
ELEKTRYKA  2010 
Zeszyt 4 (216)  Rok LVI 
 

Jerzy JAKUBIEC, Beata KRUPANEK, Maciej GRYGIEL 
Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach 

PROBABILISTYCZNE MODELOWANIE OPÓŹNIEŃ 
KOMUNIKACYJNYCH W SIECIACH KOMPUTEROWYCH 

Streszczenie. W artykule przedstawiono nową metodę modelowania opóźnień  
w sieciach komputerowych opartą na probabilistycznym opisie czasu dostępu do nośnika 
oraz zastosowaniu czasowego ciągu funkcji delta do opisu czasu transmisji komunikatu 
między nadajnikiem i odbiornikiem. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami 
pomiarów uzyskanych przy użyciu eksperymentalnego systemu bezprzewodowego, który 
pracuje w warunkach, gdy występują czynniki oddziałujące na transmisję, takie jak: 
przegrody i ruting. 

Słowa kluczowe: opóźnienie komunikacyjne, czasowy ciąg funkcji delta, probabilistyczny model 
opóźnienia 

PROBABILISTIC MODELLING OF COMMUNICATION DELAYS  
IN COMPUTER SYSTEMS 

Summary. The paper describes a new modeling method of delays in computer 
networks. The method is based on probabilistic description of an access time to a medium 
and using a time series of delta functions to describe a transmission time of a message 
from a transmitter to a receiver. Theoretical considerations have been illustrated by 
measurement results obtained by using an experimental wireless system that works in 
conditions in which some agents influent on the transmission,  such as barriers and 
routers, are present. 

Keywords: communication delay, time series of delta functions, probabilistic model of delay 

1. WSTĘP 

Opóźnieniem komunikacyjnym jest nazywany czas pomiędzy momentem zainicjowania 
transmisji w węźle nadawczym sieci a momentem, kiedy informacja zostanie odebrana  
w węźle, dla którego jest przeznaczona. Na opóźnienie to ma wpływ wiele czynników [1, 2], 
które można opisywać zarówno w sposób deterministyczny, jak i probabilistyczny. Przy 
użyciu zależności deterministycznych są wyznaczane maksymalne opóźnienia w sieciach 
komputerowych [2], podczas gdy środki probabilistyczne są wykorzystywane do uzyskiwania 
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rozkładów opóźnień powstających na skutek czynników opisywanych losowo [3]. Tego 
rodzaju opis jest naturalną konsekwencją faktu, że decyzje użytkowników sieci o nawią-
zywaniu komunikacji są podejmowane w sposób przypadkowy. Ponadto, probabilistyczny 
opis opóźnień dostarcza pełnej informacji o ich właściwościach [3], a zatem wykorzystanie go 
do analizy właściwości sieci może być znacznie szersze niż opisu deterministycznego. 

W niniejszej pracy jest rozpatrywany najprostszy przypadek, kiedy dwa węzły A i B sieci 
komputerowej komunikują się ze sobą bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń. Sytuację 
taką pokazano schematycznie na rysunku 1.  

 
B A 

AB  A  

 

Rys. 1. Źródła opóźnień przy transmisji z węzła A do B, τA – czas uzyskania dostępu do nośnika, τAB –
czas przesłania komunikatu 

Fig. 1. Sources of delays during transmission from node A to B, τA – time necessary to obtain an 
access to medium, τAB – time of a message transmission  

Oznaczmy symbolem τA czas potrzebny na uzyskanie dostępu do nośnika (medium 
komunikacyjnego), a jako τAB czas wymagany na przesłanie komunikatu z węzła A do B. 
Przyjmijmy, że transmisja jest inicjowana w chwili oznaczonej jako t0, a rozpoczęcie 
nadawania komunikatu do sieci następuje w chwili tA. W takim przypadku opóźnienie 
transmisji związane z dostępem do medium wynosi: 

0AA tt  .      (1) 

Opóźnienie τB w przesyłaniu komunikatu z węzła A do węzła B jest różnicą między 
momentem tB zakończenia transmisji w węźle B a momentem jej inicjacji t0. Opóźnienie to, 
gdy uwzględni się zależność (1), wynosi:  

ABA0AAB0BB   tttt ,         (2) 

czyli jest sumą dwóch opóźnień cząstkowych, z których τA jest związane z dostępem do 
nośnika, a τAB z czasem przesyłania komunikatu.   

