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Samenvatting.

om een datasignaal aan te passen aan de eigenschappen van een bepaald

kanaal, maken we gebruik van kanaalcodering.

Dit rapport handelt over de zogenaamde mBnB-lijncodering voor gebruik

in glasvezelcommunicatiesystemen.

Deze codes vormen een blok van m binaire sYmbolen om in een blok van n

binaire sYmbolen, waarbij n groter is dan m.

om uit deze categorie codes een bepaald exemplaar te kiezen zijn er een

aantal kriteria opgesteld.

Op grond van deze kriteria blijken enkele codes een aantal gunstige

eigenschappen in zich te verenigen. Uit dit groepje codes is de 5B6B

code gekozen vanwege zijn grote coding-efficiency.

De 5B6B-codetabel is zodanig samengesteld, dat de Digital Sum Variation

minimaal is.

Vervolgens is zowel een 5B6B-coder als een 5B6B-decoder gerealiseerd en

getest. Het systeem werkt met een informatiesnelheid van 10 megabits

per seconde.

De decoder is uitgebreid met een synchronisatie-bewakingscircuit, dat

werkt met behulp van de niet gebruikte codewoorden.

Computerberekeningen aan dit bewakingssysteem hebben uitgewezen, dat een

observatieinterval van ongeveer 64 codewoorden optimaal is.

De kans op onterechte hersynchronisatie door lijnfouten is klein ge

noeg als we een drempel voor het aantal niet gebruikte codewoorden aan

leggen van 3.
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1 Inleiding.

De digitale lijncommunicatie wordt hedentendage nog bijna geheel bedreven

over coaxiale kabelsystemen.Hierbij maakt men voor de lijncodering vaak

gebruik van de zogenaamde 4B3T-codes, die een blok van 4 binaire symbolen

omzetten in een blok van 3 ternaire symbolen.

Op dit moment vindt er een ontwikkeling plaats van coaxiale kabel

systemen naar glasvezelcommunicatiesystemen.

We stellen ons een fibercommunicatiesysteem voor als in fig.1.1. met een

laserdiode als optische zender en een avalanche photo diode (APD) als

fotodetektor.

Meernivo-codering is om praktische redenen minder aantrekkelijk en voor

een glasvezelcommunicatie systeem ook niet noodzakelijk vanwege de grote

kanaalcapaciteit die een dergeliJk systeem toch al heeft.

Daarom gebruiken we mBnB codering.

Een coder van dit type maakt van een blok van m binaire symbolen een

blok van n binaire symbolen, waarbij n groter is als m.

[ 8RON l , mBoB j
~ opc;~che ~Jj

Ic.ode.r t "'leo nde,r I
J

do-to. - c.ode-
woorde.n vJoorde.n .

toto
de.i.dd:o\

fig. 1.1.: Fibercommunicatiesysteem.
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Door toevoeging van redundantie wordt van het datasignaal een lijn

signaal gemaakt met gunstige eigenschappen voor verzending via een

glasvezel communicatiesysteem.
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2 Kriteria in verband met de keuze uit mEnB-codes.

Door invoering van de mEnB-code worden bepaalde problemen opgelost. Er

worden echter ook enige problemen in het leven geroepen.

Hieronder zijn verschillende aspekten verzameld,waarop we de mBnB-codes

willen beoordelen.

Er is een onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve aspekten.

positieve aspekten:

- redundantie t.b.v. foutencorrectie of foutendetektie.

- klokextractie.

- gelijkstroomvrijheid.

energieverdeling van het lijnsignaal in de tijd.

negatieve aspekten:

- verhoging transmissiesnelheid.

- complexiteit van coder en decoder.

- woordsynchronisatie.

In de rest van dit hoofdstuk worden voor bovenstaande aspekten kriteria

opgesteld. In paragraaf 2.1 worden eerst enige belangrijke begrippen

gedefinieerd.

2.1. Definities.

De mBnB coder verdeelt het binnenkomende datasignaal in woorden ter

lengte van m bits.

Deze woorden noemen we in het vervolg datawoorden. De coder vormt deze

datawaorden om in woorden ter lengte van n bits, de zogenaamde code

woorden.

De decoder voert een inverse operatie uit op het door de coder ge

produceerde lijnsignaal om het datasignaal terug te winnen.

We gaan in dit verslag uit van gebalanceerde codes. Dit zijn codes met

de eigenschap, dat het lijnsignaal per tijdseenheid evenveel "0"_ en als

"1"- en bevat. Deze eigenschap moet niet alleen gelden voar een oneindig

tijdinterval maar ook over een periode van enige tientallen bits.
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Enige belangrijke begrippen voor lijncodes zijn:

1 Running Digital Sum (afgekort RDS):

~S= ~ (a -<a »= ~ a'
k=_oo K K k=_oo K

waarln: a
K

een symbool is van het lijnsignaal.

a
K

IS {O,t}

<a
k
> de gemiddelde waarde is van aK.

Orndat we hier gebalanceerde codes veronderstellen geldt: ~aK) = ~.

De RDS wordt verhoogd met ~ door een "1" en verlaagd met ~ door een "0"

in het lijnsignaal en telt dus het saldo van aile over de lijn verzonden

symbolen.

~ Digital Sum Variation (afgekort DSV) :

DSV= RDS - RDS
max min

Het frequentiespectrum loopt sneller op bij lage frequenties naarmate de

DSV groter is.

3 Terminal State (afgekort T.S.l:

De T.S. is de waarde van de RDS aan het einde van een codewoord. Een

mBnB-code kan meerdere Terminal States bezitten.

! Dispariteit van een codewoord (afgekort Disp) :

Disp= 2 ~ (a -<a »
k=l K K-----

waarin n de lengte van een codewoord is.

De dispariteit is gelijk aan het aantal malen "1 "verminderd met het aan

tal malen "0" in een codewoord.

5 y = ~ (a -<a »
- k=l K K
Y is de bijdrage van een bepaalde codewoord tot de RDS.

2.2. Redundantie t.b.v. foutencorre~tie~~fo~t~ndetektie.

~- --

In het ideale geval is het door de ontvanger gereproduceerde datasignaal

gelijk aan het ingangssignaal van de zender.

In de praktijk zullen er echter fouten optreden.

Foutenbronnen zijn:

- Ruis en intersymbool interferentie.

De ruis in een glasvezelcommunicatie systeem kunnen we opgebouwd

denken uit twee componenten; witte Gausse ruis,en shotnoise veroor-

zaakt in de APD.
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- Foutieve woordsynchronisatie tussen coder en decoder.

- Fouten in apparatuur.

De laatste foutenbron laten we buiten beschouwing.

De woordsynchronisatie komt in hoofdstuk 5 ter sprake.

Wanneer we een straight binary datasignaal,d.w.z. een datasignaal be

staande uit onderling onafhankelijke binaire symbolen, rechtstreeks

over een lijn zenden, dan is aan de uitgang van de lijn geen fouten

bewaking mogelijk, wanwege het ontbreken van enige kennis (redundantie)

over het lijnsignaal.

Bij gebruik van mBnB-codes is "on-line" foutencorrectie of fouten

detektie mogelijk afhankelijk van de hoeveelheid redundantie, die men

daar voor over heeft.

"On-line" foutenbewaking maakt gebruik van het lijnsignaal, zonder dit

signaal te onderbreken.

2.2.1 Foutencorrectie.

In foutencorrigerende codes moeten de codewoorden een Hamming Distance

ten opzichte van elkaar hebben van D
h

= 2k+1 om k fouten per codewoord te

kunnen corrigeren.

Een Hamming Distance van 2k+1 wil zeggen, dat de codewoorden onderling

op tenminste 2k+1 van de n plaatsen moeten verschillen.

We zullen nu bij een bepaalde waarde van n een ondergrens voor de

redundantie d.w.z. een bovengrens voor m afleiden voor foutencorrigerende

mBnB-codes.

