Event
generation

LAN
connector
[RJ45 + mag]

GPS
receiver

Event
timestamp

DP83630
[PHY]

PPS

RMII
IEEE 1588
clock

25 MHz

PLL

STM32F207

10 MHz
OCXO

IEEE 1588 Master Clock
with GPS Receiver

Modul hlavních hodin IEEE 1588
s GPS přijímačem

Precise Time Protocol definovaný ve standardu
IEEE 1588 slouží pro přesnou časovou
synchronizaci pomocí Ethernetu. Protokol využívá
hierarchie Master-Slave s automatickou konfigurací
a výběrem nejlepšího zdroje přesné časové stupnice.
Při použití přesných hardwarových časových značek
příchozích a odchozích paketů lze dosáhnout
přesnosti synchronizace v řádu desítek až stovek
nanosekund.
Základem protokolu je výměna paketů s informací
o čase. Master periodicky vysílá synchronizační
pakety (Sync, FollowUp) a následně se zařízení
Slave jednotlivě doptávají na délku přenosové cesty
(DelayRequest, DelayResponse). Těmito zprávami
se kompenzuje a dolaďuje frekvence hodin
v zařízení Slave vzhledem k zařízení Master
a zároveň se díky informaci o délce přenosové cesty
kompenzuje i jejich offset.
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Modul hlavních hodin implementuje protokol
IEEE 1588 a poskytuje ostatním modulům
informaci o přesné časové stupnici.
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Obrázek 1: IEEE1588 Master Clock s GPS přijímačem
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Celý modul hlavních hodin byl navržen
a zkonstruován v rámci grantu TAČR TA01010988.
Spolu s tímto modulem byl vytvořen i prototyp
Slave modulu, který je schopen se synchronizovat
s modulem hlavních hodin pomocí Ethernetu.

Základní uspořádání modulu je dobře viditelné na
obrázku 2. Precizní termostatovaný (OCXO)
oscilátor poskytuje dobrý základ pro vynikající
stabilitu celého modulu hlavních hodin. Odchylka frekvence oscilátoru od nominální hodnoty (v tomto případě
10 MHz) a jeho dlouhodobá nestabilita je kompenzována pomocí PPS signálu z GPS přijímače. Jedná se o typ GPS
přijímače (timming GPS receiver), který je určený právě pro takovéto aplikace, kde je zapotřebí přesné měření času.
Obrázek 2: Blokové schéma systému

Samotný modul slouží nejenom jako zdroj přesné časové stupnice pro ostatní IEEE 1588 moduly, ale sám dokáže
generovat i měřit události s rozlišením v řádu nanosekund.
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