2. ZASTOSOWANIE LOSOWEGO SZEREGU FUNKCYJNEGO DO OPISU 
OPÓŹNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH 

Do probabilistycznego opisu składników wyrażenia (2) najdogodniej jest użyć funkcji 
gęstości prawdopodobieństwa. Biorąc pod uwagę, że opóźnienie nie może przyjmować 
wartości ujemnych, funkcję gęstości prawdopodobieństwa opóźnienia τA dostępu węzła A do 
medium transmisyjnego można opisać zależnością: 
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przy czym gA(τA) jest funkcją ciągłą i ograniczoną, która spełnia warunek normalizujący: 
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Załóżmy, że funkcja gęstości prawdopodobieństwa gτAB(τAB), opisująca rozkład opóźnień 
spowodowanych transmisją przez medium, jest dana szeregiem o następującej postaci: 

       kkaaag   AB1AB10AB0ABAB  ,  (5) 

gdzie δ jest symbolem funkcji delta Dirac’a [4] definiowanej jako: 
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przy czym, gdy weźmie się pod uwagę właściwości funkcji delta, zachodzi: 

  1d ABAB 




 i ,    (7) 

gdzie i jest numerem chwili, a liczba wyrazów szeregu (5) jest ograniczona i wynosi k + 1. 
Współczynniki a0, a1, ..., ak ciągu (5) mają stałe i nieujemne wartości.  

Funkcja gAB(τAB) musi także spełniać warunek normalizujący, co oznacza, że: 

  1d ABABAB 
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Po wprowadzeniu równania (5) do zależności (8) z uwzględnieniem wyrażenia (7) 
otrzymuje się: 
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Zależność (5) jest efektem analizy zjawisk zachodzących podczas przesyłania 
komunikatu przez kanał transmisyjny, które jest realizowane, przy założeniu że w przypadku 
niepoprawnej transmisji jest ona powtarzana, a maksymalna liczba powtórzeń wynosi k. 
Ogólnie można powiedzieć, że poszczególne wyrazy szeregu (5) opisują powtórzenia 
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transmisji, przy czym czas τi wskazuje chwilę i-tego powtórzenia transmisji, i = 1, …, k, 
a współczynnik ai określa prawdopodobieństwo wystąpienia powtórzenia transmisji  
o numerze i.  

Gdy opóźnienia cząstkowe są niezależne, rozkład opóźnienia całkowitego, zgodnie ze 
wzorem (1), może być wyznaczony przy użyciu splotu funkcji gęstości prawdopodobieństwa 
tych opóźnień. W takim przypadku funkcję gęstości prawdopodobieństwa opóźnienia 
całkowitego opisuje zależność : 

     ABABAABB  ggg  ,    (10) 

gdzie   jest symbolem splotu. Splot jest przekształceniem liniowym [4], w związku z czym 
po wprowadzeniu równania (5) do wyrażenia (10) można je zapisać jako:  

             .ABAA1ABAA10ABAA0BB kk gagagag    (11) 

Wyrażenie (11) jest sumą składników, z których każdy stanowi iloczyn współczynnika 
i splotu funkcji delta i funkcji gA(τA). Wykorzystując właściwości transformacji Fouriera, 
można wykazać [4], że dla składnika o numerze i zachodzi: 

       ii ggg   BAiABAABB .   (12) 

Wynika to z faktu, że splotowi funkcji odpowiada iloczyn ich transformat Fouriera. 

Transformata funkcji delta jest równa 1, a dla funkcji delta przesuniętej o τi wynosi ije . Po 
zastosowaniu odwrotnej transformacji Fouriera do tak uzyskanego iloczynu otrzymuje się 
zależność (12). Po jej wprowadzeniu do wzoru (11) otrzymuje się wyrażenie, nazywane 
losowym szeregiem funkcyjnym: 

       kk gagagag   BA1BA10BA0BB  ,  (13) 

które oznacza, że funkcja gęstości prawdopodobieństwa opóźnienia całkowitego jest sumą 
iloczynów, z których każdy składa się z dwóch czynników. Jednym jest funkcja gęstości 
prawdopodobieństwa opóźnienia powstającego w węźle A podczas uzyskiwania dostępu do 
medium, przesunięta o wartość τi, i = 0, 1, …, k, drugim współczynnik wagowy ai, 
określający udział danego iloczynu w rozkładzie wypadkowym. 