Stel het aantal mogelijke codewoorden ter lengte van n bits met D = 2k+1
h

is gelijk aan N. Dan moet voorN. gelden N =<2n
.

Het aantal manieren waarop precies k fouten in een codewoord gemaakt

kunnen worden is (~).

De ontvanger moet maximaal k bits corrigeren dus kan een codewoord op

E (n,k) = 1+ (Y) + (~) + + (~)

manieren ontvangen worden (lit.g).
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n
Voor N kunnen we dan schrijven: N '2 /E(n,kl.

m
Ook moet gelden: N~ 2 .

2
Hieruit voigt dat m ~n - log E(n,kl.

Omdat de bitfoutenkans Pe in de praktijk in de orde van 10-91igt, is de

kans dat zich twee transmissiefouten voordoen in een en hetzelfde code-

woord verwaarloosbaar klein.

Het is dan ook meestal voldoende om een fout per codewoord te kunnen

corrigeren d.w.z. k=l.
2

Dat betekent dat m ~n - log(n+1l.

In tabel 3.1/3 zal blijken dat deze redundantie groot.is. Niet iedere

gebruiker van een kanaal heeft behoefte aan foutencorrigerende eigen

schappen.

Voor een optimale benutting van het kanaal kan de gebruiker daarom beter,

naar behoefte, foutencorrigerende codering aan de bron toepassen.

2.2.2 Foutendetektie.

Wanneer we er genoegen mee nemen om gemaakte fouten slechts te detekteren

in plaats van te corrigeren, kunnen we met veel minder redundantie volstaan.

Om k fouten per codewoord te kunnen detekteren is een Hamming Distance van

k+1 benodigd.

We zullen een ondergrens voor de redundantie afleiden, waarbij we k weer

gelijk aan 1, d.w.z. de Hamming Distance gelijk aan 2, nemen.

Om dit te bereiken, verdelen we de codewoorden in groepen met achtereen

volgens 0,2,4, ........• ,t%J maal ''In per codewoord (bYv.Ls~J =s en rS0=6l.

Deze groepen hebben een Hamming Distance van 2 t.o.v. elkaar. In elke

groep hebben de codewoorden ook een Dh=2 t.o.v. elkaar.

Het aanta~ codewoorden met kmaal "1" per codewoord is d'~l.

Lnj~ n-1
=L:(n. l =2.

i=O 21.
lengte van een datawoord is dan:

m=- ~ lOgNj = n-1.

BnB codes kunnen dus een fout per codewoord detekteren.Alle (n-1 l

Dus het aantal mogelijke codewoorden in een foutendetekterende code met

Ln/2J n
N= L:(,l

i=O 21.

Volgens de appendix 2 is N

De maximale

Codes, die samengesteld zijn volgens de eerder beschreven principes zijn
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niet gebalanceerd.

Ze kunnen daarom bijvoorbeeld een probleem als gelijkstroomvrijheid

(zie 2.4.) niet oplossen.

De toegevoegde redundantie is gebruikt voor de foutencorrectie resp.

foutendetektie en aan andere aspekten is geen aandacht geschonken.

Een andere vorrn van foutendetektie, die veel minder redundantie voor

zich opeist,maakt gebruik van de eigenschap van o.a. gebalanceerde

codes, dat de RDS varieert tussen bepaalde vaste grenzen wanneer er geen

lijnfouten optreden.

Wanneer een lijnfout geintroduceerd wordt dan zal de RDS op den duur zijn

grenzen overschrijden (zie 3.4.).

De fout wordt dus niet direkt na het moment van optreden geconstateerd

zoals bij de foutendetekterende codes aan het begin van deze paragraaf.

Een lijnfout zal des te eerder gegetekteerd worden naarrnate de RDS minder

waarden aan kan nemen.

Bet aantal mogelijke waarden van de RDS in een bepaalde mBnB-code noemen

we SMON

Kriterium: Voor een optimale foutendetektie moet S zo klein mogelijk
MoN

zijn.

2.3. Klokextractie.

Aan het einde van het transmissiekanaal moet uit het ontvangen lijnsignaal

het synchrone kloksignaal teruggewonnen worden.

Beslissend voor de hoeveelheid klokinformatie in een Non - Return - to -

Zero signaal is het aantal overgangen in dat signaal.

Bij lange reeksen opeenvolgende "oil-en en lilli-en zal de klokinforrnatie

een ongeveer overeenkomstige tijd verdwijnen.

De langst mogelijke reeks "oil-en (=Lo ) resp. "i"-en (=L1 ) moet dus
max max

zo klein mogelijk zijn om goede klokextractie eigenschappen te waarborgen.

Kriterium: Lo en L1 zo klein mogelijk.
max max



-12-

2.4. Gelijkstroomvrijheid.

Optische bronnen en detektoren hebben de eigenschap, dat zij slechts

unipolaire symbolen kennen. Het teruggewonnen lijnsignaal bezit daarom

altijd een gelijkstroomcomponent.

In de ontvanger (zie fig.2.4.1) moet dit lijnsignaal versterkt worden.

A?D

c
A

1N·,~"5e.1 ~Fnn·,n3:5

ve.\~Url.-<e.-r.

fig. 2.4.1.: Opto-elektrische omzetting.

We zouden hiervoor graag een wisselspanningsversterker gebruiken in

verband met driftverschijnselen bij gelijkspanningsversterkers.

Wanneer nu voor het unipolaire signaal geldt P(aK=O)=p(aK=l)=~

dan ligt de gemiddelde signaalwaarde achter de wisselspanningsversterker

precies tussen de twee logische nivo's in en is dan een goede bitdetektie

drempel, die onafhankelijk is van fluktuaties in de amplitude van het

lijnsignaal.

De zo verkregen detektiedrempel zou optimaal zijn wanneer er aileen

sprake was van witte Gausse ruis. Door de shotnoise, die zich vooral

manifesteert op het logische "1" nivo, zal de optimale drempel iets

onder het nivo van de 9ignaalaarde liggen.

Natuurlijk is niet in ieder willekeurig tijdinterval de gemiddelde waarde

van het lijnsignaal precies gelijk aan ~.

Wanneer men een "1" zendt, dan gaat de gemiddelde waarde iets omhoog,

wanneer men een "0" zendt iets omlaag.
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Het gevolg hiervan is, dat na wisselspanningsversterking de discrete

nivo's in het lijnsignaal iets varieren t.o.v. het detektie nivo.

Dit verschijnsel heet DC-wander en is evenredig met de DSV.

Kriterium: DSV zo klein mogelijk.

2.5. Energieverdeling van het lijnsignaal in de tijd.

Het optische signaal aan de fiberingang kunnen we schrijven als:
00

p. (t)= L aK·h, (t-kT) waarin a
K

s{O,l} en
J.n k=-oo J.n

h. CtL"= op.tische puIs;~J.n .- - ---

Het gemiddelde gezonden vermogen is dus:

P. (t)= <a >.l/T. '1 h. (t) dt
J.n K _00 J.n

De levensduur van de laser neemt af bij een toename van het gemiddelde

optische vermogen, dat hij moet leveren.

Wanneer <a .> zo klein mogelijk is,_ dan is de levensduur van de laser
K

groot en tevens de shotnoise in de APD minimaal. Dit zou pleiten voor

een ongebalanceerde code met <a
K

> < ~ •

Er is echter een omvangrijke computerberekening nodig om bij deze

codes de bitdetektiedrempel te bepalen; i.v.m. de shotnoise moeten we

de detektiedrempel verlagen, terwijl de toenemende kans op een "0"

een verhoging van de detektiedrempel eist.

We zullen <aK> dus niet optimaliseren maar handhaven op <a
K

> =~.

De levensduur van de laser wordt ook nog nadelig beinvloed door tempera

tuurvariaties. We kunnen hier iets aan doen door de vermogensdissipatie

in de laser zo konstant mogelijk te houden.

