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Анотація. Статтю присвячено проблемам створення мереж синхронізації 

часу в умовах зростання вимог до якості синхронізації часу та частоти 
в галузях, критичних до точності часу. В роботі подано порівняльний аналіз 
вимог до точності синхронізації часу в різних стратегічно важливих для країни 
галузях промисловості. Розглянуто способи доставки точних сигналів часу від 
національних еталонів часу в умовах вразливості прийому сигналів GNSS, 
а також наведені приклади технічних рішень з доставки сигналів точного часу 
віддаленим користувачам, що базуються на сучасних рекомендаціях ITU-Т та 
IEEE. Ці технічні рішення з успіхом можуть бути враховані при розбудові та 
модернізації Служби єдиного часу і еталонних частот. Наведено варіанти 
вирішення проблеми оптимальної доставки сигналів синхронізації від 
національних еталонів частоти та часу до споживачів на основі сучасного 
обладнання РТР IEEE 1588–2008. Розглянуто основні фактори, які негативно 
впливають на якість синхронізації часу та частоти в мережах, побудованих 
згідно з протоколом РТР 1588–2008, та надано рекомендації щодо мінімізації їх 
наслідків. 

Ключові слова: синхронізація часу, синхронізація частоти, служба єдиного 
часу, GPS, GLONASS, GALILEO, GNSS, NTP, PTP, TWSTFT,UTC. 
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Abstract. In different industries, it is increasingly necessary to provide consumers 

with accurate timing and frequency signals.The most common source of accurate time 
synchronization signals in Ukraine is GPS, but they are vulnerable to a variety of 
deliberate and unintentional obstacles, which does not ensure high reliability of delivery 
of accurate time synchronization signals to consumers. One promising solution to the 
problem is to receive an exact time signal from the national time benchmark. National 
time benchmarks can be used as a backup source of accurate time synchronization in 
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the implementation of the 5g mobile standard, as only they outside the mobile 
synchronization network have the accuracy required for 5g 

The article is devoted to the problems of creating networks in the face of increasing 
quality requirements to time and frequency synchronization in industries that are critical 
to time accuracy. The paper presents a comparative analysis of the requirements to 
time synchronization accuracy in various industries of strategic importance for the 
country. Ways of delivering accurate time signals from national time standards in the 
context of GNSS vulnerability are considered, an examples of technical solutions for 
delivering accurate time signals to remote users based on current ITU-T and IEEE 
recommendations are provided. These technical solutions can be successfully taken 
into account for the development and modernization of the Time Synchronization and 
Reference Frequencies Service. Solutions to the problem of synchronization signals 
delivery from national frequency and time standards to users, based on modern PTP 
IEEE 1588–2008 equipment are considered. The main factors that negatively affect the 
accuracy of the time synchronization networks constructed in accordance with the PTP 
1588–2008 protocol are considered, and recommendations are given to minimize their 
impact. 

Keywords: time synchronization, frequency synchronization, time 
synchronization service, GPS, GLONASS, GALILEO, GNSS, NTP, PTP, 
TWSTFT,UTC. 

 

На даний час в різних галузях промисловості все частіше виникає 
необхідність забезпечення споживачів точними сигналами синхронізації часу та 
частоти. Поряд з підвищенням вимог до точності часу підвищилися також вимоги 
до надійності забезпечення сигналами синхронізації часу.  

Найбільш розповсюдженим джерелом сигналів синхронізації точного часу 
в Україні є GPS, але вони, як і інші системи GNSS, вразливі до різноманітних 
навмисних і ненавмисних перешкод, що не забезпечує високої надійності 
доставки сигналів синхронізації точного часу до критично чутливих до точності 
споживачів. Для забезпечення надійності отримання сигналів точного часу 
в якості джерел сигналів синхронізації доцільно використовувати національні 
еталони часу та частоти. В цьому випадку важливим є вибір оптимальних методів 
доставки сигналів синхронізації часу та частоти від національних еталонів часу [1] 
до споживача та їх надійного резервування. 

Корпоративні системи синхронізації часу, а це — зв’язок, енергетика, фінансові 
установи, системи оборони, аварійні служби, навігація, транспорт накопичили 
значний позитивний досвід зі створення інфраструктури для доставки сигналів  
синхронізації віддаленим користувачам з гарантованою якістю. Принципи побудови 
таких систем враховують також фактор вразливості прийому GNSS сигналів.  

Для забезпечення необхідної точності часу на рівні кінцевого споживача 
потрібно враховувати основні фактори, які впливають на точність часу, а саме: 
точність джерела часу, тип мережевого протоколу часу, архітектуру мережі 
синхронізації та досконалість задіяного обладнання. 