W każdym z wyrazów szeregu (13) występuje ta sama funkcja gęstości 
prawdopodobieństwa gA(·), przy czym w kolejnych wyrazach ma ona różne współczynniki 
skali ai i jest przesunięta o τi. Można zatem powiedzieć, że funkcja gA(·) stanowi swojego 
rodzaju szablon odwzorowywany w różnej skali przez kolejne wyrazy ciągu (13). 
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Przykład 1 

W celu zilustrowania właściwości szeregu (13) wykonano eksperyment symulacyjny, 
polegający na utworzeniu rozkładu opisanego tym szeregiem dla szablonu o rozkładzie 
normalnym z zerową wartością oczekiwaną i odchyleniu standardowym równym 1. Jeden 
krok eksperymentu polega najpierw na losowym wyborze jednej z dwóch liczb a0 i a1, 
których prawdopodobieństwo występowania wynosi odpowiednio 0,75 i 0,25, a następnie jest 
losowana liczba τB o opisanym rozkładzie normalnym, do której dodawana jest wartość 13, 
gdy zostanie wylosowana liczba a0 lub 20, gdy liczba oznaczona jako a1. Liczba kroków 
eksperymentu wynosi 100000. Histogram liczności wystąpień dla liczby τB pokazano na 
rysunku 2. 

 

Rys. 2. Przykładowy histogram opóźnienia uzyskany w sposób symulacyjny  
Fig. 2. Exemplary delay histogram obtained in a simulation way 

Histogram z rysunku 2 składa się z 2 części, z których każda jest kopią szablonu, 
będącego rozkładem normalnym o parametrach (0,1), przy czym pierwsza kopia ma 
współczynnik skali a0 = 0,75, a druga a1 = 0,25. Przy założeniu że czas wyrażany jest  
w milisekundach, to przesunięcie czasowe pierwszej kopii wynosi 13 ms, a drugiej – 20 ms. 
Gdy zinterpretuje się ten histogram jako opis opóźnień w kanale komunikacyjnym, jak na 
rysunku 1, to występowanie dwóch kopii oznacza dwukrotną transmisję tego samego 
komunikatu: pierwsza kopia opisuje pierwszą transmisję, a druga powtórzenie transmisji, gdy 
pierwsza zakończyła się niepowodzeniem. W takim przypadku współczynnik a0 określa 

prawdopodobieństwo wystąpienia jednorazowej transmisji (bez konieczności powtórzenia),  
a a1 prawdopodobieństwo powtórzenia transmisji. Gdy przyjmie się, że z kanału 
transmisyjnego korzystają wyłącznie węzły A i B, to różnica czasów:  

01tr   ,      (14) 
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jest czasem przesyłania komunikatu przez kanał, o ile czas dostępu do medium jest w drugiej 
transmisji równy zeru. W takim przypadku czas dostępu do medium dla pierwszej transmisji 
wynosi: 

  10010tr0d 2   .    (15) 

Dla przykładu opisanego histogramem z rysunku 2 czas przesyłania komunikatu wynosi:  

τtr = 20–13 = 7 ms, 

a czas dostępu: 

τd = 2·13–20 = 6 ms. 

Gdy do opisu kanału komunikacyjnego zastosuje się losowy szereg funkcyjny (13), to  
określenie właściwości konkretnego kanału wymaga podania zbioru odpowiednich 
parametrów. Taki zbiór może mieć dwojaką postać. Pierwsza z nich:  

 ,,,,),( 10dtrA aag            (16) 

obejmuje parametry charakteryzujące rozkład czasu dostępu do nośnika (szablon) gA(.), czas 
dostępu i czas przesyłania komunikatu oraz wartości współczynników kopii szablonu. 
Rozkład czasu dostępu można opisać podając typ rozkładu szablonu (np. normalny) oraz 
wartość jego wariancji (wartość oczekiwana w takim przypadku jest równa 0).  