Voorwaarde hiervoor is een zo klein mogelijke L1 ,Lo en DSV.
max max

Kriterium: L1 ,Lo ,DSV zo klein mogelijk.max max

2.6. Informatiesnelheid.

Als eerste van de negatieve aspekten van mBnB-codering komt het verlies

aan informatiesnelheid aan de orde.



-14-

In de praktijk is de transmissiesnelheid - het aantal symbolen per

seconde, waarmee een bepaald communicatie netwerk bedreven wordt 

internationaal vastgelegd.

Als we nu mBnB-codering toe gaan passen, dan zal de informatiesnelheid 

het aantal bits informatie per seconde - door het kanaal afnemen met een

faktor min.

Deze faktor noemen we ook wel code-efficiency. Deze efficiency wordt

groter naarmate min dichter nadert tot de waarde 1.

Kriterium: 1- min zo klein mogelijk.

2.7. Complexiteit van coder en decoder.

De coder-decoder combinatie moet, vanwege het grote aantal benodigde

exemplaren in een datatransmissienet, goedkoop zijn.

De complexiteit neemt toe met n, omdat de grootte van de codetabel, bij

een bepaalde hoeveelheid redundantie per bit, sterk afhankelijk is van n.

De complexiteit neemt ook toe met het aantal coder-toestanden S
COD

want iedere toestand heeft een eigen kolom in de codetabel.

is gelijk aan het aantal verschillende Terminal States.S
COD

(zie fig. 3.3.1.)

Kriterium: n en S zo klein mogelijk.
COD

2.8. Woordsynchronisatie.

De mBnB-codes zijn zogenaamde blokcodes.

De categorie blokcodes vereist een juiste woordsynchronisatie; de decoder

moet het binnenkomende signaal in de zelfde groepjes van n bits verdelen

als de coder ze verzonden heeft.

De ontvanger kan de woordsynchronisatie controleren aan de hand van het

verschijnen van niet in de codetabel opgenomen codewoorden.

Naarmate het percentage niet-gebruikte codewoorden groter is, zullen de

synchronisatie-contr~leeigenschappen beter zijn (zie 5.2.).

Kriterium: percentage niet-gebruikte codewoorden zo groot mogelijk.
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In de appendix 1 is nog een mogelijkheid tot synschronisatie-contr6le

d.m.v. observatie van de Terminal States beschreven.

Van deze methode is verder geen gebruik gemaakt.
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3 Bet kiezen van een geschikte mEnE-code.

3.1. Gebalanceerde codes.

We kunnen een gebalanceerde code maken door alle 2m datawoorden in ge

balanceerde codewoorden te coderen.

Gebalanceerde codewoorden bestaan uit n/ 2 maal "1" en n/ 2 maal "0". De

dispariteit van dit soort woorden is dus'gelijk aan nul.

Codes met weinig redundantie leveren in het algemeen niet genoeg ge

balanceerde codewoorden op om hiermede alle datawoorden te coderen.

Als n oneven is, kan het zelfs in het geheel niet!

We moeten dus ook codewoorden gaan 'gebruiken met dispariteiten ongelijk

aan nul.

Bet streven naar gelijkstroomvrijheid maakt dan een afwisselend gebruik

van codewoorden met een positieve en een negatieve bijdrage tot de RDS

noodzakelijk.

We zullen berekenen welke waarden van m mogelijk zijn bij een bepaalde

waarde van n, wanneer we het hier aangeduide coderingssysteem toepassen

( lit.6)·

Onder een (n,d)-code zullen we een code verstaan waarvan:

- de codewoorden n symbolen bevatten.

- IDisp. k d waarbij d ~n.

We geven het aantal malen "1" resp. het aantal malen "0" in een code

woord aan met n resp n .1 . 0

Dan is de dispariteit van een codewoord gelijk aan

Disp.= n 1- no= 2n 1 - (no + n 1) = 2n 1 - n.

Er zijn N(n,n 1) codewoorden met n
1

maal "1" per codewoord:
n n'N(n, n 1) = ( n ) = .

1 (n-n
1

)! n
1

:

Bet aantal datawoorden, dat naar een ( n,d ) code geconverteerd kan

worden, is gelijk aan het aantal codewoorden met 0 ~Disp. ~ d.

Bet aantal mogelijke datawoorden is:

Aangezien Disp.= 2n
1

rn/2l ~n1 ~ ld;nJ

(zie tabel 3.1/1)

- n betekent dit voor n
1

:

R(n,d)
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De tabel is beperkt tot n~10 i.v.m. de complexiteit van coder en decoder.

~ 0 I 2- '3 l..f S b 1 8 :3 110
'1 '2.. 1 :,

3 0 3 3 Y -
L.( 6 6 ID 10 II

S 0 10 '0 IS \S' 16
{, ~c ~o 35 '35 4/ L;I 4CJ..

1 0 3S :15 ~b 66 b3 63 6'1
~ "10 to 1'26 11.6 /sL{ IS'" Ib? Ih1 16~

9 0 I?. 6 1,,6 '1.10 '110 1.~6 '24b ~s.s ~s5 256

10 101. ~ tJ6'( 46~ Sf2 581 61l 61"1 6:\1 b~} b~'9

Tabel_3.1/1.: R(n,d) voor diverse waarden van n en d.

Voor de breedte van een datawoord, dat we willen coderen geldt:
m 2

2 ~R(n,d) dus m ~ log R(n,d) .

OIndat m geheel is geldt: m = t!log R(n,dJ .

Deze waarden van m zijn in tabel 3.1/2. uitgezet.

Deze tabel levert ons aIle mogelijke gebalanceerde codes waarvoor geldt

n ~10.
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-
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\t) "1 1- 8 8 9 9 ..9 .9 .9 9 S

Tabel 3.1/2.: Waarden van m bij verschillende waarden van n en d.

In tabel 3.1/3 zijn codes verzameld samen met de beoordelingskriteria uit

het vorige hoofdstuk.

We hebben een eerste selectie gemaakt door te stellen dat het aantal coder

toestanden ten hoogste 4 mag bedragen. De 2B3B-code is niet opgenomen,

omdat in deze code alle codewoorden nodig zijn om de gelijkstroomvrijheid

te realiseren.

De waarden voor Lo ,L1 ,DSV en S in tabel 3.1/3 zijn worst-case
max max MON

waarden. In de praktijk vallen ze gunstiger uit.
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3.2. Selectie.

We moeten nu een keuze maken uit de codes van tabel 3.1/3.

In tabel 3.2/1 zijn de meest belovende codes uit 3.1/3 verzameld op grond

van de volgende kriteria:

- ten hoogste 2 modes dus ScaD ~ 2

- redundantie kleiner dan 40%.

- DSV zo klein mogelijk.

- Lo en L1 zo klein mogelijk.
max max

code M/Y\ red~h.-
~HON Lo""Oo¥ DjV <a.~) :SeoD

%Ohge.b.
d-o. Y\ tie. L, .....a.~ c.ode. vJ.

3BYB °a5 33 % 5 ~ ~ 0,5 '). 3':},5%

sBbB 0,83 ~o% t I- 6 3 '1 ~8 %o,S'

5B1B o/TI 40°10 "1 5" 3 05 .<1- 50%
I

hWB °as 33 ok t 6 3 o,'S , 75
%

Tabel 3.2/1.: Geselecteerde codes.

De waarden van de diverse grootheden in deze tabel zijn geen worst-case

waarden meer maar berusten op concrete codeconfiguraties.

De 4 codes ontlopen elkaar niet al te veel in kwaliteit.

De 6B8B code heeft het grote voordeel van een enkele mode.

De 3B4B code heeft een kleine codetabel en een lage Lo ,L1 . Tochmax max
hebben we de SB6B code uiteindelijk gekozen,vanwege zijn grote code-

efficiency.

