
Resumo  

Esta dissertação centra-se no estudo da recuperação da temporização de serviços com restrições de 

tempo-real transportados na rede digital integrada de banda larga baseada no Modo de Transferência 

Assíncrono (Asynchronous Transfer Mode, ATM). Apresenta-se um estudo inovador do erro temporal 

de medida dos mecanismos de transporte da temporização do serviço, analisando-se as soluções 

presentemente utilizadas nas redes com modos de transferência plesiócrono, síncrono e assíncrono. 

Descreve-se um novo método síncrono de recuperação do relógio de serviço em redes ATM, 

denominado Técnica Síncrona Genérica (Generic Synchronous Technique, GST), que é aplicável 

indistintamente a serviços de débito constante ou variável e que permite satisfazer especificações 

muito restritivas para o erro temporal produzido no relógio de serviço recuperado. Propõe-se a 

organização da informação temporal do método numa estrutura única, com a qual se gera um débito 

reduzido e se garante boa imunidade a perdas ou erros no fluxo temporal, e que pode ser suportada 

em qualquer um dos protocolos definidos para a camada de adaptação à rede de transporte ATM. 

Apresenta-se um novo método denominado de Ajuste por Indicações Temporais (Time Adjustment 

Indication, TAI) que torna possível a aplicação dos métodos síncronos em situações onde não se 

disponha de um relógio de rede comum nos dois extremos da rede. Para suportar o fluxo de 

informação deste método, propõe-se um protocolo de transporte independente do serviço, que é 

implementado por células de operação e manutenção específicas e que garante boa imunidade a 

erros ou perdas no fluxo transportado. Descreve-se um conjunto relevante de casos de estudo que 

demonstram o desempenho superior dos métodos e que mostram que a sua cooperação constitui 

uma solução geral para o problema da sincronização extremo-a-extremo nas redes ATM. Finalmente, 

apresenta-se um novo método assíncrono, denominado Método Adaptativo do Atraso Mínimo, com o 

qual se obtêm bons resultados, para o caso de estudo considerado, relativamente ao erro temporal de 

baixas frequências introduzido no relógio recuperado.  

Abstract  

This dissertation focus on source clock recovery problems for real-time services supported by the 

broadband integrated services digital network based on the Asynchronous Transfer Mode (ATM). A 

new approach for studying the time error produced by timing transfer mechanisms is presented and is 

used for the analysis of present solutions implemented in the networks based upon plesiochronous, 

synchronous and asynchronous transfer modes. A new synchronous source clock recovery method for 

ATM networks, called Generic Synchronous Technique (GST), is presented, which can meet very 

stringent service timing requirements and can be indistinctively used both for constant and variable bit 

rate services. GST timing information is structured in a single unit that greatly reduces the bit rate 

overhead due to the timing information flow, assures adequate immunity to errors and losses in this 

flow and can be easily supported by all presently defined ATM adaptation layer protocols. A new 



method, called Time Adjustment Indication (TAI), is described, which extends the use of synchronous 

methods to asynchronous ATM environments where a common network clock is not available at both 

ends. TAI proposed transport protocol is service independent and is easily implemented by a specific 

timing function, supported in the ATM operation and maintenance flow, which guarantees adequate 

immunity to errors or losses in the timing flow. The superior performance achieved by the proposed 

methods is clearly shown by a set of relevant case studies described. The co-operation between GST 

and TAI can be viewed as a complete solution for end-to-end service synchronisation in ATM 

networks. Finally, a new asynchronous method, called Adaptive Minimum Delay Method, is described 

which exhibits adequate wander control in the recovered source clock for the relevant case study 

considered.  


