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Resumo: Software Comercial (CS) para coletas, análises e plotagem de gráficos de 

dados em tempo e frequência estão sendo cada vez mais empregados nos laboratórios 

de referência em todo mundo. Com isso, tem-se melhorado muito nos resultados dos 

cálculos das incertezas para essas grandezas. Propomos apresentar a criação de um 

software de coleta e análise de dados utilizando Instrumentos Virtuais (VI) 

desenvolvido no Laboratório Primário em Tempo e frequência do Observatório 

Nacional – ON e validação desse Instrumento. Para validação do instrumento 

desenvolvido, fez-se análise comparativa entre os resultados obtidos no (VI) com os 

resultados obtidos pelo (CS) amplamente utilizado em diversos laboratórios de 

metrologia. A partir desses resultados podemos concluir que houve equivalência entre 

os dados analisados. 

Palavras-chave: Analisador de Frequência, Instrumento Virtual, Software Comercial. 

Abstract: Commercial Software (CS) for collection, analysis and plot time and 

frequency data plots are being increasingly used in reference laboratories worldwide. 

With this, it has greatly improved the results of calculations of uncertainty for these 

values. We propose the creation of a collection of software and data analysis using 

Virtual Instruments (VI) developed the Primary Laboratory Time and frequency of the 

National Observatory - ON and validation of this instrument. To validate the 

instrument developed, it made a comparative analysis between the results obtained (VI) 

with the results obtained by (CS) widely used in many metrology laboratories. From 

these results we can conclude that there was equivalence between the analyzed data. 
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1. INTRODUÇÃO 

A National Instruments (NI) está transformando 

o modo como os engenheiros e cientistas 

projetam, prototipam e implementam sistemas de 

medição, teste, automação e aplicações 

embarcadas. Potencializa os clientes com 

software de mercado como o LabVIEW™ 

(Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench) e hardware modular de ótimo custo 

benefício [1]. O objetivo é realizar um estudo 

comparando dois programas utilizados para 

análise de dados, um programa comercial e o 

outro desenvolvido na DSHO/ON.  Para realizar 

a comparação, os dois programas receberam a 

mesma quantidade de dados que, posteriormente 

foram analisados e comparados. Na seção 2 será 

apresentado um conceito teórico, na seção 3 será 

demostrado a plataforma LabVIEW™, na seção 

4 será apresentado o Software Comercial (CS) 

STABLE32, na seção 5 será apresentada a 

interface do Instrumento Virtual (VI) 

desenvolvido e nas seções 6 e 7 serão feitas as 

análises para a validação dos resultados do 

Instrumento Virtual (VI). 

2. DEFINIÇÕES BÁSICAS DA 

ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA. 

Quando uma fonte de frequência tem capacidade 

de gerar sinais que apresentam frequência 

constante durante um determinado intervalo de 

tempo específico, damos o nome de estabilidade 

de frequência. O modelo matemático que 

representa o sinal de saída de uma fonte 

considerada ideal é mostrado na equação (1).  

𝑽(𝒕) = 𝑽𝟎𝒔𝒆𝒏(𝟐𝝅𝒗𝟎𝒕)                                        (𝟏) 

Onde 𝑽𝟎 representa a amplitude nominal do sinal 

e 𝒗𝟎  representa a frequência nominal do sinal. 

Para fonte de frequência real, a amplitude 

nominal e a frequência nominal apresentam 

flutuações que afetam a tensão instantânea de 

saída. Essas flutuações são conhecidas como 

ruído de amplitude representada por 𝜺(𝒕) e ruído 

de fase representada por 𝝓(𝒕).  Devida as 

flutuações o modelo matemático passa a ser 

representado pela equação (2).[6] 

𝑽(𝒕) = (𝑽𝟎 + 𝜺(𝒕))𝒔𝒆𝒏(𝟐𝝅𝒗𝟎𝒕 + 𝝓(𝒕))        (𝟐) 

3. LabVIEW™. 

É uma plataforma utilizada para desenvolvimento 

de vários programas para aquisição e análise de 

dados e automação. É muito utilizado em 

laboratórios e universidades pelos engenheiros e 

cientistas. Esse programa permite criar uma 

interface gráfica com o usuário por meios de 

blocos conhecido como VI (Instrumento Virtual). 

Esses blocos utilizam vários conjuntos de 

instruções com uma programação gráfica 

diferente dos programas utilizados em linguagem 

imperativas como C++, Pascal, Fortran e Java. 

Ele utiliza fluxo de dados como estrutura de 

programação e permite que você integre 

abordagens de programação gráfica e textual, 

entre outras, em um mesmo ambiente para criar 

soluções customizadas de software de maneira 

eficiente. 

3.1. VI (Instrumento Virtual)  

Os programas desenvolvidos no LabVIEW™ são 

conhecidos como VIs (Virtual Instruments) [3]. 