Het zwakste punt van deze code is het kleine percentage ongebruikte code-

woorden.

Dit percentage blijkt in hoofdstuk 5 voldoende.te zijn voor een be

vredigende synchronisatie bewaking.
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""In ~dlAn- L'n-
.)MON

Lo",LU'
~c.oo

I:>/oOh~
code. dant'le '-~(n-t-Al L1mQx D5V ..(o.~> c...ede.w.

IB1~ o - I OOO~ 0 3 't } 0/5 I 50%
J~

~~I~ o,~- JObo~ I 5 4 ~ o,S" I 75%

3~~'b °lrS '33 % I f 5 3 0)5 l 37,51<
3B5E> 0)6 b7% 1 5" -5- ~ OjS" 1 :5"0%

~B6B o,b t 5D% 3 t 6 '3 0/5 } 75%

5B6B 0)&3 ~O% 3 3 t 4 0)5" i '3 ;%

Lto%
-

50
%6""P>rB °a·j 4 7- t 3 0)5 ~

6B&B 0)1-5 33/0 4 j f] 4 0 15 I 15 %
7"68B o/iff ''1 ole 4 /5 10 t o)s 4 0).'7 t:yo

6B9:8 O)b] 6"0% 5 3 !3 LI 0)5 ~ ?5/o
Iri>3B r:J)7Ft o;.c://o S /3 10 6 oS 4 50 ':Yo I

i1"BtoB oa lt3 °/0 6 i I 10 5 0/5 J 8115%
&Blo.B o/j '-5% 6 1"5 J I 6 05" '1. '75%1
9Bro] °J3 1j /0 6 IT 11 B ,O)S 4 ~5%1.

Tabel 3.1./3: Eventueel aantrekkelijke codes.
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3.3. Samenstelling van de 5B6B-codetabel.

We zullen nu proberen een codetabel op te stellen voor de uitverkoren

5B6B-code.
6

Aangezien er slechts (3)= 20 gebalanceerde 6 bits codewoorden mogelijk

zijn, maakt het streven naar gelijkstroomvrijheid een afwisselend gebruik

van codewoorden met een bijdrage van +1 resp. -1 tot de RDS noodzakelijk.

Deze codewoorden hebben dus dispariteiten van +2 resp. -2.

De coder kan schematisch worden voorgesteld als in fig. 3.3.1.

~::.-1

%ig, 3.3.1.: SCheID9tische voorstelling van de 5E6E coder.

( Bet subscript van de s in fig.3.3.1. geeft de waarde van de RDS aan)

De 5B6B code heeft twee Terminal States nl. s~ of s_~.

Wanneer het systeem zich in s~ of s_~ bevindt, betekent dit dat de TS

van het laatst gezonden codewoord ~ resp. -~ was.

In s~ heeft het volgende codewoord een bijdrage tot de RDS van 0 of -1.

In s_~ is deze bijdrage 0 of 1.

Er zijn (~)= 15 gebalanceerde combinaties van 2 codewoorden met dispari

teiten van +2 en -2.

In totaal zijn we dus in staat am 35 datawoorden te coderen.
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dQtQ- c...od e woord do.l:.o. - c.ode wooed
woord V'Y'ocd e: \ mode ~ wooed rncx:le. I VV1cde. "l..

00000 010 III /0/000 10000 o I ~ \0 I \000/0

0000 ( 100111 a ) / DOD 1000 r 100011 1000 I J

000[0 D I 10 I I I DO/DO 1001 0 100 jO I 100/01

00011 0011 1 1 110000 10 (J I I ) 00 I I 0 /00110

00100 10 I 0 I I 010100 10/00 101001 J 0100 I

0010/ 001011 001011 10101 IO!OIO JoJOlO

001 10 00/101 00 1/0-1 101 10 /uIIOO I 0 ~IOD

001 ( I co (110 0011/0 10 II I J 10 I ° I 00(0/0

01000 I I 00 t / 00 1100 1/ 000 1/0001 ) 1000 j

0 100 / 01001 J 0100 II 11°°) /100/0 1\0010

DIOIO 01010/ 010 I 0 I 110 I 0 11 0 / 0 0 110)00

010) I 010110 010110 IlO I I II 100/ 000 110

01 I 00 011001 01100/ 11100 I I 1\ () 0 0000 II

011 D I 011010 011010 11101 101110 01000 I-

o II 10 0/1100 o 1110~ I) I I 0 110110 OO/OO!

o II I /1 /01101 0100/0 I I I I I 1110 I 0 000 J 0 I

Tabel 3.3/1: 5B6B-codetabel.
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Er bestaan slechts 32 datawoorden dus blijven er 3 codewoorden of

combinaties van 2 codewoorden over.

Om de overblijvende codewoorden te kiezen, hebben we als kriterium ge

nomen, dat de DSV zo klein mogelijk moet zijn.

De overblijvende ( combinaties van ) codewoorden zijn in dit geval:

000111~ 111000, {011110}

100001

De codetabel 3.3/1 heeft de volgende eigenschappen (z~ lit.3):

1 aan datawoorden met 3 maal "1" is een "0" toegevoegd met uitzondering

van 11100 .

2 aan datawoorden met 3 maal "0" is een "1" toegevoegd met uitzondering

van 00011.

3 datawoorden met 0,1,4 of 5 maal "0" of "1" worden afwisselend ge

codeerd in woorden met y=l resp. y=-l,_d.w~z~ ~?de 1 resp. mode 2.

4 de niet gebalanceerde codewoorden van mode 1 en mode 2 zijn elkaars

inverse.

000111

111000

011110 100001

111110 000001

111101 000010

111011 000100

110111 001000

101111 010000

011111 100000

111111 000000

met Disp.= + 2

met Disp. = + 4

met Disp.= .!. 6

De foutenvermenigvuldigingsfaktor voor bovenstaande codetabel is 2,5.

( volgens een berekening van ir.Bronsveld van de PTT).

Dat wil zeggen: wanneer er in een codewoord een lijnfout is geslopen,

zal deze fout gemiddeld 2,5 fout in het gedecodeerde datasignaal te weeg

brengen.

In totaal worden 18 codewoorden niet gebruikt.

Dit zijn:

met Disp.=O
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3.4. Lijnfoutenherkenning.

Nu de SB6B- codetabel vastligt zal het principe van de lijnfoutenher

kenning uit paragraaf 2.2.2. op deze codetabel toegepast worden.

We maken gebruik van de eigenschap van de hier besproken codes, dat de

Running Digital Sum binnen zeer bepaalde grenzen varieert.

Bij onze versie van de SB6B-code ligt de RDS tussen _3/2 en 3/2 wanneer

er geen fouten aanwezig zijn in het lijnsignaal.

Het toestandsdiagram van de monitor is in fig. 3.4.1. getekend.

Wanneer er een lijnfout (=LF) optreedt, zal de RDS niet meer tussen _3/ 2

en 3/2 varieren:

- bij een positieve lijnfout (=pLF), d.w.z. een "0" verandert in een

"1" zal -l:! ~RDS ~S/2.

- bij een negatieve lijnfout (=nLF), d.w.z. een "1" verandert in een "0",
5

zal - /2 ~RDS {- 1/2.

Wanneer een lijnfout gemaakt is, zal na verloop van tijd altijd een grens

van de RDS overschreden worden.

De tijd, die voorbij gaat voordat de lijnfout gedetekteerd wordt,is ge

heel afhankelijk van de toevallige samenstelling van het lijnsignaal na

de lijnfout.

Het aantal toestanden van de regenerator monitor van fig. 3.4.1 is gelijk

aan SMON 7.
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fig. 3.4.1.: Toestandsdiagrarn van het lijnfoutenherkenningscircuit.
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4.Praktische realisering.

In het vorige hoofdstuk is de 5B6B-code uitgekozen.