Найбільш розповсюдженими джерелами опорних сигналів для серверів часу 
в мережах синхронізації є GNSS приймачі. Але системи GNSS вразливі до 
ненавмисних відключень, викликаних механічними пошкодженнями, дії 
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різноманітних завад, що виникають в наслідок електромагнітного випромінювання 
промислових та побутових пристроїв, устаткування та кабельних ліній. Вони 
вразливі також до природних дестабілізуючих факторів, таких як влучання 
блискавки, обмерзання антен, сонячні спалахи, різні атмосферні явища. Загрозу 
для систем GNSS становлять і навмисні перешкоди та підміни сигналу від 
супутників GNSS (Jamming та Spoofing), які можуть застосовуватися 
зловмисниками. 

Асоціація телекомунікаційних організацій США (ATIS) [2] для збільшення 
надійності систем синхронізації часу рекомендує використовувати сигнали від 
альтернативних джерел часу, які передаються по альтернативних каналах зв’язку 
(супутникового, ВОЛЗ) [3]. 

Одним із перспективних вирішень проблеми є отримання сигналу точного 
часу від національного еталону часу. Мережа, по якій необхідно доставити сигнал 
синхронізації часу до серверів часу з мінімальною похибкою, може охоплювати 
велику площу, а затримка сигналу по волокну має бути мінімальною. Також має 
бути мінімальною і асиметрія мережі. В процесі модернізації національної мережі 
єдиного часу проблеми доставки сигналу точного часу від джерела національних 
еталонів часу до кінцевого споживача досліджуються та вимагають оптимального 
рішення з урахуванням специфічних вимог сервісів споживачів. На рис. 1 
наведено графік зростання вимог до точності синхронізації часу в основних 
галузях, критичних до точності синхронізації часу, а саме, в зв’язку, енергетиці, 
промислових системах керування, фінансових установах. З діаграми видно, що 
особливо зросли вимоги до точності синхронізації часу з впровадженням новітніх 
технологій мобільного зв’язку. Так в якості резервного джерела синхронізації 
точного часу при впровадженні стандарту мобільного зв’язку 5G можуть бути 
задіяні національні еталони часу, оскільки лише вони за межами мережі 
синхронізації мобільного зв’язку мають необхідну для 5G точність часу. 

 

 
 

Рис. 1. Зростання вимог до точності синхронізації часу в основних галузях,  
критичних до точності синхронізації часу 
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У зв’язку з різким збільшенням попиту на забезпечення сигналами 
синхронізації точного часу в різних галузях (урядові мережі, потреби оборони та 
ін.) виникає потреба в модернізації національної мережі єдиного часу та 
вирішення проблеми доставки сигналу точного часу від національного еталону 
часу до кінцевого споживача з урахуванням специфічних вимог кінцевих 
споживачів державних, а також комерційних установ з забезпеченням високої 
точності шкали часу. 

Метою роботи є дослідження можливості використання технічних рішень 
і профайлів РТР ITU-T та IEEE, розроблених для корпоративних служб єдиного 
часу в сферах зв’язку та енергетики у відповідності до протоколу IEEE 1588-2008, 
при розбудові національної мережі єдиного часу.  

При двосторонній трансляції часу за допомогою геостаціонарних супутників 
(TWSTFT) дві станції наземного обміну сигналами часу обмінюються сигналами 
в обох напрямках шляхом пересилання їх через супутник, який знаходиться на 
геостаціонарній орбіті. Таким способом можна досягти точності часу <1 нс. 
Головний недолік TWSTFT полягає в тому, що при цьому використовується канал 
супутникового зв’язку і відповідно відтворення міток часу на вузлі споживача 
необхідна відповідна спеціалізована апаратура включно з модемом TWSTFT [3]. 
Використання при цьому також ВОЛЗ для подальшої доставки міток часу до 
споживача є найбільш розповсюдженим. Для передачі сигналів синхронізації часу 
по оптичних волокнах використовуються як односторонні протоколи (1PPS та IRIG-
B), так і двосторонні (NTP та PTP). При використанні односторонніх протоколів 
необхідне тільки одне волокно, але в цьому випадку на точність часу впливає 
залежність дисперсії в волокні від температури, й тому ці протоколи 
використовуються при передачі сигналів часу на короткі відстані. Двосторонні ж 
протоколи дозволяють компенсувати асиметрію волокон та коливання дисперсії 
у волокні. Для передачі сигналу синхронізації часу з високою точністю від 
національних еталонів часу можуть бути використані як спеціально розроблені для 
цього двосторонні протоколи так і протоколи, призначені для синхронізації часу 
в пакетних мережах. 

При передачі сигналів синхронізації по пакетній мережі слід враховувати 
можливі складові похибки, які виникають при проходженні пакетів по мережі — 
постійну складову похибки, яка виникає за рахунок наявності мережевої асиметрії 
та затримки буферизації пакетів, і динамічну складову похибки. При передачі 
сигналів синхронізації за протоколом РТР асиметрія затримки пакетів виникає 
й внаслідок зміни швидкості інтерфейсу елементів мережі PTP. В рекомендаціях 
ITU-T G.8271 [4] розглянутий випадок, коли сервер РТР ввімкнений в мережу GE 
(1000 Mбіт/с), а клієнт — в мережу FE (100 Mбіт/с). У цьому випадку виникає 
асиметрія, яка сформована за рахунок буферизації кадрів. Очікувану асиметрію 
можна оцінити, спираючись на розмір пакета повідомлень PTP та швидкість 
інтерфейсів. В даному випадку вона складає 2952 нс [4]. Таку асиметрію можна 
компенсувати за допомогою механізму компенсації асиметрії, визначеного 
в розділі 11.6 IEEE 1588–2008 [5].  