3.1.1 Painel Frontal  

O Painel Frontal (fig. 1a) é a interface gráfica 

com o usuário. Nesse painel são montados os 

controladores e indicadores existentes no 

programa. Esses controles podem ser botões de 

pressão, dials ou qualquer outro dispositivo de 

entrada. Já os indicadores podem ser indicadores 

gráficos, Leds ou Displays [3]. 

3.1.2 Diagrama de Blocos  

O Diagrama de Blocos (fig. 1b) contém os 

códigos referentes aos controladores e 

indicadores colocados no Painel Frontal. Os 

objetos do diagrama de blocos incluem terminais, 
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sub Vis, funções, constantes, estruturas e ligações 

que transferem dados entre outros objetos do 

diagrama em bloco. [3] 

 

Figura 1- (a) Painel Frontal e seu (b) Diagrama em Bloco correspondente. 

4. STABLE32. 

É um software comercial utilizado para análise de 

dados em metrologia de tempo e frequência. Ele 

permite a entrada e edição de dados de diferença 

de fase e frequência, cálculo das estatísticas de 

estabilidade e plotagem possibilitando a 

impressão de dados de diferença de fase, 

frequência e estabilidade [4]. Possui várias 

funções necessárias para analisar, manipular e 

plotar dados de estabilidade de tempo e 

frequência. Dentre estas funções estão a abertura 

de arquivo de dados de diferença de fase e 

frequência, combinação de dados, 

armazenamento total ou parte dos dados, 

conversão entre dados de fase e de frequência, 

funções de análise que incluem estatísticas 

básicas (máxima, mínima, média, mediana e 

desvio padrão), de deriva, de remoção de deriva, 

de normalização, de escala, abertura e detecção e 

remoção de outlier, bem como cálculo 

automático e plotagem das variâncias de Allan 

com e sem sobreposição, além de outras 

variâncias. 

5. LAYOUT DO PROGRAMA  

O Instrumento Virtual (VI) foi desenvolvido 

utilizando a plataforma LabVIEW™ tendo a 

aparência mostrada abaixo (fig. 2). 

 

Figura 2- A tela do painel Frontal utilizado para plotar os gráficos. 

No fluxograma abaixo (Fig. 3) estão descritos as 

etapas do programa utilizado para plotar os 

gráficos no diagrama de blocos da VI. Na 

primeira etapa, o arquivo txt contendo a diferença 

de fase entre dois relógios a uma determinada 

taxa de amostragem é selecionado e lido 

utilizando a logica permitindo a visualização 

gráfica (como STABLE32) da diferença de fase 

ou frequência em função do tempo.  

Na segunda etapa, o programa limita os dados em 

1 milhão de pontos. 

Na terceira etapa, os dados lidos são utilizados 

para o calculo da variância de Allan com 

sobreposição dada pela equação (3).   

𝜎𝑦
2(𝑚𝜏0) =

1

2(𝑁 − 2𝑚)𝑚2𝜏0
2  . ∑ (

𝑁−2𝑚

𝑘=1

𝑥𝑘+2𝑚 + 2𝑥𝑘+𝑚 + 𝑥𝑘)2     (3) 

Nessa etapa, calcula-se o sigma e o tau. 

Na quarta etapa, são gerados os gráficos de 

“Dados de Fase”, “Dados de Frequência” e 

“Estabilidade de Frequência”. 

6. METODOLOGIA  

Para realizar a comparação e a validação dos 

resultados entre o (CS) e o (VI) desenvolvido na 

plataforma LabVIEW
TM

, foram coletados dados 

de diferença de fase de um relógio padrão de 

Césio da HP durante doze dias. 

A aquisição desses dados foi feito pelo TSC 

5110A da TIMING SOLUTION, que gera dados 

de diferença de fase em unidade de ciclos da 

frequência do canal A em nosso caso frequência 

de 10Mhz, entre dois relógios a uma taxa de 

amostragem de 1 amostra por segundo. 
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Figura 3-Fluxograma das etapas do programa para análise de dados. 

A Cada dia foi gerado um arquivo no formato .txt 

com a seguinte formatação: MJDxxxxx onde 

xxxxx representa o dia em MJD (Dia Juliano 

Modificado). Com isso, obtivemos doze arquivos 

MJD56941, MJD56942,... , MJD56952. As datas 

correspondentes a esses MJDs são do dia 

11/10/2014 ao dia 22/10/2014. 

Após essa coleta, os dados foram concatenados, 

gerando um arquivo com nome de 

MJD56941_56952 concatenados e com esse 

arquivo, foi feito o carregamento nos dois 

programas para a comparação e validação. 

