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W artykule przedstawiono analizę statystyczną wyników pomiarowych opóźnień RTT z wykorzystaniem protokołu ICMP. Pomiarów 

dokonano w klasycznym systemie telemetrycznym zdalnego monitoringu z wykorzystaniem transmisji GPRS i usługi wydzielonego 

punktu dostępowego APN. Odseparowana sieć GPRS jest połączona z serwerem internetowym przez tunel IPSec. Przeprowadzono 

analizę uzyskanej oraz wymaganej jakości usług pakietowej transmisji danych GPRS w zastosowaniach przemysłowych.
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apewnienie stałej i przewidywalnej usługi transportu da-
nych jest zagadnieniem szczególnie istotnym w systemach 

transmisji danych pomiarowych opartych na sieci GSM/
GPRS. Mimo ograniczonej przepustowości, dostępność usług 
GPRS i ich szeroki zasięg spowodowały, iż obecnie trudno 
o bardziej popularną technologię tworzenia telemetrycznych 
sieci bezprzewodowych na małych i dużych odległościach. Po-
pularności tych systemów towarzyszy szeroka oferta dostęp-
nego na rynku sprzętu dedykowanego dla takich systemów, 
począwszy od klasycznych modemów GSM/GPRS sterowa-
nych poleceniami AT, do rozbudowanych terminali GPRS 
z dedykowanym oprogramowaniem zapewniającym zdarze-
niową transmisję danych w systemach wizualizacji procesów 
[3, 4, 5, 6]. Jednym z kluczowych zagadnień związanych z ja-
kością usług (QoS) w sieciach komunikacyjnych opartych na 
GPRS są pomiary czasów opóźnień stałych i zmiennych (De-
lays) oraz ich �uktuacje i wahania (Jitters) [1, 2].

Struktura badanego systemu 
komunikacyjnego

Na rys. 1 przedstawiono schemat badanego systemu teleme-
trycznego opartego na sieci GPRS. Kon!guracja stanowi frag-
ment rzeczywistej struktury stosowanej w celu świadczenia 
usług wizualizacji procesów z wykorzystaniem technik inter-
netowych [7].

W skład systemu wchodzą następujące elementy:
PC – stacja robocza PC reprezentująca klienta zasobów in-

ternetowych udostępnianych na serwerze aplikacji SRV,
SRV – serwer aplikacji, którego funkcjonalność polega na za-

pewnieniu akwizycji, archiwizacji i prezentacji danych po-
miarowych,

APN – logiczny składnik sieci telekomunikacyjnej operatora 
GSM zapewniający odseparowanie wybranych węzłów sie-
ci GPRS od pozostałych klientów oraz gwarantujący sta-
tyczną adresację numerów IP dla poszczególnych kart SIM,

VSIM – wirtualna karta SIM stosowana wyłącznie do ce-
lów diagnostycznych,

TC1, TC2 – terminale GPRS z maszyną wirtualną JAVA (Cin-
terion TC65T),

PC1, PC2 – stacje robocze PC wykorzystujące terminale 
GPRS (TC1 i TC2) jako modemy. Zapewniają możliwość 
wysyłania pakietów diagnostycznych ICMP.

Wyniki pomiarów  
− statystyczna analiza czasów RTT

Przedmiotem analizy statystycznej są zmierzone wartości cza-
sów opóźnień RTT dla serii 1000 pakietów ICMP o długo-
ści 32 B. Podczas prowadzonych badań zmierzono opóźnie-
nia między wszystkimi dostępnymi węzłami systemu komu-
nikacji opartego na GPRS (rys. 1).

Rys. 1.  Szczegółowy schemat wykorzystywanego systemu teleme-

trycznego opartego na sieci GSM/GPRS

Fig. 1.  Detailed schematic diagram o used telemetric system based on 

GSM/GPRS network

W tab. 1 zestawiono zbadane scenariusze pomiarów czasów 
RTT za pomocą protokołu ICMP (oznaczone literami A, B, 
C, D, E, F) wraz z podaniem kierunku przysyłania zapytań 
ICMP. W tab. 1 podano również wartości minimalne, śred-
nie oraz maksymalne czasów RTT dla całej serii pomiarów.

