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Źródła czasu i częstotliwości. Kluczowe parametry

Streszczenie

W artykule przedstawiono najważniejsze parametry wzorców czasu i częstotliwości oraz omó-
wiono właściwości eksploatacyjne wzorców w zależności od technologii ich wykonania. Porównano 
parametry różnych wzorców ze szczególnym uwzględnieniem stałości częstotliwości. Przedstawiono 
postęp w stałości wzorców częstotliwości na przykładzie NIST.

Słowa kluczowe: stałość częstotliwości, wzorce czasu i częstotliwości, wzorce atomowe, wzorce 
kwarcowe.

Kody JEL: L86

Wstęp

Konieczność pomiaru i posiadania skali czasu towarzyszy ludzkości od zawsze. 
Początkowo określanie czasu następowało na bazie pomiarów astronomicznych, a czasy lo-
kalne były odmierzane przez zegary słoneczne, klepsydry i zegary mechaniczne. Rozwój 
techniki pozwolił na opracowanie zegarów zaawansowanych technologicznie, które pozwo-
liły na stworzenie aktualnie obowiązującego sytemu skal czasu. 

Erę nowoczesnych zegarów rozpoczęły wzorce oparte na wykorzystaniu zjawiska pie-
zoelektrycznego zachodzącego w kwarcu. W konsekwencji opracowano rezonatory i gene-
ratory kwarcowe. Najwyższe stałości osiągnięto w wysoko stabilnych termostatowanych 
generatorach kwarcowych OCXO wykorzystujących złożone konstrukcje rezonatorów cię-
cia dwuobrotowego SC takie jak QAS i BVA (Besson i in. 1995). Następnie nastąpił roz-
wój wzorców atomowych rubidowych i cezowych oraz maserów wodorowych (Vig 2004). 
Obecnie sygnały takich wzorców stanowią podstawę tworzenia skal czasu.

Satelitarne systemy nawigacyjne dostarczają, oprócz danych dotyczących lokalizacji, 
wzorcowe sygnały czasu i częstotliwości. Pozwoliło to na opracowanie wzorców synchroni-
zowanych sygnałem satelitarnym. Wzorzec tego typu składa się z wysoko stabilnego wzorca 
lokalnego o bardzo wysokiej, krótkoterminowej stałości częstotliwości i dużej odporności 
na zmianę warunków otoczenia oraz różnego rodzaju narażenia oraz układu synchronizacji 
sygnałem satelitarnym, co pozawala na uzyskanie bardzo wysokiej długoterminowej stało-
ści częstotliwości. Od 2001 roku Polska posiada własną skalę czasu. Jest to Polska Atomowa 
Skala Czasu (Czubla, Konopka 2006). 

Zeszyty-naukowe-59_2018.indd   72 22.06.2018   12:28:15



ANTONI MASIUKIEWICZ 73

Określenie bieżącego czasu jest istotne w wielu aspektach naszego życia. Początkowo 
znacznik czasu stanowiła data. Pozwalało to na układanie na osi czasu różnych zdarzeń, ta-
kich jak korespondencja, transakcje itd. Obecnie znakowanie transakcji na osi czasu odbywa 
się z dokładnością np. sekundy z uwzględnieniem różnych stref czasowych. Zapewnienie 
takiej dokładności wymaga zastosowania skal czasu i systemu wzorcowych sygnałów cza-
su i częstotliwości. Data i godzina zdarzenia jest nazywana stemplem czasowym. Nadanie 
poprawnych stempli czasowych i utrzymanie założonej dokładności określenia czasu w sto-
sunku do czasu urzędowego obowiązującego w danym kraju wymaga skorelowania (syn-
chronizacji) wielu zegarów w komputerach i serwerach realizujących różne usługi. 