Причинами виникнення асиметрії також є:  



Вісник Унівеситету «Україна», № 1 (22), 2019 

 

 

129 

 
 

 використання різних довжин хвиль в прямому та зворотному напрямках при 
застосуванні технології DWDM в оптичній мережі (20–100 нс на 100 км); 

 при передачі сигналів синхронізації окремими волокнами (40–80 нс на 
100 км);  

 різна довжина волокна (для 1% різниці в довжині на проміжку 100 км — 
4,9 мкс);  

 через різний показник заломлення волокон (до 3 мкс на 100 км — 
стандартне волокно G.652). 

Відповідно до висунутих вимог з точності синхронізації часу при модернізації 
національної мережі єдиного часу необхідно врахувати вище наведені причини 
виникнення похибки синхронізації часу та в разі необхідності застосовувати 
технології компенсації асиметрії (APTS) та різноманітні режими, передбачені 
протоколами РТР IEEE 1588–2008 [5]. 

Приклад реалізації мережі синхронізації часу (фрагмент) національної мережі 
єдиного часу після вузла TWSTFT за допомогою протоколу РТР зображений на 
рис. 2. Від національного еталона часу через канал TWSTFT провідний сервер 
РТР (PTP Grandmaster) забезпечує взаємообмін з клієнтом РТР (PTP Client) 
пакетами по оптичній мережі. РТР клієнт формує необхідні для споживачів 
сигнали точного часу або частоти (NTP, РТР, 1PPS, 10 МГц, та ін.). Точність часу 
споживача, як зазначено вище, в цьому випадку буде залежати від архітектури 
мережі та розподілу похибки часу між елементами мережі й відповідного класу 
точності обладнання. Для забезпечення найвищої точності передачі сигналів 
синхронізації провідний сервер РТР, РТР клієнт та елементи транспортної мережі 
мають підтримувати один і той же галузевий профайл РТР, який гарантує 
необхідну точність часу в мережі (наприклад, один з наступних профайлів: 
Telecom profile або Power profile). Елементи транспортної мережі, крім цього, 
мають виконувати функції граничного (Boundary clock) або прозорого шлюзу 
(Transparent clock) для РТР. Для досягнення нормативної точності часу в мережі 
відповідний профайл РТР забезпечує необхідні для цього налаштування всіх 
елементів мережі синхронізації, встановлює обмеження та розширення в мережі, 
дозволені та заборонені пристрої в мережі.  

Серед прикладів практичної реалізації національної мережі єдиного часу за 
допомогою РТР протоколу по оптичних волокнах є дослідження можливості 
передачі сигналів часу по телекомунікаційній мережі в США [6]. CRADA з NIST, 
CENTRY LINC за підтримки Microsemi в 2016 р. провели дослідження з передачі 
сигналів синхронізації часу за допомогою протоколу РТР по оптичній мережі OTN 
від пункту Боулдер (NIST) до пункту Шрайвер (USNO) на відстань 150 км.  

 
Рис. 2. Приклад мережі синхронізації часу (фрагмент) національної мережі  

єдиного часу, реалізованої за допомогою протоколу РТР 
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При вимірюванні якості сигналів синхронізації часу на даній мережі асиметрія 
в мережі складала 14 мкс, затримка сигналу синхронізації — 2,7 мс, максимальна 
похибка часу з застосуванням технології компенсації асиметрії APTS (встановлені 
граничні шлюзи (Boundary clock) в містах Колорадо-Спрінгз та Денвер) та 
профайлу РТР ITU-T G.8275.2 (Telecom profile) складала 36 нс. 

Дані дослідження показали, що за допомогою протоколу РТР по оптичній 
мережі OTN можна створити мережу синхронізації часу за умови дотримання 
мережами зв’язку вимог ITU-T. Похибка часу при передачі сигналів синхронізації 
може складати <100 нс при умові компенсації мережевої асиметрії за допомогою 
технології APTS. 

Сервіс забезпечує точність синхронізації часу між провідним сервером РТР, 
розташованим в NPL, та граничним шлюзом PTP, розташованим на сайті компанії 
TELEHAUSE, не гірше 200 нс. Така точність часу забезпечена і між сайтом 
компанії TELEHAUSE та дата-центром компанії ICE. Для забезпечення надійності 
по всій мережі використовується «гаряче» резервування, а у випадку 
пошкодження лінії точність часу мережі забезпечується цезієвим стандартом 
частоти Microsemi 5071А. Таким чином, сервіс NPLTime® забезпечує точність 
синхронізації часу клієнтів компанії ICE на рівні не гірше ніж 1 мкс, як того і вимагає 
норматив MiFID II RTS 25. 
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