
Clock Rate Analazyer – instrukcja obsługi 

Od razu po uruchomieniu program zaczyna zbierać dane i je analizować. Wszystkie parametry można 

zmieniać w trakcie pomiaru. 

Znaczenie parametrów i wykresów: 

Device – numer urządzenia do nagrywania dźwięku. Zależy od konfiguracji systemu, domyślnie 0. Jeśli 

program nie zbiera poprawnych danych (nie widać impulsów na wykresie Filtered data) to trzeba 

spróbować innych wartości.  

Sample rate – częstotliwość próbkowania. Można wpisać dowolną wartość, ale niestandardowe 

wartości mogą powodować błędne pomiary. Standardowe wartości, które powinny działać to 96000 

(nie na każdej karcie dźwiękowej), 48000, 44100, 22050, 11025 Hz. Mniejsze wartości są 

odpowiednie dla zegarów o niskiej częstotliwości regulatora. Dla zegarków najlepiej powinno działać 

48000 Hz lub 96000 Hz.  

Lower cut-off – częstotliwość graniczna filtru górnoprzepustowego w hercach. Optymalna wartość 

zależy od mikrofonu, wzmacniacza i badanego zegara/zegarka. Na ogół dobrze działają wartości 

1000-2000 Hz.  

Duration – czas zbierania danych do pojedynczego pomiaru w sekundach. Im dłuższy, tym 

dokładniejszy pomiar. 10 s nadaje się do wstępnego ustawienia parametrów. Zegarki można badać na 

ustawieniu 20 s i dłuższym. Dla zegarów najlepiej ustawić 60 s lub więcej, ale jeśli odchyłka jest duża, 

to ustawienie dużego czasu pomiaru może powodować problemy wynikającego z tego, że czas 

rejestracji impulsu może wyjść poza okno pomiarowe.  

Detection threshold – próg detekcji impulsu (od 0 do 1 = maksymalnej wartości) przy ustawieniu 

detekcji pierwszego impulsu (Peak selection = first). Optymalna wartość zależy od badanego 

zegara/zegarka, warto zacząć od wartości z przedziału 0.5-0.9. Przy ustawieniu detekcji najwyższego 

impulsu (Peak selection = highest) wartość detection threshold nie ma znaczenia.  

Rejection threshold – próg odrzucenia wartości czasów detekcji impulsu, wyrażony w 

wielokrotnościach odchylenia standardowego. Im niższa wartość tym więcej impulsów odbiegających 

od oczekiwanej wartości jest odrzucanych. Warto próbować z wartościami z przedziału 1-3.  

BPH = beats per hour – liczba tyknięć na minutę. Dla zegara kwarcowego tykającego raz na sekundę 

należy ustawić 3600. Jeśli nie wiemy, jak szybko tyka nasz zegar/zegarek trzeba popatrzeć na wykres 

pokazujący impulsy, policzyć ile ich przypada na 1 s i pomnożyć te wartość przez 3600.  

Max deviation difference – próg odrzucenia wartości odchyłki wyliczonej z „tiknięć” i „taknięć”. Jeśli 

różnica jest większa niż dopuszczona, to wynik pomiaru jest odrzucany.  

Peak selection (highest lub first) – dźwięk rejestrowany jako tyknięcie składa się z kilku impulsów. 

Program pozwala wyznaczyć czas pojawienia się pierwszego z nich (first) lub najwyższego (highest). 

Lepsze ustawienie zależy od konstrukcji zegara/zegarka, zapewne głównie od rodzaju wychwytu.  

Mode – w obecnej wersji nie używane 

Save? – wybór, czy program ma zapisywać wyniki do pliku tekstowego. Można zaznaczyć w 

dowolnym momencie, po wybraniu program zapyta o nazwę pliku do zapisania danych. Pliki są 

zapisywane w formacie tekstowym, w którym kolejne wyniki są zapisywane w kolejnych wierszach. 

Kolumny są oddzielone znakami tabulacji, a ich znaczenie jest następujące: 



Czas w chwili pomiaru Liczba sekund od początku pomiaru Odchyłka (s/dobę)  Beat error (ms) 

Pliki w tym formacie można wczytać np. do Excela lub dowolnego programu do analizy i wizualizacji 

danych.  

Save every (minutes) – co ile minut wyniki mają być zapisywane do pliku. Ta wartość nie określa, co 

jaki czas wykonywany jest pomiar odchyłki, bo to zależy od ustawienia Duration. Żeby nie wykonywać 

niepotrzebnie wielu operacji zapisu, zapis partii wyników wykonywany jest co liczbę minut ustawioną 

w tym polu.  

File – lokalizacja pliku z wynikami (tylko wyświetlanie) 

Filtered data – wykres odfiltrowanych pomiarów z karty dźwiękowej. Powinien pokazywać ciąg 

impulsów. Ich amplituda nie może być zbyt duża, dobrze działają nawet wartości na poziomie 0.01. 

Wysokość impulsów zależy od ustawienia głośności nagrywania w systemie.  

Ticks, tocks – wykresy czasów detekcji kolejnych impulsów. Powinny być liniowe, a z ich nachylenia 

wyznaczana jest odchyłka chodu. Wykres rosnący oznacza, że zegar się spóźnia (kolejne impulsy 

pojawiają się coraz później niż trzeba), a malejący, że zegar się spieszy. Czasem wykres jest 

„złamany”, biegnie do góry lub w dół, dochodzi do zera lub wartości odpowiadającej odstępowi czasu 

pomiędzy tyknięciami, a potem przeskakuje w górę lub w dół i biegnie dalej. To wynika z przyjętego 

sposobu pomiaru i jeśli pojawia się zbyt często, to należy skrócić czas pomiaru.  

Deviation – wykres zależności odchyłki chodu od czasu w sekundach na dobę. W górnym prawym 

narożniku wyświetla się ostatnia zmierzona wartość, o ile rozbieżność pomiędzy wynikami z pomiaru 

„tików” i „taków” nie przekracza progu odrzucenia wyniku (Max deviation difference). Jeśli 

rozbieżność mieści się w limicie, to wskaźnik ma kolor zielony. Jeśli rozbieżność jest zbyt duża, to 

wskaźnik ma kolor czerwony i pokazuje ostatnią akceptowalną wartość.   

Beat error – różnica odstępów czasów tik-tak i tak-tik w ms, znaczenie kolorów wskaźnika jak wyżej.   

STOP – zatrzymuje program i zamyka okno, ale dopiero po pewnej chwili – trzeba odczekać czas 

zależny od czasu pomiaru.  

Każdy wykres można kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać, czy skale mają być dobierane 

automatycznie do danych (zaznaczenie Autoscale przy odpowiedniej osi, X lub Y), czy nie. Po 

wyłączeniu autoskalowania można kliknąć lewym klawiszem myszy na wartość odpowiadającą 

minimum lub maksimum danej osi i wpisać tam jakąś inną wartość.  