Pomiar czasu od wielu lat jest krytyczną kwestią przy określaniu położenia geograficzne-
go. Na początku określano długość geograficzną. Podstawą był pomiar czasu różnicy czasu 
między dwoma lokalizacjami. Lokalizacją odniesienia jest obecnie położenie obserwato-
rium w Greenwich, a czas Greenwich jest odmierzany przez zegar laboratorium. Czas lo-
kalny mógł być określony na podstawie pomiarów położenia słońca w lokalizacji lokalnej 
i w konsekwencji długość geograficzna była określona następująca zależnością:

długość geograficzna = Δt x 360°/24 godz. (1)

gdzie Δt różnica czasu lokalnego i czasu Greenwich.

Tabela 1
Porównanie wymagań na parametry źródeł sygnałów wzorcowych

Zastosowanie fo[MHz] Długoterminowa stałość 
częstotliwości

Krótkoterminowa stałość 
częstotliwości

Badania naukowe 5 <1x10-10/dobę <5x10-12/sek.
Badania kosmiczne 5; 10 <5x10-11/dobę <5x10-13/sek.
Nawigacja satelitarna 5.115; 10.23 1x10-10-1x10-11/dobę <1x10-11/ sek.
Telekomunikacja cyfrowa n x 4.096 1x10-9-1x10-11/dobę <5x10-12/ sek.
Radiokomunikacja 5-100 1x10-7-1x10-9/dobę <1x10-10/ sek.
Lokalizacja obiektów 10 1x10-8-1x10-9/dobę <5x10-10/ sek.

Źródło: Vig (2004).

Obecnie powszechnie wykorzystywane są nowoczesne systemy nawigacyjne. Dla pre-
cyzyjnego określenia współrzędnych konieczne są źródła czasu i częstotliwości o odpo-
wiedniej dokładności. Im większa precyzja dostarczanego czasu, tym większa dokładność 
zegara jest niezbędna. Jeżeli popełnimy błąd pomiaru czasu o wielkości 1 milisekundy, to 
wyznaczone położenie będzie się różnić od rzeczywistego o 300 km. Wynika to z faktu 
wykorzystania technologii bezprzewodowych, medium transmisyjnego w postaci atmosfery 
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ziemskiej i prędkości fali elektromagnetycznej, która wynosi ~300 000 km/sek. Wszystkie 
systemy nawigacyjne są uzależnione od dokładności stosowanych źródeł czasu i częstotli-
wości, a dokładność ta obecnie zawiera się w granicach nanosekund zarówno dla atomo-
wych wzorców umieszczonych na satelitach jak i wzorców czasu w urządzeniach odbior-
czych. W tabeli 1 zestawiono podstawowe wymagania dotyczące stałości częstotliwości na 
wzorce częstotliwości o wysokiej dokładności w zależności od obszaru zastosowań.

Kategorie wzorców czasu i częstotliwości

Wzorce czasu i częstotliwości występują w dwóch podstawowych kategoriach: jako au-
tonomiczne wzorce lokalne i wzorce synchronizowane (dowiązane do wybranej skali czasu). 

Schemat 1
Architektura lokalnego źródła czasu i częstotliwości

Źródło: opracowanie własne.

Ograniczeniem jakości wzorców lokalnych jest przede wszystkim długoterminowa stałość 
częstotliwości. Brak dowiązania do jakiejkolwiek skali czasu powoduje, iż o stałości długo-
terminowej decyduje zastosowana technologia wykonania wzorca lokalnego. Jako wzorce 
lokalne są wykorzystywane generatory kwarcowe oraz wzorce atomowe. Istnieje wiele róż-
nych rozwiązań technicznych w obu wymienionych obszarach. Na schematach 1 i 2 pokazano 
strukturę ogólną wzorca lokalnego i wzorca lokalnego dowiązanego do skali czasu.