Druga postać tego zbioru:  

    ,,,,),( 1100A aag            (17) 

zawiera opis rozkładu czasu dostępu oraz szereg składający się par liczb, z których pierwsza 
określa czas wystąpienia kopii szablonu, a druga współczynnik wagowy.  

Rozpatrzmy przykładowy rozkład opóźnienia całkowitego, pokazany w postaci 
histogramu z rysunku 2. Rozkład ten opisuje losowy szereg funkcyjny o postaci: 

     2025,01375,0 BABABB   ggg ,   (18) 

gdzie gA(·) ma rozkład normalny N(0, 1), czyli wartość oczekiwana zmiennej losowej 
opisanej szablonem wynosi 0, a odchylenie standardowe σ = 1. Parametry kopii szablonu 
mają wartości: 

.25,0,20,75,0,13 1100  aa      (19) 

Zatem, zbiór opisujący rozkład z rysunku 2, zgodnie z zapisem (17), ma postać: 

      25,0,20,75,0,13,1,0N .         (20) 
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3. POMIAROWE WYZNACZANIE ROZKŁADÓW CAŁKOWITEGO OPÓŹNIENIA 
KOMUNIKACYJNEGO W SIECI BEZPRZEWODOWEJ  

3.1. Układ do pomiaru opóźnień 
 

W  celu przeprowadzenia weryfikacji przydatności opisanego aparatu matematycznego 
do opisu opóźnień transmisyjnych wybrano sieć bezprzewodową, gdyż przy jej użyciu można 
stosunkowo prosto realizować eksperymenty pomiarowe w określonych warunkach 
fizycznych. Eksperymenty wykonywano za pomocą układu pomiarowego, pokazanego na 
rysunku 3. Koncepcja działania tego układu zakłada, że jest mierzony odcinek czasu między 
chwilą rozpoczęcia nadawania komunikatu a chwilą jego odebrania. Dla rozpatrywanego 
układu chwile te są określone przez sygnały przerwań generowane odpowiednio przez 
nadajnik i odbiornik. Czas upływający między pojawieniem się tych sygnałów stanowi 
opóźnienie transmisji i jest mierzony przez mikroprocesor za pomocą układu czasowego. 
Pomiary są powtarzane wielokrotnie (jest wykonywanych kilka tysięcy pomiarów), a ich 
wyniki są przesyłane do komputera, gdzie są zestawiane w histogramy. 

 

 

Koniec odbioru Początek nadawania 
Sygnały przerwań 

Nadajnik Odbiornik 

Czynnik oddziałujący na transmisję 

Mikroprocesor 

Komputer 
 

Rys. 3. Schemat blokowy układu do pomiaru opóźnień transmisji 
Fig. 3. Scheme of the system for measuring of transmission delays  

Pomiary wstępne wykonano dla standardu bezprzewodowego ZigBee [5], przy czym 
użyto rozwiązań oferowanych przez Digi International [6] (rozwiązania tej firmy noszą nazwę 
XBee). Jako czynniki oddziałujące na transmisję wybrano obecność urządzeń 
komunikacyjnych sieci (rutery) oraz występowanie utrudnień w postaci ścian budynków. 
Uzyskane wyniki przedstawiono w kolejnym punkcie.   
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3.2. Przykładowe histogramy opóźnień całkowitych 
 

Eksperyment 1 

Załóżmy, że celem pomiarów jest wyznaczenie rozkładu opóźnienia całkowitego,  
w przypadku gdy nie występują żadne czynniki oddziałujące na transmisję. W takim 
przypadku  szereg (13) redukuje się do jednego wyrazu:  

   0BA0BB   gag ,    (21) 

przy czym, zgodnie z (9), a0 = 1. Ze wzorów (14) i (15) wynika, że: 

trd0   ,      (22) 

gdzie τd jest średnim czasem dostępu do medium, a τtr czasem transmisji. 
Pomiary wykonano dla kanału komunikacyjnego, składającego się z 2 układów XBee, 

przesyłających między sobą komunikat o stałej długości danych i oddalonych o 1 m. 
Uzyskany histogram opóźnienia przedstawiono na rysunku 4. 

