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УДК 621.391:006 к.т.н., с.н.с. Бірюков М.Л. (ІТС НТУУ „КПІ”)

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДВОХСТОРОННЬОГО ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ
ТОЧНОГО ЧАСУ ЗА ФУНКЦІЯМИ ВІДХИЛУ ЧАСОВОГО ІНТЕРВАЛУ

Аналізується стан оцінювання синхронізації в умовах переходу до мереж наступної генерації NGN.
Запропоновано використання нових функцій оцінювання відхилу часового інтервалу (ВЧІ) та аналізується
доцільність їх використання для оцінювання статистик двохстороннього обміну методом максимальної
вірогідності.

Анализируются задачи оценивания качества синхронизации в условиях перехода к сетям следующего
поколения NGN. Предложены новые метрики оценки отклонений временного интервала ОВИ. Анализируется
возможность использования предложенных метрик при анализе статистик обмена сообщениями точного
времени методом максимального правдоподобия.

The new metrics based on TIE are proposed for evaluation precise time messages using two-way network
protocols at the stage of transition to next generation networks (NGN). The sense of use of new metrics at the maximum
likelihood estimation statistics is analyzed.

Ключові слова: синхронізація, повідомлення точного часу, двохсторонній протокол, відхил часового
інтервалу, метрики синхронізації.

Вступ
Сучасний етап еволюції мереж до наступного покоління NGN характеризується

необхідністю підтримання високої точності тактової мережевої синхронізації (ТС) та точного
часу в пакетному або змішаному транспортному середовищі [1, 2]. Вирішення цих задач
потребує вивчення можливостей поширення традиційних оцінок відхилу часового інтервалу
(ВЧІ), стандартного відхилу часового інтервалу СВЧІ(t) та максимального відхилу часового
інтервалу МВЧІ(t) на тракти з пакетним, асинхронним режимом передавання, а також
пошуку нових метрик, що задовольняли б новим умовам передавання з практично
некерованими затримками. Також, в контексті приймання повідомлень (міток) точного часу
(ПТЧ) та обчислення найбільш імовірних значень часових параметрів підстроювання
тактової частоти або шкал часу, набувають актуальності задачі прийняття кращого рішення
під час оцінювання статистик обміну пакетами [3, 4].

Питання оцінювання параметрів в умовах невизначеності висвітлено в численних
літературних джерелах. Зокрема, в [5] використано методи максимальної вірогідності для
оцінювання протоколів синхронізації в сенсорних мережах. З експериментальних даних
відомо (наприклад, [6]), що характер розподілу може змінюватись як протягом сеансу, так і
між сеансами. Тому необхідно враховувати тривалість інтервалів спостереження, на яких
статистики мають стійкий характер. В даній роботі, на основі аналізу алгоритмів обміну
ПТЧ, запропоновано нові метрики, що за своїми властивостями є близькими до функції
МВЧІ(t). Ці метрики дазволяють покращити використання статистики обміну ПТЧ на
інтервалах різної тривалості, а також підвищити точність підстроювання частоти та
часу за ПТЧ.

Визначення та постановка задачі
Функції максимального відхилу часового інтервалу мвчі1 або максимального відносного

відхилу часового інтервалу мввчі2 широко засосовуються на практиці, регламентовані у всіх
основних нормативних документах, протоколах відповідності та реалізовані в більшості
засобів обрахунку результатів вимірювань. мвчі(т,t) визначають як максимальний розмах (від
піку до піку) часових відхилень x(t) на всіх можливих інтервалах спостереження t протягом періоду
вимірювань т. для практичних застосувань є важливою оціночна формула, що має вигляд [4, 5]:

1 Відповідає англійському терміну MTIE – Maximum Time Interval Error
2 Відповідає англійському терміну MRTIE – Maximum Relative Time Interval Error

http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
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де xi – величина відхилу часового інтервалу (рис. 1), зафіксованого під час взяття i-го відліку:
xi = x(it0), i=1,2,…,N ;

N – число відліків ВЧІ x(t), що взяті з інтервалом часу t0;
Т = (N –1)t0 – інтервал часу вимірювань;
N – число відліків, що взяті за весь період вимірювань Т;
t = nt0 – інтервал спостереження з n відліків;
k – порядковий номер почастку інтервалу спостереження;
Вираз у квадратних дужках в (1) являє собою максимальний розмах (pick-to-pick = PtP),

на даному інтервалі спостереження ti Î[1t0, 2t0, …, (N-1)t0]. Тому функцію МВЧІ(τ) можна
записати як max[PtP(τ)]. Вираз (1) можна також інтерпретувати як відомий в інженерній
практиці метод “ковзаючого вікна”, що застосовується для перегляду масивів даних зі
змінною шириною вікна.

Розширення классу функцій від розмахів ВЧІ
Функції МВЧІ(τ, Т) використовують під час обробки результатів вимірювань

високоточних сигналів тактової частоти для порівняння її з масками (шаблонами)
нормованих значень.