Do wyznaczania i koordynowania czasu w różnych krajach i różnych strefach wyko-
rzystywana jest międzynarodowa atomowa skala czasu TAI (Time Atomic International). 
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Skala jest prowadzona od 1958 roku i tworzona na podstawie sygnałów wzorcowych po-
chodzących od wielu atomowych wzorców częstotliwości. Rozwiązanie takie pozwala na 
utrzymanie jednolitego czasu wskazywanego przez wszystkie na świecie zegary. Czas TAI 
jest wyznaczany na podstawie porównania wyników pomiarów pochodzących z kilku-
dziesięciu laboratoriów w wielu krajach. Laboratoria tworzą światowy system utrzymania 
czasu i częstotliwości, a pracuje w nich łącznie ponad 500 wzorców atomowych (BIPM 
2014). Początkowo były to wzorce cezowe, obecnie dominują wzorce wykonane jako 
masery wodorowe. Czas atomowy jest dokładniejszy i bardziej stabilny niż czas astro-
nomiczny. W przypadku tego ostatniego występują zjawiska związane ze zwalnianiem 
ruchu obrotowego Ziemi oraz niejednorodności tego ruchu. Skale czasu TAI i astrono-
micznego, mówiąc kolokwialnie „rozjeżdżają się w czasie”. Powodowało to powstawanie 
rozbieżności w przypadku nawigacji na podstawie położenia ciał niebieskich i czasu TAI. 
Dla usunięcia tych niedogodności wprowadzono uniwersalny czas skoordynowany UTC 
(Universal Time Coordinated), który stanowi pomost między czasem astronomicznym 
i czasem TAI.

Schemat 2
Praktyczna architektura wzorca czasu i częstotliwości dowiązanego do skali czasu

Źródło: jak w schemacie 1.

Dowiązanie do skali czasu można zrealizować przez synchronizowanie wzorca lokal-
nego za pomocą sygnałów wzorcowych czasu i częstotliwości. Możliwe jest to z wyko-
rzystaniem technologii bezprzewodowych lub przez przewodowy system dystrybucji czasu 
i częstotliwości. Początkowo do synchronizacji wykorzystywano stacje długofalowe, np. 
OMA, DCF (DCF 77 2017), Warszawa I. Jednak wzrost wymagania co do jakości sygna-
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Schemat 3
System dowiazania do skali czasu UTC za pomocą odbiornika synchronizowanego 
sygnałem GPS w połączeniu z hierarchicznym systemem wzorców loklanych

Źródło: jak w schemacie 1.

łu synchronizującego spowodował zmierzch tego typu rozwiązań, które obecnie są wyko-
rzystywane w mniej znaczących aplikacjach, np. do synchronizacji zegarków naręcznych. 
Obecnie synchronizację zapewniają systemy satelitarne (Masiukiewicz 2015). Jednym 
pierwszych był LORAN–C, który jest wykorzystywany do chwili obecnej. Znacznie lepsze 
parametry oferują systemy klasy GNSS (Global Navigation Satellite System). Dwa z nich 
GPS i Glonass od wielu lat stanowią podstawę do nawigacji i dystrybucji sygnałów synchro-
nizacyjnych skali UTC. Dwa kolejne Beidou II i Galileo znajdują się w fazie intensywnego 
rozwoju. Odtworzenie skali czasu UTC przy pomocy systemów klasy GNSS kształtuje się 
na poziomie 20ns, trzeba jednak pamiętać o ograniczeniu dokładności wynikającym ze sto-
sowania technik bezprzewodowych. W systemach telekomunikacyjnych wykorzystujących 
technologie SDH mamy zazwyczaj do czynienia z przewodową siecią synchronizacji zega-
rów znajdujących się w węzłach sieci.

Na schemacie 3 pokazano przykładową strukturę sieci sygnałów wzorcowych zbudowa-
ną na bazie synchronizacji do skali GPS oraz następnie dystrybucji sygnałów wzorcowych 
w systemie hierarchicznym. Poziomy Stratum oznaczają konieczność stosowania wzorców 
lokalnych o określonej stałości częstotliwości. 
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Jako wzorce lokalne wykorzystuje się generatory kwarcowe w tym generatory termosta-
towane OCXO (Oven Controlled Quarto Crystal Oscillators) wykorzystujące rezonatory 
o specjalnych konstrukcjach S.C., QAS, BVA, LFE (Vig 2004; Walls, Vig 1995), atomowe 
wzorce rubidowe, atomowe wzorce cezowe oraz wzorce wodorowe. Cały czas trwają prace 
nad nowymi typami wzorców do, których można zaliczyć fontanny cezowe, masery wodo-
rowe i wzorce opto-elektroniczne.