No primeiro momento, carregou-se o arquivo 

concatenado no programa STABLE. Após esse 

processo, foram feitas algumas etapas de 

configuração no programa, como ajuste na escala 

com o fator multiplicador (1E-07), a seleção do 

TAU(τ) (taxa de amostragem de 1s), a seleção 

da década (forma de apresentar os dados) e o tipo 

de variância (variância de Allan com 

sobreposição). Depois desses ajustes, foram 

plotados os gráficos de Estabilidade da 

Frequência (fig. 4), Dados de Fase (fig. 5) e 

Dados de Frequência Relativa (fig. 6), 

respectivamente. 

 

Figura 4- Gráfico da Estabilidade da Frequência para Tau (τ) de 1s e cálculo 

de década do software Comercial (CS). 

 

Figura 5- Gráfico dos Dados de Fase do Software Comercial (CS). 

 

Figura 6- Gráfico dos Dados de Frequência Relativa do Software Comercial 

(CS). 

No segundo momento, carregou-se o arquivo no 

programa desenvolvido na plataforma 
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LabVIEWTM. Não houve a necessidade de fazer 

nenhum ajuste, pois todos os fatores foram 

implementados no algoritmo. 

Ao pressionar o botão iniciar do programa, foram 

plotados os gráficos de Estabilidade da 

Frequência (fig. 7), Dados de Fase (fig. 8) e 

Dados de Frequência Relativa (fig. 9), 

respectivamente. 

 

Figura 7- Gráfico da Estabilidade da Frequência para Tau (τ) de 1s e cálculo 

de década do Instrumento Virtual (VI). 

 

Figura 8- Gráfico dos Dados de Fase do programa em LabVIEW™. 

Após a geração dos gráficos nos dois programas, 

foram feitas análises visuais comparando os 

gráficos e as respectivas tabelas geradas. 

7. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A comparação entre o (CS) e o (VI) obedeceu ao 

seguinte critério: em relação aos Dados de Fase e 

de Frequência Relativa, foram feitas a 

comparação entre os gráficos e os valores de 

ambos os programas e, com relação à 

Estabilidade da Frequência, foram comparados, 

além dos gráficos, os valores do Sigma (σ).  

O Sigma ( 𝜎 ) é o desvio padrão de uma 

distribuição. É uma medida da quantidade da 

variabilidade. Quanto menor for a variabilidade, 

melhor é o resultado. 

 

Figura 9- Gráfico dos Dados de Frequência Relativa do programa em 

LabVIEW™. 

Podemos confirmar observando às figuras 5 e 8, 

bem como as figuras 6 e 9, há concordâncias dos 

resultados obtidos nos dois programas para o 

desvio de fase e frequência. 

Da mesma forma, ao analisarmos os resultados 

da Estabilidade da Frequência gerada pelo 

programa utilizando o desvio de Allan com 

sobreposição, também se observa uma coerência 

entre os valores obtidos nos eixo X e Y conforme 

demostram as figuras 4 e 7. 

Quando os valores do Sigma ( σ ) foram 

comparados, observou-se uma similaridade entre 

os valores dentro de uma margem de erro quando 

apresentavam duas casas decimais. 

Ao expandir as casas decimais para quatro 

algarismos, alguns dos valores apresentaram 

variações no terceiro algarismos e outros valores, 

no quarta casa decimal. 

A tabela 1 mostra o percentual da diferença entre 

o sigma obtido pelo (CS) e o sigma obtido pelo 

(VI). 
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Tabela 1. Diferença percentual entre valores de sigmas do Software 

Comercial (CS) e do Instrumento Virtual (VI).  

 

8. CONCLUSÃO 

Levando-se em conta que os valores do sigma (𝜎) 

gerados pelo Instrumento Virtual (VI) se 

apresentaram equivalentes aos valores do sigma 

(𝜎) gerados pelo Software Comercial (CS) e, com 

uma diferença percentual bem pequena, somos 

levados a acreditar que o desenvolvimento desse 

software foi validado. 

9. REFERÊNCIAS 

[1] INSTRUMENTS, N., 2016. National 

Instruments Brasil: Sobre a National Instruments. 

Disponível em: <http://brasil.ni.com/empresa>. 

Acesso em: 12 jun. 2016. 

[2] R. J. Carvalho, S. A. Carvalho, 

“Caracterização da Estabilidade de Frequência de 

Relógios Atômicos”, METROLOGIA – 2003 – 

Sociedade Brasileira de Metrologia – 2003. 

 [3] LISBOA, T. Manual de treinamento do 

LabVIEW
TM

 Básico I. Disponível em: 

<https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/37

79573643293/LabView.pdf> Acesso em: 14 jun. 

2016. 

[4] Hamilton Technical Services - Frequency 

Stability Analysis – Stable32 - Version 1.32 - 

User Manual – Disponível 

em:<http://www.wriley.com/Manual150.pdf.> 

Acesso em 14 jun. 2016. 

 

 

http://www.wriley.com/Manual150.pdf