W miarę możliwości, pomiarów dokonano w obu kierun-
kach w celu sprawdzenia asymetryczności kanału transmisyj-
nego.
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Wyniki pomiarów – scenariusz A

Scenariusz A polegał na wysyłaniu zapytań PING od stacji ro-
boczej PC do serwera aplikacji SRV. Kanał ten stanowi jedy-
nie uzupełnienie całego systemu, gdyż ze względu na szero-
kopasmowe łącza serwera zależy głównie od rodzaju dostępu 
do Internetu dla stacji roboczej. W badanym przypadku do-
tyczyło to technologii WiMAX o przepustowości łącza rów-
nej 1 Mbit/s. Zmierzone czasy opóźnień mieściły się w zakre-
sie od 82 ms do 216 ms. Wykresy czasowe oraz rozkład gęsto-
ści prawdopodobieństwa pokazują odpowiednio rys. 2 i rys. 3.

Wyniki pomiarów – scenariusz B

Wykres czasowy zmierzonych opóźnień RTT dla scenariusza B 
przedstawiono na rys. 4. Na podstawie analizy gęstości praw-
dopodobieństwa wyników pomiaru (rys. 5) można wniosko-
wać, iż wartość oczekiwana czasu opóźnień pakietów ICMP 
dla tego kanału wynosi ok. 31 ms. Kanał ten stanowi połącze-
nie tunelowane za pomocą protokołu IPSec między ogólnodo-
stępnym serwerem aplikacji SRV (IP: 91.121.107.154) a za-
sobami sieci telekomunikacyjnej operatora GSM.

Tab. 1.  Zestawienie zbadanych scenariuszy pomiaru czasów RTT  

za pomocą protokołu ICMP

Tab. 1.  Statement of RTT delay measurement scenarios using the ICMP 

protocol

Scenariusz Kierunek
Wartość 

min.

Wartość 

średnia

Wartość 

max.

– – (ms) (ms) (ms)

A PC –> SRV 82 128 216

B SRV –> APN 30 34 99

C SRV –> PC1 291 313 1092

D PC1 –> PC2 515 582 2592

E PC1 –> APN 250 308 1272

F PC1 –> SRV 310 448 1828

Rys. 3.  Rozkład gęstości prawdopodobieństwa czasów RTT wg scena-

riusza A

Fig. 3.  Probability density distribution of RTT delays according to sce-

nario A

Rys. 5.  Rozkład gęstości prawdopodobieństwa czasów RTT wg scena-

riusza B

Fig. 5.  Probability density distribution of RTT delays according to sce-

nario B

Rys. 2.  Wyniki pomiarów czasów RTT wg scenariusza A

Fig. 2.  RTT delay measurement results according to scenario A

Rys. 4.  Wyniki pomiarów czasów RTT wg scenariusza B

Fig. 4.  RTT delay measurement results according to scenario B

Rys. 6.  Wyniki pomiarów czasów RTT wg scenariusza C

Fig. 6.  RTT delay measurement results according to scenario C

Wyniki pomiarów – scenariusz C

Przedstawiony na rys. 6 wykres ilustruje uzyskane czasy RTT 
między serwerem aplikacji SRV a stacją roboczą PC1 z na-
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Rys. 7.  Rozkład gęstości prawdopodobieństwa czasów RTT wg scena-

riusza C

Fig. 7.  Probability density distribution of RTT delays according to sce-

nario C

Rys. 8.  Wyniki pomiarów czasów RTT wg scenariusza D

Fig. 8.  RTT delay measurement results according to scenario D

Rys. 9.  Rozkład gęstości prawdopodobieństwa czasów RTT wg scena-

riusza D

Fig. 9.  Probability density distribution of RTT delays according to sce-

nario D

Rys. 10. Wyniki pomiarów czasów RTT wg scenariusza E

Fig. 10.  RTT delay measurement results according to scenario E

Rys. 11.  Rozkład gęstości prawdopodobieństwa czasów RTT wg sce-

nariusza E.

Fig. 11.  Probability density distribution of RTT delays according to 

scenario E.

wiązaną sesją GPRS. Połączenie GPRS nawiązano za pomocą 
terminala Cinterion TC65T oraz punktu dostępowego APN 
o nazwie epomiar.pl. Analiza rozkładu prawdopodobieństwa 
pokazana gra!cznie na rys. 7 pozwoliła na wyznaczenie war-
tości średniej uzyskanych czasów RTT na poziomie 310 ms.