 

 

Rys. 4. Histogram opóźnienia dla 2 modułów XBee w przypadku braku czynników wpływających na 
transmisję  

Fig. 4. Delay histogram for 2 XBee modules in case when there is no factors influenced on 
transmission 
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Kształt histogramu z rysunku 4 wskazuje, że rozkład opóźnień jest w przybliżeniu 
normalny (formalne stwierdzenie stopnia zgodności tego rozkładu z rozkładem normalnym 
wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów [7]). Za kształt tego rozkładu odpowiadają 
wyłącznie działania nadajnika poprzedzające uzyskanie dostępu do nośnika, gdyż czas 
przesyłania każdego z pakietów jest taki sam. Oznacza to, że rozkład z rysunku 4 (oczywiście 
przesunięty o τ0)  może być uznany za tzw. szablon szeregu funkcyjnego (13). Zatem, pomiaru 
tego szablonu należy dokonywać dla kanału komunikacyjnego, gdy nie występują czynniki 
wpływające na transmisję.  

Wartość średnia opóźnienia opisanego histogramem z rysunku 4 wynosi τ0 = 8,06 ms. 
Zgodnie ze wzorem (22) jest to suma średniego czasu dostępu do medium τd oraz czasu 
transmisji τtr. 
 
Eksperyment 2 

W kolejnym eksperymencie nadajnik i odbiornik XBee zostały przegrodzone dwoma 
ścianami z cegły o grubości 25 cm i oddalonymi od siebie o 5 m. Histogram opóźnienia dla 
tego przypadku pokazano na rysunku 5. 
 

 

Rys. 5. Histogram opóźnienia dla 2 modułów XBee przedzielonych dwoma ścianami  
Fig. 5. Delay histogram for 2 XBee modules separated by two walls 

Histogram z rysunku 5 można opisać szeregiem funkcyjnym: 

     03,1018,006,882,0 BABAB   ggg B ,   (23) 
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a zatem wagi wyrazów szeregu mają wartości: a0 = 0,82 i a1 = 0,18. Występowanie 2 wyra-
zów szeregu wskazuje, że dla części komunikatów transmisja musi być powtórzona, gdyż za 
pierwszym razem nie została zrealizowana poprawnie. Wartości współczynników oznaczają, 
że 82% komunikatów dociera poprawnie do odbiornika, natomiast 18% musi być wysłane 
ponownie. Analiza kopii wskazuje, że są one powtórzeniem w odpowiedniej skali szablonu 
pokazanego na rysunku 4. Oznacza to, że sama transmisja w uprzednio już otwartym kanale 
nie ma charakteru losowego i w tym przypadku wymaga stałego odcinka czasu dla stałej 
długości danych. Gdy tak jest, to na podstawie wartości opóźnień τ0 = 8,06 ms i τ1 = 10,03 ms 
oraz zgodnie z zależnościami (14) i (15) można obliczyć średni czas dostępu do medium: 

ms603,1006,822 10d    

oraz czas transmisji: 

ms206,803,1001tr   . 

Eksperyment 3 

Następny eksperyment został wykonany w warunkach, gdy nadajnik i odbiornik XBee 
zostały odgrodzone 3 ścianami o grubości: 25 cm, 25 cm i 30 cm, których odległości 
wynosiły kolejno 5 m i 2 m. Uzyskano histogram opóźnienia całkowitego pokazany na 
rysunku 6.  

 

 

Rys. 6. Histogram opóźnienia dla 2 modułów XBee przedzielonych trzema ścianami 
Fig. 6. Delay histogram for 2 XBee modules separated by three walls 
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Dla tego eksperymentu rozkład opóźnienia można opisać wzorem: 

       
   






BABA

BABABABB

05,06,1401,0
4,1202,02,1008,01,884,0

gg
gggg

,       (24) 

gdzie symbolem   oznaczono opóźnienie nieskończenie duże, które pojawia się, gdy 

komunikat nie dociera do odbiornika. W praktyce, w przypadku niepowodzenia transmisji, 
nadajnik próbuje przesyłać komunikat kilkakrotnie (liczba powtórzeń jest z góry narzucona 
lub może być określona przez operatora systemu, w warunkach eksperymentu wynosiła ona 
4). Gdy limit powtórzeń zostaje przekroczony, następuje zaniechanie dalszych prób 
i komunikat nie dociera do odbiornika. Współczynnik towarzyszący kopii dla   jest 

oznaczany jako a , a jego wartość określa prawdopodobieństwo utraty komunikatu 

(w rozpatrywanej sytuacji wynosi ono 5%). Należy podkreślić, że kopia dla   ma postać 

funkcji delta, gdyż dla opóźnienia nieskończenie dużego nie można mówić o innej postaci 
rozkładu. 

