesnych oblicze  trzech dewiacji 
lub obliczania MTIE wybran  metod , tworzone s  bufory 
cykliczne w pami ci operacyjnej, w których zapisywane jest 
3nmax+1 (w przypadku dewiacji) lub nmax+1 (w przypadku 
MTIE) ostatnio zmierzonych wektorów warto ci b du czasu, 
gdzie nmax jest miar  najwi kszego analizowanego przedzia u 
obserwacji ( max=nmax 0). Dzi ki temu wszelkie obliczenia z 
udzia em próbek zmierzonych wcze niej wykonywane s  na 
warto ciach przechowywanych w pami ci, a nie na dysku 
komputera, co znacz co skraca czas oblicze  [7, 8] Algorytm 
procedury pomiaru i oblicze  w czasie rzeczywistym 
przestawiony jest na Rys. 4. 
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Rys. 3. Widok okna wyboru parametrów pomiaru i oblicze  
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Rys. 4. Algorytm pomiaru i oblicze  w czasie rzeczywistym 
 

Warto ci b du czasu uzyskane z pomiarów w czterech 
kana ach prezentowane s  za pomoc  czterokolorowego 
dynamicznie zmieniaj cego si  wykresu. Istnieje mo liwo  
wy czenia podgl du przebiegu b du czasu w wybranym 
kanale pomiarowym, co mo e u atwi  bie c  obserwacj  
przebiegu b du czasu w przypadku du ych ró nic warto ci w 

poszczególnych kana ach. Wykresy b du czasu od wie ane 
s  dla ka dej chwili próbkowania. 

Uzyskiwane na bie co wyniki oblicze  wybranych 
parametrów prezentowane s  na czterech wykresach 
logarytmiczno-logartymicznych (dla ADEV, TDEV, HDEV i 
MTIE). Warto ci obliczone dla wybranych przedzia ów 
obserwacji prezentowane s  w postaci kolorowych 
znaczników (gwiazdek) po czonych liniami. Kolejne 
obliczone warto ci pojawiaj  si  wraz z zebraniem 
wystarczaj cej liczby danych niezb dnych do wykonania 
oblicze  dla danego przedzia u obserwacji. Wyznaczane 
warto ci s  modyfikowane dla ka dej chwili próbkowania 
(wraz z ka d  nowo zmierzon  próbk ), przy czym 
aktualizacja wykresów odbywa si  raz na sekund , ze 
wzgl du na ich mniejsz  dynamik  ni  wykresu b du czasu. 
Wygl d ekranu podczas pomiaru b du czasu i oblicze  trzech 
dewiacji oraz MTIE przedstawiony jest na Rys. 5 i 6. 

Pomiar ko czy si  po up yni ciu zdefiniowanego wcze niej 
czasu, b d  po naci ni ciu przycisku STOP. Po zako czeniu 
pomiaru wykonywane s  obliczenia „resztkowe” – obliczenia 
zwi zane z ostatnim zmierzonym wektorem próbek b du 
czasu – oraz zapis wyników pomiaru i oblicze  do plików na 
dysku komputera. 

IV. PODSUMOWANIE 
W pracy opisano za o enia oraz realizacj  prototypowego 

oprogramowania pomiarowo-analitycznego s u cego do 
analizy jako ci sygna ów synchronizacji. Oprogramowanie to 
wspó pracuj ce z czterokana owym miernikiem b du czasu 
umo liwia pomiar warto ci b du czasu oraz obliczanie 
parametrów sygna ów taktowania – dewiacji Allana, dewiacji 
czasu, dewiacji Hadamarda oraz maksymalnego b du 
przedzia u czasu – w czasie rzeczywistym, dla czterech 
kana ów pomiarowych. Zaproponowane i zrealizowane 
rozwi zania algorytmiczne stanowi  istotne poszerzenie 
istniej cych narz dzi analizy jako ci sygna ów synchronizacji 
sieci telekomunikacyjnej. 
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Rys. 5. Widok okna programu dla pomiaru b du czasu i oblicze  ADEV, TDEV i HDEV 

 

 
Rys. 6. Widok okna programu dla pomiaru b du czasu i oblicze  MTIE 
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