Спершу параметр МВЧІ було введено з метою розрахунку ємності пам’яті буферних
пристроїв (еластичної пам’яті), яка використовується для компенсації розходження частот
запису та зчитування в мережевих пристроях. В цьому сенсі різниця в квадратних дужках (1)
відповідає різниці фаз, що накопичується між тактовими сигналами запису та зчитування,
або еталонним та вимірюваним сигналами (рис. 1) протягом часу t0 £ t0 £ t0 + t. Заповнювання
або спустошення еластичної пам’яті пропорційне розходженню в часі сигналів запису та
зчитування. Тому виконання норм за параметром МВЧІ є гарантією того, що поріг
переповнення буферу не буде перевищено протягом інтервалу спостереження t.

На рис. 1 показано, як зазвичай фіксуються відліки xi різниці фаз (відхил часового
інтервалу ВЧІ) між двома відповідними моментами опорного та досліджуваного сигналів [6].

t0

xi xi+1

Tоп(t)

T (t)

Рис. 1 Взяття відліків під час вимірювання параметрів стабільності

Функція МВЧІ(n τ0) має багато цікавих властивостей, що полегшують інтерпретацію

результатів вимірювань [6,  7].  Зокрема,  як слідує з визначення,  функція МВЧІ(nτ0)  є

невід'ємною, монотонною, неспадаючою, увігнутою (випуклою вгору).
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Внаслідок цього лінійні графікі ВЧІ відображуються також в лінійні функції МВЧІ.
Наприклад, в разі зміщення частоти досліджуваного цифрового сигналу, що відповідає
лінійній функції ВЧІ, МВЧІ(nτ0) також лінійно зростає прямо пропорційно інтервалу
спостереження t. Для будь-якої монотонної функції ВЧІ (зростаючої чи спадаючої, випуклої
чи увігнутої) обчислення МВЧІ дає монотонно зростаючу увігнуту функцію. Це, зокрема,
стосується й випадку лінійного дрейфу частоти (що відповідає квадратичній залежності функції
ВЧІ). ВЧІ сигналів з нахилом, що змінюється в часі, наприклад, періодичного вигляду,
відображуються в МВЧІ з неспадаючою ділянкою, а при t ³ ½ періоду – постійною
складовою, паралельною вісі абсцис.

МВЧІ(τ) використовують для оцінювання нормованої частоти у(τ) на інтервалах часу τ,

як:

у(τ) @  МВЧІ(τ)/ τ

де у  = (¦ -¦н)/¦н , а ¦н  – номінальне значення частоти.

З визначення (1) можна бачити [3], що МВЧІ дає верхнюю оцінку ВЧІ(t)  = х(t) на

інтервалах спостереження τ, тобто:

х(τ) £ МВЧІ(τ)

В свою чергу, розходження Dj в показах шкал часу провідного та веденого годинників не
перевищує відхилу часового інтервалу між тактовими сигналами цих годинників [3]:

х(t) £ Dj £ МВЧІ(τ) (2)

де Dj – різниця показів провідного та веденого годинників; ВЧІ(t), х(t) – відхил часового
інтервалу тактових сигналів прговідного та веденого годинників.

Таким чином, функція МВЧІ (1) може також застосовуватись як верхня границя заданої
точності, якої слід дотримуватись під час підстроювання шкал часу за протоколами обміну
повідомленнями (мітками) точного часу (ПТЧ). Але оскільки в разі змінної характеристики
ВЧІ показники підстроювання частоти та шкал часу за ПТЧ можуть бути покращені,  то,  за
аналогією з [8], можна запропонувати інші оцінки ВЧІ х(t). Наприклад, це можуть бути
мінімальний (min) та середній (mid) відхили розмахів PtP(τ) на інтервалах спостерезження τ:

min[PtP(τ)] 1,,...2,1,]minmax[min
1
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де всі позначення такі ж самі, як в (1).

Функції min[PtP(τ)] та mid[PtP(τ)] мають ті ж самі властивості, що й МВЧІ. Детальний
розгляд цих властивостей виходить за межі даної статті. З визначень (1) та (3), (4)
випливає, що:
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min[PtP(τ)] £ mid[PtP(τ)] £ max[PtP(τ)] º МОВИ(τ). (5)

Нерівність (5) аналогічна виразу (3) і показує, що запропоновані метрики (3) та (4)
дають посилені, порівняно з МВЧІ, нерівності.

На рис. 2 наведено графіки функцій, розраховані за вихідними даними ВЧІ х(t) [9].
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MTIE = Mptp(tau) minPtP(tau) midPtP(tau) x(t) mid(x)

Рис. 2 Графіки функцій min[PtP(τ)], mid[PtP(τ)], max[PtP(τ)] та ВЧІ х(t)

Результативність функцій (3), (4) розглянемо на прикладі протоколів двохстороннього
обміну ПТЧ з точки зору оцінки максимальної вірогідності використання статистик обміну
повідомленнями. Діаграму двохстороннього обміну повідомленнями точного часу (ПТЧ) [10]
між провідним “М” (“Мастер”) та веденим “В” (“Ведений”) вузлами в спрощеному вигляді
наведено на рис. 3.