Wyniki pomiarów – scenariusz D

Na rys. 8 i 9 przedstawiono odpowiednio analizę czasową uzy-
skanych wyników pomiarów oraz ich histogram gęstości praw-
dopodobieństwa dla kanału między dwoma urządzeniami koń-

cowymi zalogowanymi przez terminale TC65T w sieci GPRS. 
Wartość średnia uzyskanych czasów wyniosła 582 ms. Warto 
podkreślić, iż niektóre pakiety docierały dopiero po kilku se-
kundach, co stanowi niezwykle istotny parametr, szczególnie 
przy opracowaniu założeń protokołu komunikacyjnego opar-
tego na sieciach GPRS.

Wyniki pomiarów – scenariusz E

Pomiary czasów RTT między terminalem GPRS (PC1) 
a składnikami struktury operatora GSM przedstawiono na 
rys. 10 i 11. Pomiar taki umożliwia wirtualna karta SIM ope-
ratora GSM o statycznym adresie 10.18.32.1. Uzyskany śred-

ni czas RTT wyniósł 308 ms przy dominancie równej 280 ms. 
Tym samym nieznacznie różni się od wyników uzyskanych 
w scenariuszu C. W tym przypadku niewielka liczba pakietów 
została odebrana po czasie przekraczającym 500 ms.

Wyniki pomiarów – scenariusz F

Na rys. 12 i 13 przedstawiono odpowiednio analizę czasową 
uzyskanych wyników pomiarów czasu RTT oraz ich histogram 
gęstości prawdopodobieństwa dla badanych pakietów ICMP 
w kierunku od urządzenia końcowego PC1 do serwera apli-
kacji SRV. Jest to typowy tor transmisyjny dla zastosowań wy-
korzystujących techniki internetowe do wizualizacji procesów, 
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(rys. 13) widać jednak wyraźne dwie składowe wiodące opóź-
nień. Jedna wynosi ok. 310 ms, natomiast drugą można za-
obserwować dla czasów RTT wynoszących 410 ms. Rozkład 
ten może być wynikiem wielu czynników, np. systemów ko-
lejkowania o różnej długości na drodze przysyłanych pakie-
tów ICMP.

Podsumowanie

Zapewnienie odpowiedniej jakości usług (QoS) jest jednym 
z priorytetowych aspektów zastosowań technik pakietowej 
transmisji danych w bezprzewodowych sieciach opartych na 
GPRS. Mimo iż termin QoS obejmuje takie parametry, jak 
przepustowość, opóźnienia stałe i zmienne, �uktuacje i waha-
nia opóźnień, a także odrzucanie pakietów, w tym opracowa-
niu skupiono się wyłącznie na opóźnieniach pakietów ICMP 
wysyłanych w krótkich odstępach czasowych. W rezultacie 
uzyskane opóźnienia są minimalnymi do uzyskania. W prak-
tyce nie spotyka się tak częstych transmisji danych pomia-

jak również centralnych dyspozytorni odczytujących stany np. 
liczników energii itp. Zmierzone wartości czasów RTT miesz-
czą się w zakresie od 310 ms do 1830 ms ze średnią wynoszą-
cą ok. 450 ms. Na histogramie gęstości prawdopodobieństwa 

Rys. 12.  Wyniki pomiarów czasów RTT wg scenariusza F

Fig. 12.  RTT delay measurement results according to scenario F

Rys. 13.  Rozkład gęstości prawdopodobieństwa czasów RTT wg sce-

nariusza F

Fig. 13.  Probability density distribution of RTT delays according to 

scenario F

rowych. W typowych zastosowaniach wykorzystuje się cza-
sy transmisji w zakresie od kilkudziesięciu sekund do kilku 
lub kilkunastu minut. Z tego względu w przyszłości należa-
łoby również zbadać wpływ częstotliwości wysyłanych pakie-
tów na uzyskane opóźnienia RTT jak również wskaźnik gu-
bionych pakietów dla wszystkich połączeń pomiędzy elemen-
tami systemu komunikacyjnego.
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Statistical analysis of ICMP protocol delays  

in telemetric applications  

based on GSM/GPRS network

In this paper the statistical analysis of measured RTT delays 

of used Internet control management protocol (ICMP) is 

presented. The measurements were realised in a classic private 

APN based telemetry system of remote monitoring using 

GPRS. The separated GPRS network is connected with a central 

web server through a IPSec tunnel. A comparison between 

obtained and required quality of service of GPRS packet data 

transmission in industrial applications was carried out.

Keywords: telemetry, RTT, GPRS, QoS
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