Przegląd parametrów wzorców częstotliwości i czasu

Parametry wzorców możemy podzielić na trzy podstawowe kategorie. Pierwsza kate-
goria zawiera różne rodzaje sygnałów wyjściowych. Druga pozwala na określenie stałości 
częstotliwości wzorcowej i/lub dokładności synchronizacji z wybrana skalą czasu. Trzecia 
kategoria dotyczy parametrów eksploatacyjnych wzorców. W tabeli 2 zestawiono wykaz 
podstawowych parametrów wzorców czasu i częstotliwości dla wszystkich wymienionych 
kategorii.

Tabela 2
Wykaz parametrów wzorców czasu i częstotliwości

Sygnały wyjściowe Stałość częstotliwości Parametry eksploatacyjne

Częstotliwość wzorcowa
 2.048 MHz
 4.096 MHz
 5 MHz
 10 MHz
 10.23MHz
ToD (ang. Time of Day)
 NMEA 183
 NMEA 2000
1PPS
E1
DS1

Krótkoterminowa stałość częstotliwości
Długoterminowa stałość częstotliwości 
Szumy fazowe
Stałość częstotliwości w funkcji narażeń 
zewnętrznych
Temperatura
Ciśnienie 
Wilgoć
Narażenia mechaniczne
Promieniowanie

Wymiary
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Czas życia
Waga
Czas osiągnięcia częstotliwości 
nominalnej

Źródło: opracowanie własne.

Wzorzec może dostarczać od jednego do wielu sygnałów częstotliwości wzorcowej. 
Może to wymagać wykorzystania wzorca lokalnego o określonej częstotliwości. Część sy-
gnałów może być uzyskana na drodze przemiany częstotliwości podstawowej wzorca lo-
kalnego. Zazwyczaj za dystrybucję sygnałów częstotliwości wzorcowej odpowiada wzmac-
niacz dystrybucyjny. 

Informacje o dacie są przesyłane w postaci znaków ASCII z wykorzystaniem kodu 
NMEA 183 i nowszego NMEA 2000. 
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Sygnał 1PPS jest wykorzystywany w procesie synchronizacji skal czasu. 1PPS jest sy-
gnałem elektrycznym, który ma szerokość mniejszą niż jedną sekundę i charakteryzuje się 
gwałtownie narastającym lub opadającym zboczem, które powtarza się raz na sekundę. 
Sygnały PPS powinny mieć dokładność wynoszącą od 12 pikosekund do kilku mikrosekund 
na sekundę, czyli 2,0 nanosekund do kilku milisekund dziennie w zależności od rozdziel-
czość i dokładność urządzenia generującego sygnał. Sygnał PPS jest zazwyczaj wytwarzany 
jako sygnał TTL zdolny do pracy przy obciążeniu 1 kilo ohm. Ze względu na szeroki zakres 
częstotliwości, długa linia przesyłowa może mieć znaczący wpływ na kształt sygnału PPS 
z powodu rozproszenia i innych efektów związanych z linią transmisyjną. Powszechne t0 
jest ustawiony na poziomie napięcia najbardziej stromego zbocza sygnału PPS. Sygnały PPS 
są notorycznie niewiarygodne, gdy dokładność czasu transferu lepsza niż ns jest oczekiwa-
na, mimo iż stabilność sygnału PPS może osiągać poziom ps w zależności od zastosowane-
go urządzenia wytwarzającego sygnał. Sygnały 1PPS służą do precyzyjnego definiowania 
czasu i pomiaru czasu. Należy zauważyć, że ponieważ sygnał 1PPS nie określa czasu, ale 
tylko początek danej sekundy, konieczne jest połączenie 1PPS z innym źródłem czasu, które 
zapewnia informacje o dacie i godzinie w celu ustalenia czasu dokładnie i precyzyjnie.