We kunnen de codetabel op twee manieren vastleggen:

- door een combinatorisch netwerk.

- in een Read Only Memory (ROM).

4.1. (De)coderen m.b.v. een combinatorisch netwerk.

In fig. 4.1.1. is het blokschema getekend van de coderschakeling m.b.v.

een combinatorisch netwerk. (lit.3).

Bet datasignaal wordt ineen serie-parallel omzetter omgezet in 5 paral

lelle bitstromen met een bitfrequentie die 5 maal zo laag is.

In een modulo 4 teller wordt van ieder datawoord het aantal ,,~n-en ge

teld. Is dit aantal gelijk aan 2 of 3 dan wordt aan het datawoord een "1"

resp. "0" toegevoegd met uitzondering van de datawoorden 11100 en 00011.

De overige 5 bits datawoorden worden in de subcoder van fig. 4.1.2. omge

zet in een 6 bits codewoord in mode 1 van de codetabel. De modewisseling

wordt verkregendoor het woord de ene keer gelnverteerd en de volgende

keer ongehinderd door te laten.

Bet lijnsignaal ontstaat door parallel-serie omzetting van de ontstane

6 parallelle bitstromen.

De decoder voert de inverse operatie uit van de coder en is afgebeeld in

fig. 4.1.3.
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~ig. 4.1.1.: SB6B-coder m.b.v. combinatorisch netwerk.
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fig. 4.1.3.: SB6B decoder m.b.v. combinatorisch netwerk.

De opbouw van de decoder spreekt voor zich.

De subdecoder is in fig. 4.1.4. weergegeven. Subcoder en subdecoder zijn

met behulp van Karnaugh-diagrammen bepaald uit de codetabel.

Deze methode is tijdrovend en vanwege de met n toenemende complexiteit

onbruikbaar voor n groter of gelijk aan 7.
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fig. 4.1.4.: Subdecoder.
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4.2. (De)coderen m.b.v. een Read Only Memory.

De (de)coder uit de vorige paragraaf heeft nogal wat nadelen (zie 4.3.).

Een eenvoudiger ontwerp is mogelijk door de (de)coder op te bouwen rond

een Read Only Memory, waarin de codetabel is opgeslagen.

Dit systeem is gerealiseerd, waabij we uit zijn gegaan van een infor

matiesnelheid van 10 Mbit per seconde.

In de realisatie van coder en decoder is gebruik gemaakt van twee ROM's

met elk een capaciteit van 32 woorden van 8 bits.

De readaccess tijd van de ROM's is + 40 nanoseconden.

5B6B coder m.b.v. ROM (zie fig. 4.2.1.):

In de coder wordt de binnenkomende datastroom weer serie-parallel omge

zet in 5 parallelle datastromen met een 5 maal lagere bitfrequentie.Deze

datastromen worden toegevoerd aan de adresingangen van de ROM's.

In de ene ROM is mode 1 van de codetabel geprogrammeerd en in de andere

ROM mode 2.

Telkens wordt er per datawoord een geheugenwoord van 8 bits geselecteerd.

De 6 minst-significante bits van dit woord vormen na parallel-serie om

zetting het lijnsignaal.

De twee overblijvende bits °8 en 07 zijn als volgt vastgelegd:

°8°7 "0 0" voor codewoorden met Disp.= O.

°8°7 "1 1" voor codewoorden met Disp. =~ 2.

De modewisseling kunnen we nu tot stand brengen door deze bits toe te

voeren aan de ingangen van een JK-flipflop en de uitgang daarvan terug

te koppelen naar de "enable" ingang van de ene ROM en naar de enable in

gang van de andere ROM (lit.7 ).

Wanneer op een bepaald moment een woord met een dispariteit van ~ 2 ge

zonden wordt, dan zal de JK-flipflop omslaan en zo de andere ROM selec

teren. Bij codewoorden met een dispariteit gelijk aan 0 gebeurt er niets.

De coder heeft 3 verschillende stuursignalen nodig:

- een (externe) dataklok van 10 MMz om het datasignaal in te klokken.

- een vijfde van de frequentie van de dataklok om de datawoorden parallel

uit te lezen.

- en van deze frequentie de zes maal hogere (12MHz ) om de codewoorden

met de lijnklok uit te klokken (zie 4.4.).
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SB6B decoder m.b.v. ROM (zie fig. 4.2.2.):

De opbouw van de decoder is vrijwel analoog ~~n die van de coder.

We gebruiken nu een codewoord als adres voor de ROM. Per codewoord

wordt weer een geheugenwoord ter breedte van 8 bits geselecteerd.

De 5 minst significante bits van dit woord vormen na parallel-serie om

zetting het datasignaal. De overige 3 bits zijn beschikbaar voor fouten

contrale doeleinden.

Het meest significante bit 0
8

maken we gelijk aan "1" voor illegale

codewoorden.

Dit maakt een eenvoudige woordsynchronisatie mogelijk zoals in hoofd

stuk 5 nader zal worden, toegelicht.

In de schakeling van fig. 4.2.2. is geen gebruik gemaakt van 0
7

en 06.

Hierin zouden we bijvoorbeeld nog de mode van de ongebalanceerde code

woorden kunnen zetten; bij normaal bedrijf mogen nooit twee ongebalan

ceerde codewoorden uit dezelfde mode van de codetabel, al of niet ge

scheiden door een of meerdere gebalanceerde codewoorden, na elkaar

optreden. Ook de decoder heeft 3 stuursignalen nodig:

- de lijnklok om het lijnsignaal in te klokken.

- een zesde van deze frequentie om de codewoorden parallel uit te

lezen.

- van deze frequentie de vijf maal hogere om het datas~gnaal uit te

klokken.

4.3. Vergelijking van de beide concepten.

Het systeem met de combinatorische sub (de) coder is sneller dan het

systeem opgebouwd rond de ROM.

In het laatste systeem begrenst de access-tijd van de ROM de snelheid.

De snelheid is dus op te voeren door een grotere waarde van m en n te

kiezen, zodat er meer bits per access-tijd van de ROM vrijkomen.

De voordelen van de ROM-(de)coder t.o.v. de combinatorische (de)coder

zijn aanzienlijk:

- veel minder hardware.

- eenvoudige synchronisatie-bewaking door "goedkope" informatie be-

treffende illegale codewoorden.
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- methode is bruikbaar voor willekeurige waarden van m en n.

- door vervanging van de ROM's kan een andere codetabel worden

gelmplementeerd.

4.4. Frequentievermenigvuldiging.

In de coder wordt de lijnklok afgeleid van de dataklok door de

frequentie van de dataklok met een faktor 6/5 te vermenigvuldigen.

Dit is in de praktijk gebracht met behulp van de Phase Locked Loop van

fig. 4.4.1.

2. MHe ( I:~)
r------------..=...:....

l-<<;l
OILj

',1
------__----1

1"1

,3
"l. Q.

12-
c .., ale

B
\I

1)
~

.:>
TC.

out

t Lf L:i 11.Lj

vco
FLDI'\b'-

fig.4.4.1.: Frequentievermenigvuldiging m.b.v. een PLL.
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De werking van deze schakeling is als volgt.

De frequentie van de dataklok wordt door 5 gedeeld en de frequentie

van de lijnklok, opgewekt door een Voltage Controlled Oscillator (VCO),

door 6. De fasen van deze twee signalen worden met elkaar vergeleken in

een exclusive or poort.

De uitgangsspanning van deze poort sturen we door een laagdoorlaat

filter.

Met het aldus ontstane signaal wordt de VCO bijgeregeld. De verschil

lende signaalvormen zijn in fig. 4.4.2. weergegeven.

3

(doI:.Q\"'lo\.<.) ,....----------
fYlSod J J _

(Iiih Klol<)
J ~od.

6~
__r

fig. 4.4.2.: Frequentievermenigvuldiging met een faktor 6/5.