4. PODSUMOWANIE 

Uzyskane wyniki eksperymentów pomiarowych potwierdzają tezę, że jest możliwe 
zastosowanie scharakteryzowanego aparatu matematycznego do opisu opóźnień 
w bezprzewodowych sieciach komputerowych. Ze względu na podobieństwo zjawisk 
występujących podczas transmisji w sieciach bezprzewodowych i przewodowych, można 
przypuszczać, że aparat ten da się zastosować również w przypadku tego drugiego rodzaju 
sieci. Planuje się w niedalekiej przyszłości przeprowadzenie stosownych eksperymentów przy 
użyciu zbudowanych układów pomiarowych [8].  

Przypadki opóźnień komunikacyjnych w sieciach komputerowych, rozpatrywane 
w niniejszym artykule, są stosunkowo proste. Już jednak te proste sytuacje pokazują, że opis 
opóźnień w postaci szeregu funkcyjnego o ogólnej postaci (13) jest efektywny, gdyż można  
go sprowadzić do jednej z postaci (16) lub (17). Dzięki temu można stosunkowo prosto 
wprowadzać probabilistyczne modele opóźnień transmisyjnych do programów służących do 
symulacyjnego obliczania tego rodzaju opóźnień w sieciach rzeczywistych. Przykładem 
takiego programu jest OpNet Modeler [9], który pozwala na stosowanie modeli zarówno  
o charakterze deterministycznym, jak i probabilistycznym. Przewiduje się kontynuację badań 
w sytuacjach występowania bardziej złożonych zjawisk powodujących opóźnienia 
komunikacyjne, z uwzględnieniem między innymi losowych zjawisk wpływających na czas 
transmisji, co ma na celu umożliwienie budowania probabilistycznych modeli opóźnień  
w sieciach o złożonej strukturze. W tych badaniach przede wszystkim zostaną uwzględnione 
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modele kolejkowe [10], stosowane do opisu opóźnień spowodowanych rywalizacją 
przesyłanych komunikatów o zasoby transmisyjne, takie jak media transmisyjne lub 
urządzenia komunikacyjne stosowane w sieciach. Podstawowy problem, nad którym będą 
prowadzone prace, polega na połączeniu opisanego tutaj aparatu matematycznego  
z probabilistycznymi modelami używanymi w teorii masowej obsługi.  
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Abstract 

Communication delay can be defined as the time being the difference between the 
moment of receiving a message and the moment when the transmission of it begins. An 
elementary situation for investigating such a delay in computer networks is shown in Fig. 1 
where two basic delay sources have been pointed: τA – time necessary to obtain an access to 
medium, τAB – time necessary to send a message from node A to B. In this case the total delay is the 
sum (1) of τA and τAB.  

In the situation when the access time τA is of random nature it can be described by the 
probability density function given by equations (3) and (4). If one assume that transmission 
delay τAB is represented by the delta function series (5), interpreted in probabilistic categories, 
the total delay is of the form (10) being a convolution of the mentioned partial delays. After 
making transformations (11) and (12) one obtains equation (13) that describes the total delay 
in probabilistic categories as a weighted function series. It can be used to model properties of 
a communication chain when the same message, because of arising disturbances, have to be 
sent so many times as transmission ends successfully. Such a case for two repetitions of the 
transmission is illustrated by Fig. 2.  

The next part of the paper is devoted to presentation of experimental results obtained by 
using the measuring system shown in Fig. 3. Measurements have been realized for the 
wireless communication chain composed of ZigBee modules. Histograms of exemplary 
delays are shown in Figs. 4, 5 and 6. The presented results let to draw the conclusion that the 
proposed mathematical apparatus can be used for description of delays in real communication 
chains.  
 

 