Wiele aplikacji wymaga sygnałów częstotliwości o dużej dokładności, co spowodowało 
konieczność dostarczenia sygnałów o bardzo wysokiej stałości częstotliwości. Nawet drobne 
zmiany częstotliwości wzorcowej dla danego systemu w czasie mogą spowodować radykalne 
pogorszenie parametrów sytemu. Trzy grupy czynników decydują o stałości częstotliwości. 
Pierwsza grupa to fluktuacje powodujące chwilowe wahania częstotliwości sygnału. Druga 
grupa to czynniki decydujące o dryfcie częstotliwości w czasie, a trzecia to wrażliwość na 
zmianę parametrów otoczenia. Stałość częstotliwości podajemy zazwyczaj jako maksymalną 
zmienność częstotliwości sygnału mierzonego. Jak możemy określić stałość częstotliwości? 
Możemy to zrobić za pomocą dwóch przymiotników: dokładność i precyzja. Na rysunku 1 
pokazano przykłady przebiegów sygnału, określonego przez wymienione atrybuty (Vig 2004). 

Rysunek 1
Możliwe przebiegi sygnałów w czasie

Źródło: Vig (2004).
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Dokładność częstotliwości mówi nam, na ile dany pomiar częstotliwości lub dany zbiór 
pomiarów częstotliwości jest zgodny z wartością częstotliwości odniesienia. Na rysunku 
1 dokładność oznacza że charakterystyka częstotliwości mierzonej pokrywa się z charak-
terystyką częstotliwości odniesienia. Precyzja oznacza, że kolejne pomiary są powtarzal-
ne, tym niemniej występuje pewne przesunięcie (błąd) między częstotliwością mierzoną, 
a częstotliwością odniesienia. Z kolei stabilność częstotliwości określa stosunek nachylenia 
charakterystyki częstotliwości mierzonej do częstotliwości odniesienia. Charakterystyka 
częstotliwości mierzonej jest silnie uzależniona od czasu wykazuje silny dryft dodatni 
i w konsekwencji jest dokładna jedynie przez krótki okres czasu (punkt przecięcia obu cha-
rakterystyk). Nachylenie tej charakterystyki mówi nam o długoterminowej stałości często-
tliwości wzorca (Filler i in. 1984; Gerber, Ballato 1985). Przyjętą miarą długoterminowej 
stałości częstotliwości jest względna zmiana częstotliwości w określonym przedziale czasu 
i wyraża się zależnością:

 (2)

gdzie:
δΔt względna zmiana częstotliwości źródła w czasie [Hz/Hz/jednostka czasu],
Δfo bezwzględna zmiana częstotliwości źródła [Hz],
fo częstotliwość nominalna źródła w [Hz],
Δt przedział czasu (doba, miesiąc, rok).

Brak precyzji pomiaru skutkuje dla odmiany dużym rozrzutem pomiarów, mimo iż 
uśrednione nachylenie charakterystyki częstotliwości mierzonej jest zgodne z charaktery-
styka odniesienia. Aktualnie stałości wzorców częstotliwości zawierają się granicach 10-10 
– 10-17. Czemu odpowiada taka stałość? Dla porównania można przyjąć iż 10-10 odpowiada 
stosunkowi 1/2 cm w do obwodu ziemi, natomiast 10-17 (-170 dB) to stosunek grubości kart-
ki papieru do odległości przejechanej przez wszystkie samochody na świecie przez jeden 
dzień. 