Т2Т2 Т3

Т4Т1

М

В
Рис. 3 Двохсторонній протокол обміну ПТЧ між провідним “М” та веденим “В” вузлами

Оцінку часу розходження між годинниками веденого “В”  та провідного “М”  вузлів –
BMĵ в одному циклі обміну можна записати у вигляді [5, 10]:

де T1
В та T4

В – часові мітки в повідомленні, виміряні на веденому вузлі “В”;
T2

М и T3
М – часові мітки в повідомленні, виміряні на провідному вузлі “М”.

)]()[(
2
1ˆ 4312

)BM( BMBM TTTT -+-×=j
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Позначивши  затримку  в вихідному повідомленні від вузла “В”  до вузла “М”  як
U = T2

М – T1
В,  а у вхідному повідомленні від “М”  до “В”  –  як D = T4

В – T3
М, для затримки

маємо:

U = T2
М – T1

В = jВМ + dВМ + eВМ,

D = T4
В – T3

М = jМВ + dМВ + eМВ,

де jВМ = – jМВ – розходження між годинниками “В” та “М”,
dВМ, dМВ и eВМ, eМВ –детермінована d та випадкова e складові затримок передавання
повідомлення від вузла “В” до вузла “М” – індекс (ВМ) і навпаки.
Під час багатократного обміну N повідомленнями буде одержано масив даних про

затримки у вихідному та вхідному напрямках: {Ui} и {Di} i=1,2,…,N [5, 11].
Якщо затримки в тракті незначні і сумуються в кінці циклу підстроювання,  то в силу

центральної граничної теореми можна припустити, що функція розподілу ймовірності
прибуття ПТЧ має розподіл Гауса. Застосовуючи принцип максимальної вірогідності і
вважаючи розподіл затримок нормальним з середнім значенням m та дисперсією s2 ,
отримаємо оцінку максимальної вірогідності у вигляді [5, 11]:

2
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Таким чином, ведений вузол “В” може синхронізуватись від провідного вузла “М” за
різницею середніх затримок у вихідному та вхідному напрямках. Оскільки інтервал
вимірювання або обсяг вибірки N не заданий, то доцільтно розглянути статистики {Ui} та
{Di} на різних інтервалах спостереження. Використовуючи (4) та підставляючи
Ui(t) = mid[PtPU(τ)] та Di(t)= mid[PtPD(τ)] в (6), одержимо:

2
)]([)]([)(ˆ )( tttj DUВМ PtPmidPtPmid -

= ,              (7)

де )(ˆ )( tj ВМ  – функція оцінки статистик {Ui} и {Di} за їх розмахами, усередненими на різних
інтервалах спостереження τ (4), іншими словами, вважаючи, що τ = iτ0 при різних значеннях
i = 1,2,…,N.

З іншого боку,  можна припустити,  що якщо потік ПТЧ на виході каналу після
проходження комутаторів та маршрутизаторів має експоненційну функцію розподілу
затримок з середнім значенням l, то оцінка максимальної вірогідності на даних масиву
спосережень {Ui} дає наступне значення:

2

minmin
ˆ 11)( iNiiNiВМ

DU
££££

-
=j . (8)

В даному випадку вузол “В”  може синхронізуватись від вузла “М”  за різницею
мінімальних вибіркових значень затримок у вихідному та вхідному напрямках.
Підставляючи (4)  в (8),  одержимо функцію оцінки статистик {Ui} та {Di} за мінімальними
різницями на різних інтервалах спостереження τ:

2
)](min[)](min[)(ˆ )( tttj DUВМ PtPPtP -

= . (9)
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В цьому випадку максимально вірогідна оцінка затримок пакетів, що використовується для
обчислення часу, може бути отримана за різницею мінімальних значень розмахів (ширини
вибірки) на різних інтервалах часу

Аналіз та висновки
Використання ВЧІ дає можливість безпосередньо враховувати розходження тактових

частот провідного та веденого годинника і, як випливає з (5), запропоновані метрики (7) і (9)
дозволяють посилити оцінку точності порівняно з традиційною метрикою МВЧІ(τ).

Порівнюючи (6) – (9), можна бачити, що прийняття найбільш вірогідного рішення
залежить від характеру статистики, а стратегія прийняття рішення може змінюватися,
залежно від повіедінки функції ВЧІ, на різних інтервалах спостереження.

Вибір тривалості спостереження і, відповідно, потужності вибірки також залежить від
статистики і підлягає подальшому вивченню, але, враховуючи нестаціонарність процесів
обміну ПТЧ, використання оцінок (7) та (9) в залежності від інтервалу спостереження може
бути корисним для визначення характеру нестаціонарних складових.

Детальний опис властивостей запропонованих метрик, їх збіжність та ефективність, а
також випробування на реальних каналах і моделях залишаються для подальшого вивчення.
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