Wanneer de grensfrequentie van het laagdoorlaatfilter goed gekozen

en de centrale frequentie van de VCO goed ingesteld is, zal de situ-

atie ontstaan dat: f /5=f .. , 16
dataklok . .1J.]nklok

dus flijnklok = 6/5.fdataklok..
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De grensfrequentie van het laagdoorlaatfilter dient:

ZQ laag gekozen te worden, dat de stuurspanning van de VCO vrij

wel konstant is.

- ZQ hoog gekozen te worden, dat de regelkring voldoende snel rea

geert op kleine faseveranderingen.

In de decoder wordt de lijnklok geextraheerd uit het lijnsignaal

(zie 4.5.). We krijgen in de decoder weer de beschikking over de

dataklok door de frequentie van de lijnklok met een faktor 5/6 te

vermenigvuldigen.

In de schakeling van fig. 4.4.3. is verder nog de mogelijkheid aan

gebracht om het kloksignaal naar de modulo 6 teller enige tijd te

onderbreken, waardoor het tijdstip van het uitlezen van de serie

parallel omzetter verandert kan worden.

!.-II
I

I
l.-<'1

v

fig. 4.4.3.: Frequentievermenigvuldiging met een faktor 5/6.
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4.5. Klokextractie.

In de ontvanger moet het kloksignaal uit het lijnsignaal terug

gewonnen worden om decodering van het lijnsignaal mogelijk te maken.

Dit doen we met de schakeling uit fig. 4.5.1.

Het lijnsignaal wordt rechtstreeks en na een vertraging van 4 inver

ters toegevoerd aan een exclusive or poort.

T ,nf14 L;1'l4
VCO

fc.om.... 1-------......
r"

libn9e. 1---t-'-...;lI

E.....------~---_---.....
3e..ext<-Q.~("de

1~'" IA l'O \,,; .

fig. 4.5.1.: Klokextractie circuit.

Op iedere overgang in het lijnsignaal geeft de exclusive -or poort nu

een pulsje af ter breedte van ongeveer 30 nanoseconden (zie fig.4.5.2.).

Het uitgangssignaal van de exclusive -or poort voeren we toe aan een

P.L.L. Bij een goede dimensionering van de regelkring levert de vee

het synchrone lijnkloksignaal.

Gedurende de tijd, dat er geen informatie over het kloksignaal beschik

baar is, blij ft de vee op de goede frequentie os:;illeren door de ge

heugenwerking van het laagdoorlaatfilter.
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fig. 4.5.2.: Mechanisme van de klokextractie.
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5 Synchronisatiebewaking.

5.1. Algemeen.

Voor alle mBnB-codes is woordsynchronisatie tussen coder en decoder

noodzakelijk.

Biervoor zorgt het synchronisatiebewakingscircuit: de decoder monitor.

Bet is zijn taak om fouten in de woordsynchronisatie op te sporen en

teniet te doen zonder zich daarbij in de war te laten brengen door

lijnfouten.

De 5B6B decoder legt als het ware een 6 bits raster over het lijn

signaal. De decoder monitor observeert het lijnsignaal en vertraagt

het raster over een bittijd T t.o.v. het lijnsignaal, als hij tot de

conclusie gekomen is, dat er iets met de woordsynchronisatie mis is.

Dit kan hij doen door het parallelle uitlezen van het lijnsignaal

een bittijd op te houden.

Dit proces noemen we een hersynchronisatiepoging.

Wanneer de decoder uit synchronisatie is, dan zijn er in het on

gunstigste geval 5 hersynschronisatiepogingen nodig om opnieuw de ge

synchroniseerde toestand in te nemen.

Bet interval waarin de monitor het lijnsignaal observeertmag ener

zijds niet te lang zijn, omdat dan door het optreden van meerdere

lijnfouten indicaties ontstaan als van een foutieve woordsynchroni

satie.

Bet interval mag anderzijds ook niet te kort zijn, omdat dan op grond

van onvoldoende informatie tot een hersynchronisatiepoging moet worden

besloten.

Wanneer een observatieinterval beeindigd is, wordt er direkt een

nieuw interval gestart.

Dit gebeurt ook, wanneer tot een hersynchronisatiepoging besloten is.

We kunnen de synchronisatietoestand bewaken door gebruik te maken van:

1 Terminal States.

2 Illegale codewoorden.
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In beide strategieen wordt verondersteld dat:

- niet meer dan een lijnfout per codewoord voorkomt.

- in het gekozen observatieinterval of sprake is van een foutieve

woordsynchronisatie of van lijnfouten.

De eerste bewakingsstrategie is nogal complex (zie appendix 1) en

heeft een lijnfoutenherkennings~circuitnodig.

De combinatorische decoder is op dit systeem aangewezen voor de

synchronisatiebewaking.

Onze ROM-decoder levert informatie omtrent de legaliteit van de

binnenkomende codewoorden. Hiermede is een eenvoudiger decoder

monitor mogelijk zoals is uitgewerkt in het vervolg van dit hoofd

stuk.
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5.2. Synchronisatiebewaking m.b.v. illegale codewoorden.

We veronderstellen,dat aan de 5B6B-coder een random datasignaal wordt

aangeboden. Bij verlies van de woordsynchronisatie zal de decoder af en

toe illegale codewoorden signaleren.

Deze illegale codewoorden worden geteld in een interval van N code

woorden.

Wanneer het aantal illegale codewoorden F in het interval N een drempel

D bereikt, vindt er een hersynchronisatiepoging plaats. In fig. 5.2.1.

is een blokdiagram van dit systeem getekend.

We zullen nu berekenen hoeveel codewoorden er gemiddeld verloren gaan

gedurende een periode van synchronisatieverlies.

Dit aantal duiden we aan met z.

Een rasterverschuiving van a bittijden t.o.v. de gesynchroniseerde

toestand geven we aan met aT waarin a gelijk aan 1,2,3,4 of 5 kan zijn.

F:= 0

f:= f+1
f:=o he{.---
tJ c..odewoo'deY'l

fig. 5.2.1.: Toestandsdiagram van de decoder-monitor.
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We veronderstellen, dat op het moment dat het systeem de goede woordsynchro

nisatie verliest, alla rasterverschuivingen even waarschijnlijk zijn:

P(1T} = P(2T} =

- .
De verwachtingswaarde van z Is :

E(z} = L z.P(z)
z

Met vergelijking (1) en

.P(ST-} == 1/5 (1 )

p(z) = L p(z,aT)
a

~ p(z!aT).p(aT)
a

kunnen we voor E(z) schrijven:

E(z) .= 1/5 .L z .L P(zlaT) = 1/5 .L L z.p(zlaT)= 1/5 • L E(z!aT) (2)
z a a z a

Het probleem is nu dus om E(z\aT) voor a=1,2,3,4,S uit te rekenen.

We stellen, dat de foutieve synchronisatie een aanvang neemt veer het

codewoord waarin hij voor het eerst optreedt.

Het aantal illegale codewoorden F hoeft, wanneer de woordsynchronisatie

verloren is, niet altijd in het eerste interval de drempel te bereiken.

Dit zal vooral niet gebeuren indien N klein is.

De gebeurtenis datFin het qe interval de drempel bereikt noemen we r .
q

Het Oe interval is het interval waarin de synchronisatiefout ontstaan is.

We rekenen eerst E(zlaT) uit. Het systeem is dan na een hersynchronisatie

poging weer in de gesynchroniseerde toestand.

E(zIST) = L z.p(zIST) = L L p(zlr ,ST) .p(r 1ST) =
z z q q q

= L p (r 1ST) L z. p (z I r ,ST) L P (r 1ST). E (z Ir ,ST) (3)
q q z q q q q

Om p(r laT) uit te rekenen is het nodig te weten, wat de kans van optreden
q

van een illegaal codewoord is bij de diverse rasterverschuivingen.