We wzorcach sterowanych sygnałem GPS kwestia parametrów określających jakość sy-
gnałów wzorca ulega komplikacji. Wynika to z szeregu stanów w których wzorzec może się 
znajdować na osi czasu w trakcie eksploatacji. Możemy wyróżnić dwa podstawowe stany: 
stan, w którym dostępne są sygnały satelitów i wzorzec jest dowiązany do skali czasu oraz 
stan podtrzymania, w którym wzorzec nie jest synchronizowany, a jedynie dostarcza sy-
gnału wzorca wewnętrznego. W tym drugim przypadku w bardziej zaawansowanych wzor-
cach możliwa jest minimalizacja skutków braku synchronizacji przez korekty wynikają-
ce z obserwacji zachowań wzorca lokalnego i wprowadzenie korekt. Występują też stany 
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przejściowe, takie jak stan dogrzewania oraz stan po utracie i przywróceniu synchronizacji. 
Dokładność wzorca jest funkcją takich zdarzeń, jak: dostępności sygnału satelitów i możli-
wość prowadzenia obserwacji, czasu dogrzewania w którym dostępne są sygnały, przerwy 
w pracy wzorca, czasowego wyłączenia wzorca, czasu wyłączenia wzorca, czasu zaniku 
sygnału synchronizującego.

Stałość wynikająca z wpływu otoczenia bywa często określana jako stałość średnioter-
minowa (Kalinowska, Gniewińska 1996) i wynika z powolnych zmian takich czynników, 
jak temperatura, ciśnienie i wilgotność. Dodatkowo mamy cały szereg czynników środo-
wiskowych, które mogą powodować zmiany częstotliwości, ustępujące w krótkim czasie 
po ustaniu narażenia. Istnieje cała lista czynników które wywołują zmianę częstotliwości 
generatora z rezonatorem kwarcowym. Do najważniejszych narażeń należą:
 - para wodna,
 - udary pojedyncze i wielokrotne,
 - wibracje sinusoidalne,
 - przyspieszenie stałe,
 - suche gorąco,
 - wilgotne gorąco cykliczne, 
 - zimno,
 - wilgotne gorąco stałe,
 - ciśnienie.

W przypadku, gdy mówimy o precyzji sygnału wzorcowego czy też jego powtarzal-
ności przy kolejnych pomiarach, to jednym z głównych czynników powodujących niesta-
łości częstotliwości są fluktuacje wielkości fizycznych, a przede wszystkim temperatury. 
Tego typu fluktuacje wywołują zmiany sygnału nazywane szumami. W dziedzinie czę-
stotliwości miarą stałości częstotliwości jest charakterystyka widmowej gęstości mocy 
fluktuacji fazy lub względnych fluktuacji częstotliwości (Masiukiewicz 1997; Lombardi 
2001; Riley 2003). 

Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje szumów które posiadają różny rozkład wid-
mowej gęstości mocy PSD (Power Spectral Density) (Kroupa 2012):
 - szum biały który jest stały w funkcji częstotliwości w całym paśmie sygnału,
 - szum migotania którego zależność od częstotliwości wyraża się zależnością 1/fα,
 - szum przypadkowy o zależności f-2.

Szum biały nazywamy również szumem cieplnym lub termicznym, ponieważ zależy 
głównie od wartości i fluktuacji temperatury lub szumem Johnsona/Nyquista od nazwisk ba-
daczy zajmujących się analiza tych zjawisk. Na rysunku 2 pokazano przykładowe przebiegi 
charakterystyk różnych typów szumów i nachylenie charakterystyk w skali logarytmicznej 
na dekadę, które wynosi 0dB dla szumu białego, 10 dB dla szumu migotania i 20 dB dla 
szumu przypadkowego. 
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W niektórych typach urządzeń elektronicznych występują szumy wyższego rzędu f-3 i f-4 
(Kroupa 2012; Vig 2004; Masiukiewicz 1997). Przykładem mogą być wysoko stabilne 
generatory kwarcowe, a szumy tego typu są związane ze zjawiskami w obszarze fazy sy-
gnału (Masiukiewicz 1997). Szum biały został opisany już w 1928 roku przez Johnsona 
i Nyquista. Ich teoria dotyczyła szumów termicznych w przewodnikach. Wartość skuteczną 
napięcia szumów można określić następującą zależnością (Kroupa 2012):

 (3)

gdzie:
en wartość skuteczna napięcia szumów (rms -root square mean) V,
k stała Boltzmana 1,3805 x 10-23 J/K,
T temperatura otoczenia w K,
Δf pasmo częstotliwości w Hz.

Rysunek 2
Przykładowe przebiegi różnych rodzajów szumów

Źródło: Kroupa (2012).
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Widmowa gęstość mocy fluktuacji częstotliwości (PSD) w paśmie 1Hz otrzymujemy po 
podzieleniu skutecznej wartości napięcia szumów przez pasmo:

Se,n(f)=4kTR Δf/ Δf= 4kTR [V2/Hz] (4)

W celu wyliczenia mocy szumu białego w danym paśmie konieczne jest wyznaczenie całki:

 (5)

 (6)

Widmową gęstość mocy względnych fluktuacji częstotliwości możemy opisać za po-
mocą zależności 7 (Walls, Vig 1995). Charakterystyka określa rozkład widmowej gęstości 
mocy fluktuacji fazy SΦ(F) lub częstotliwości SY(F) w funkcji częstotliwości F, zwanej czę-
stotliwością odstrojenia od nośnej lub częstotliwością Fouriera. 

 (7)

gdzie:
Sy(F) widmowa gęstość mocy względnych fluktuacji częstotliwości [1/Hz],
SΦ(F) widmowa gęstość mocy fluktuacji fazy [rad2/Hz],
F częstotliwość Fouriera [Hz],
f0 częstotliwość nominalna źródła sygnału.

W dziedzinie czasu miara krótkoterminowej stałości częstotliwości jest dwupróbkowa 
wariancja (nazywana wariancją Allana):

 (8)

gdzie:
σy wariancja Allana,

 uśredniona w przedziale czasu wartość względnych fluktuacji częstotliwości,
τ przedział czasu.
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 (9)

Parametry funkcjonalne często mogą decydować o zakresie zastosowań danego typu 
wzorca. Niestety, wysoka stałość częstotliwości jest często okupiona dużymi wymiarami, 
znaczącą wagą i dużym poborem mocy. W niektórych aplikacjach kwestie wybranych pa-
rametrów funkcjonalnych są krytyczne, np. w przypadku wzorców umieszczanych na sate-
litach. Były to głównie atomowe zegary cezowe, jednak ciągle poszukiwane są nowe roz-
wiązania, m.in. prowadzone są prace nad wzorcami rubidowymi o lepszych parametrach 
funkcjonalnych.

Porównanie parametrów wzorców wykonanych w różnych 
technologiach

Wzorce czasu i częstotliwości wykonane w różnych technologiach maję diametralnie 
różne parametry. Zazwyczaj wzrost stałości częstotliwości jest okupiony pogorszeniem pa-
rametrów eksploatacyjnych i wzrostem ceny. 

Jako wzorce o wysokiej stałości częstotliwości można w praktyce wykorzystywać gene-
ratory kwarcowe OCXO i wzorce atomowe.

Tabela 3
Porównanie stałości częstotliwości wzorców różnego typu

Wyszczególnienie
Wzorce kwarcowe Wzorce atomowe

TCXO MCXO OCXO Rubidowe Rubidowo 
kwarcowe Cezowe

Dokładność/rok 2x10-8 5x10-8 1x10-8 5x10-10 7x10-10 2x10-11

Zmiana częstotliwości/rok 5x10-7 2x10-8 5x10-9 2x10-10 2x10-10 0
Stałość w funkcji 
temperatury

5x10-7

(-55 +85°C)
3x10-8

(-55 +85°C)
1x10-9

((-55 +85°C)
3x10-10

(-55 +68°C)
5x10-10

(-55 +85°C)
2x10-11

(-28 +68°C)
Krótkoterminowa stałość 
częstotliwości σy(1sek)

1x10-8 3x10-10 1x10-12 3x10-12 5x10-12 5x10-11

Szumy fazowe [dB/Hz] - - -160
(F=100kHz) - - -

Źródło: jak w tabeli 1.