Deze kansen zijn bepaald door m.b.v. een computerprogramma .alle mogelijke

combinaties van 2 codewoorden, met in achtneming van hun respectievelijke

kansen van optreden, te onderzoeken op illegale codewoorden:
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P = P{illegaal codewoord 11 T) = 0,1191
1

P = P{ " " 12T ) = 0,1270
2

P = P{ " " 13T) 0,1260
3

P = p{ " " !4T) 0,12704
P = P{ " " 1 ST ) =-0,1191

5

Wanneer een synchronisatiefout in het xe woord van het oe observatie

interval ontstaat dan is P{F~DlaT,N-x+1 ) de kans dat de drempel D in het

resterende deel van het interval, ter grootte van N-x+1 codewoorden,

bereikt wordt.

Dit alles bij een rasterverschuiving van a bittijden.

Orndat deze kans een funktie is van x zullen we hiervoor in het vervolg

schrijven f (N-x+1).
a

Dan geldt voor P{I
O

1ST) als we §tellen P{x=1)=P{x=2)= ....=P{x=n)=1/N:

p{IoIST) = P{x=l).f
S

{N) + P{x=2).f
S

{N-1) + .

N
•... + P{X=N).f

S
{l) = liN. E f

S
{N-x+1)

x=l

Voor f
S
(!~-x+1) kunnen we schrijven:

(4 )

f S {N-X+1) = P{F ~DlsT,N-X+1) = 1 - P{F~D-1IST,N-X+1)

D-1
Y j N-x+1-j

=1- E (],)P
S

.(1-P
s

)
j=O

De kans op de gebeurtenis I
1

op voorwaarde ST is de kans dat F niet de

drempel heeft bereikt in het oe interval maal de kans dat F in de N code

woorden van het eerste interval wel de drempel bereikt ..;

P{ I
1 IST) = f S (N). (1 - P{IoIST))

Zo geldt in het algemeen :

I q-1
P{Iq ST) = (1 - fS{N)) .f

S
{N).(1 - p{IoIST)) (S )
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Wanneer aan de voorwaarde F=D voldaan wordt in het qe ahs~vatie interval

(qrOl dan zijn er in het Oe intervalgemiddeld N/2 codewoorden verloren ge

gaan, in (q-l) intervallen aIle N codewoorden plus in het qe interval nog

eens D/PS :

E(zIIq,ST) = (q-l}.N + N/2 + D/P
S (qrO) (6a)

Wanneer q=O dan is E(zIIq,ST) = D/PS '

Uit (3) ,(4),(5) en (6) voIgt nu voor E(z\ST):

(6b)

(7)

= P{IOIST) .D/PS + (1 - p(IoIST)) .N/2 +

{(1 - f
S

(N) )q-1. fS (N). (1 - P{IOIST)). «q-1}N + D/PS)}
co

+ l:
q=l ,

= p(IoIST).D/PS + (1 - p(IoIST)).N/2 + E (ZIST)

E(z\ST)

Wanneer de rasterverschuiving 4T is dan moeten er twee hersynchronisatie

pogingen gedaan worden. om van 4T naar ST te komen kost gemiddeld aan

codewoorden (zie (7) ):

p(IoI4T).D/P4 + (1 - p(IoI4T)).N/2 +

co 1
+ l: {(1 - f

4
(N))q- .f

4
(N).(1 - p( I

o
I4T)).«q-1).N + D/P

4
)}

q=l

om van ST naar de gesynchroniseerde toestand te komen kost nog een~ E'tzIST)

codewoorden. In totaal is E(zI4T) :

E(zI4T) = E'(z!ST) + p(IoI4T).D/P4 + (1 - p(IoI4T)) .N/2 +

co 1
+ l: {(1 - f

4
(N))q- .f

4
(N).(1 - P(I

O
!4T)).«q-1).N + D/P

4
)}

q=l

E'(zI4T) + P(I
O

!4T).D/P
4

+ (1 - P(I
O

!4T)).N/2 (8)

In het algemeen geldt ( behalve voor a=S )

E(zlaT) = E'(zlaT) + p(IolaT}.D/Pa + (1 - p( I o laT}}.N/2 (9 )

waarin E' (z IaT) E'(z](a+l)T) +

co

+ l: {(1 - f
a

(N))q-1. fa (N).(1 - p( I
o

laT)).«q-1).N + D/P
a

)} (10)
q=l
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De verwachtingswaarde van z is m.b.v. bovenstaande formules op de

computer berekend voor diverse waarden van N en D. (zie tabel 5.2/1. en

fig. 5.2.2.).

N 1>3 I J)~~ .]):33

4 4 I) I 198/; 11 68)8

8 31/ 5 111 J4 L.j 13)5

J 6 ~~3 8'1. I Y 173)1-

31 '1'8 J 8 6"1 18 JDB) I

64 ~t 19 56/:>- 86", J

I CJ 8 At,f] &l:>,c;. (JLf
J
5

i. 6- 6 0),1. 9 56,". 84/5"

Tabel 5.2/1 E(z) voor diverse waarden van N en D.

Zoals we konden verwachten neemt E(z) toe met toenemende D. Als N groter

wordt dan stabiliseren zich de waarden van E(z): de drempel wordt meestal

direkt in het oe interval gehaald. Voor het observatie interval nemen we

nu N=64 omdat voor grotere waarden van N de E(z) nog nauwelijks verder

afneemt.

Om een keuze voor de drempel D te maken, moeten we de kans op onterechte

hersynchronisatie, als gevolg van lijnfouten, beschouwen.

De kans, dat in het observatie interval de drempel door lijnfouten bereikt

wordt, is kleiner naarmate D groter en N kleiner wordt gekozen.

P(onterechte hersynchronisatie) P(F ~Dllijnfouten)

D-1
1 - P(F ~D-1Ilijnfouten) 1 - L pl.(1_p)N-l

1=0
(11 )
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6

4

3

N

:...;

0
'='
-..l
'=I

2

0=1

o
2 3 4 6

2LOGN
6 7 8

fi~.' 5.2.2.: 1010g E(z) als funktie van 210g N met parameter D.

In (11) is p de kans, dat een illegaal codewoord gevormd wordt, door het

optreden van een lijnfout in een codewoord.

p P(lijnfout in een codewoord).P(ill.codew. !LF)

= 6.Pe.P(ill.codew. ILF) waarin Pe = bitfoutenkans (12 )

Het probleem is nu om P(ill.codew. ILF) te berekenen. Dit kunnen we aan de

hand van de 5B6B-codetabel.

Er geldt P(ill.codew. ILF) = P(ill.codew. IpLF).P(pLFILF) +

+ P(ill.codew·lnLF);P(nLFILF) (13 )
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Omdat p(pLFILFl + P(nLFILFl = 1 en de codetabei symmetrisch is d.w.z.

P(iii.codew~ InLFl = p(iii.codew. IpLFl kunnen we voor (131 schrijven:

P(iii.codew.ILFl = P(iii.codew.lpLFl = P(iii.codew. InLFl

We kunnen dus voistaan met uitrekenen van P(iii.codew. IpLF1.

P(iii.codew.lpLF) = P(iii.codew.IDisp.=+2,pLF):P(Disp.=+21 +

+ P(OOOlll of 111000IDisp.=-2,pLF).P(Disp.=-21 +

+ P(011110!Disp.=0,pLF) .P(Disp.=O)

Uit de codetabei voigt:

(14)

P(Disp.=2) = P(Disp.~~j
-

7/32 en P(Disp.=O) 9/16 (15)

en P(iii.codew.IDisp.=2,PLFl = 1

p(OOOlll of 111000IDisp.=-2,pLF)

P(011110IDisp.=0,pLF) = 4/18

We vuiien (16) en (15) in (14) :

P(iii.codew.1 LF) = P(iii.codew.1 pLF)

6/14

0,4375

(16)

(17)

Met de formuies (11),(12) en (17) kunnen we de kans op onterechte hersyn

chronisatie uitrekenen. De resuitaten bij pe=10-9 en N=64 zijn:

]) 1>
I 1)68. IOi

~ 1.13.9 .,O'l.(

3 ~ -';n
10
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De drempel kunnen we dus het beste gelijk aan 3 maken. In bijlage 1 is

P(onterechte hersynchronisatie) grafisch weergegeven voor verschillende

waarden van Pe,N,D.