Generatory kwarcowe typu OCXO z rezonatorami o zaawansowanej technologii pozwa-
lają na osiągniecie bardzo wysokiej stałości częstotliwości dla czasów powyżej 1 sek. i bar-
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dzo niskich szumów fazowych dla wysokich częstotliwości Fouriera. W dziedzinie czasu 
może to być lepiej niż 1x10-12 (dla czasu uśredniania 1 sek.) w dziedzinie częstotliwości -160 
[dB/Hz] (dla F=100kHz).

Tabela 4
Porównanie parametrów eksploatacyjnych wzorców różnego typu 

Wyszczególnienie
Wzorce kwarcowe Wzorce atomowe

TCXO MCXO OCXO Rubidowe Rubidowo 
kwarcowe Cezowe

Objętość [cm3] 10 30 20-200 200-800 1000 6000

Czas osiągnięcia częstotliwości 
nominalnej [min]

0.03

(1x10-8)

0.03

(2x10-8)

4

(1x10-8)

3

(5x10-10)

3

(5x10-10)

20

(2x10-11)
Pobór mocy w [W] 
(w najniższej temperaturze) 0.04 0.04 0.6 20 0.65 30

Orientacyjna cena (USD) 10-100 <1000 200-2000 2000-8000 <120000 50000

Źródło: jak w tabeli 1.

Poprawa stałości częstotliwości przy jednoczesnej redukcji poboru mocy, wymiarów, 
wagi i wydłużeniu czasu życia jest krytyczna w wybranych zastosowaniach, np. w przy-
padku wzorców umieszczanych na pokładzie satelitów. Wzorce cezowe charakteryzują się 
skończonym czasem życia związanym z zasobami cezu. Wiele prac w tym obszarze pozwo-
liło na wydłużenie czasu życia satelitów z miesięcy do około 10 lat. Stosowano m.in. redun-
dacje zegarów oraz w nowszych typach wykorzystanie zegarów rubidowych. 

Podsumowanie

Ciągły rozwój wzorców częstotliwości systematycznie prowadził do poprawy ich do-
kładności. Postęp ten doskonale odzwierciedla wykres przedstawiony na rysunku 6, który 
obrazuje rozwój wzorców częstotliwości pracujących w NIST na przestrzeni ostatnich 54 lat 
pracujących w NIST od 1950 roku. 

Jak widać na rysunku 3, rozwój wzorców na przestrzeni lat ma charakter liniowy, a po-
prawa niepewności kolejnych wzorców następowała średnio co 10 lat. Rozwój pierwotnych 
wzorców częstotliwości w znacznej mierze był stymulowany rozwojem laserów chłodzą-
cych (lasers-cooling) wykorzystywanych w fontannach cezowych. Warto podkreślić, ze 
pierwszy laser chłodzący został zademonstrowany w NIST w 1982 roku. W obecnej chwili 
najdokładniejszymi wzorcami częstotliwości są fontanny cezowe, których przykładem jest 
zegar NIST-F1 pracujący od 1999 roku. NIST-F2 jest cezowym zegarem atomowym wyko-

Zeszyty-naukowe-59_2018.indd   84 22.06.2018   12:28:17



ANTONI MASIUKIEWICZ 85

Dalszy rozwój wzorców częstotliwości będzie coraz trudniejszy i dłuższy. Jak widać 
na wykresie czas pomiędzy opracowaniem wzorca NIST-F1 i NIST-F2 wyniósł ok. 15 lat. 
Obecnie pojawiają się nowe metody, które mogą prowadzić do dalszej poprawy jakości 
wzorców częstotliwości. Jednak wciąż pozostaje wiele praktycznych problemów wymaga-
jących znalezienia odpowiednich rozwiązań, pozwalających na ich zastosowanie. 
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Time and Frequency Standards. Key Parameters

Summary

The article presents the most important parameters of time and frequency standards, and discusses 
their features depending on the technology of their production. We compared the performance of dif-
ferent standards with particular emphasis on frequency stability. The progress in standards frequency 
stability is shown on the example of NIST.

Key words: stability of frequency, time and frequency standards, atomic clocks, quartz crystal oscil-
lators.
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