We hebben verondersteld, dat er aan de coder een random datasignaal

toegevoerd wordt.

Voor N=64 en D=3 is uitgerekend, dat er dan gemiddeld 5xS4,5=422,5 bits

van het datasignaal verloren gaan gedurende een periode van synchronisatie

verlies.

Wanneer het datasignaal een periodiek signaal is met een periode van

5.p bits (p=1,2,3 •..• ), dan kan de decoder uit synchronisatie raken

zonder dat er illegale codewoorden ontstaan.

De decoder zal in dit geval uit synchronisatie blijven.

De periodes van 5.p bits zijn te voorkomen door het datasignaal eerst

door een datascrambler te sturen en pas daarna aan de coder toe te voeren.

Het uitgangsignaal van de decoder moet dan weI gedescrambled worden.

5.3. Realisering van het synchronisatiebewakingscircuit.

De decoder monitor m.b.v. illegale codewoorden is praktisch gerealiseerd

en afgebeeld in fig. 5.3.1.

Het circuit telt het aantal illegale codewoorden op de lijn Os van de

decoder-ROM in een observatie-interval van 64 woorden.

Dit interval wordt door een andere teller afgebakend.

De twee tellers worden gereset wanneer de drempel bereikt is of als het

observatie~interval ten einde is.

Indien de drempel bereikt is, geeft de schakeling een negatieve puIs af

ter breedte van een bittijd.

Hiermee wordt de parallelle uitlezing van de serie-parallel omzetter in de

decoder een bittijd vertraagd.

De drempel is instelbaar tussen 0 en 3 en kan worden uitgebreid tot

maximaal 15.
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fig.5.3.1.: Synchronisatiebewakings circuit.
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6 Conclusies.

Blijkens het voorafgaande zijn de codes 3B4B, 5B6B en 6B8B het meest

geschikt om de diverse problemen in de glasvezelcommunicatie op te

lossen.

We hebben de 5B6B-code gekozen vanwege de geringe toename van de be

nodigde bandbreedte die deze code vereist.

De 6B8B-code heeft echter een voordeel ten aanzien van de tijd nodig

voor hersynchronisatie.

In de praktijk zijn mBnB codes eenvoudig te inplementeren m.b.v. Read

only Memories.

Voor de 5B6B code is berekend dat er met een optimale strategie ge

durende een periode van synchronisatieverlies gemiddeld 84,5 woorden van

6 bits verloren gaan.

De kans, dat het synchronisatie mechanisme in werking wordt gezet door

lijnfouten is dan kleiner dan 10-22 . Het mBnB synchronisatie mechanisme

is kwetsbaar voor een periodiek datasignaal met periode m.p (p=1,2,3, ...

en m= lengte datawoordl.

Wil men dit probleem ondervangen dan moet een data scrambler/descrambler

aan het systeem toegevoegd worden om het datasignaal "random" te maken.
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Appendix 1: Synchronisatiebewaking m.b.v. Terminal States.

In het toestandsdiagram fig. 3.3.1. van de 5B6B-coder hebben we gezien,

dat bij een juiste woordsynchronisatie de T.S. gelijk is aan +~ of -~.

Wanneer het systeem uit synchronisatie is, kan de T.S. alle waarden van

de lIDS aannemen.

Indien de T.S. op een bepaald ogenblik niet meer gelijk is aan ~~, mag

niet direkt geconcludeerd worden dat er sprake is van een foutieve syn

chronisatie. De fouten indicaties kunnen ook ontstaan zijn door lijn

fouten.

Er moeten dus nog meerdere foutenindicaties optreden om tot een hersyn

chronisatiepoging te besluiten. Dit besluit mag beslist niet te vlug ge

nomen worden, omdat dan de decoder juist uit synchronisatie gebracht kan

worden.

Bet toestandsdiagram van de decoder monitor, die we hier willen bespreken,

ziet er uit als in de figuur. (lit.8)

In toestand 1 is het systeem gesynchroniseerd. Wanneer in deze toestand

T.S.= _3(2 of T.S.= 3/2 gedetekteerd wordt, gaat het bewakingssysteem

over naar toestand 2 resp. 3 en wacht hier op eventueel volgende fouten

indicaties.

De afwijkende Terminal States kunnen veroorzaakt zijn door een fout in de

woordsynchronisatie of door een negatieve lijnfout nLF resp. positieve

lijnfout pLF.

We kunnen het volgende stellen:

- indien nLF

- indien pLF

dan

dan

TS E {-3/2,-1/2}

TS E { 1/2, 3/2}

Wanneer in toestand 2 een TS E {1/2,3/2} of in toestand 3 een

TS E {-1/2,-3/2} aangetroffen wordt, moet er meer gebeurd zijn dan een

enkele lijnfout. In de situatie dat TS= 3/2 resp. TS=-3/2 gedetekteerd

wordt, kan met vrij grote zekerheid de conclusie getrokken worden, dat

de decoder uit synchronisatie is.
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fig. Toestandsdiagram decoder-monitor.

Wanneer echter TS=1/2 resp. TS=-1/2 gedetekteerd wordt, is het moge

lijk dat zich twee elkaar compenserende lijnfouten hebben voorgedaan.

Bet systeem gaat nu over naar toestand 4 omdat het nog niet voldoende

zeker is of de decoder uit synchronisatie is.

Wanneer in deze toestand TS=3/2 of TS=-3/2 gedetekteerd wordt dan zal

het systeem tot een hersynchronisatiepoging besluiten.

Bet optreden van een TS € {-l,O,l} in toestand 1 leidt direkt tot een
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hersynchronisatiepoging, omdat deze Terminal States nooit door lijn

fouten veroorzaakt kunnen zijn.

Het bewakingssysteem zal van toestand 2 of toestand 3 teruggaan naar

toestand 1, indien de regenerator-monitor een nLF resp. pLF ontdekt.

Ook na een hersynchronisatiepoging gaat het systeem terug naar toe

stand 1.

Onterechte hersynchronisatie kan uitsluitend geschieden wanneer 3

lijnfouten in een zodanig korte tijd optreden, datfteze fouten nog

niet zijn opgemerkt door de regenerator-monitor.
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Appendix 2:

We willen bewijzen dat
n-1

2 (i)

Dit gaan we doen met de methode der volledige inductie.

Het is gemakkelijk te controleren dat de formule klopt voor n=l.

Uitgaande van de veronderstelling dat (i) juist is voor n=k,

moet nu gelden:

Uk+1) /~ k+1 .
l: (2')

i=O ~
(ii)

1 1 (k+2:' ) h 'VO gens Pasca mogen we voor ~ sc ri]ven:

Voor k is even voigt nu uit (ii):

k/2
l: {(k,) (k)}

2 + 2;-1'0 ~ ~
~=

(k )
-1

k
E

i=O
(Newton) want o.

Voor k is oneven voigt nu uit (ii):

Gk+1)/2J (k+1)/2 (k+1)/2

" (k+,1) E (k+, 1) " {(k) (k) }
L. 2 2 L. 2' + 2'-1 =

i=O ~ i=O ~ i=O ~ ~

(Newton)

Hiermede is nu bewezen dat (i) geldig is voor aile n:
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BURROUGHS 877")0 BEATHE COMPILER, --VERSION 2.8.000, -~EONESDAY"

K ,~ M P S C H R t. U R / SY N C H RON I SAT I' E:

I
I
I
~

04 125 L:
I

= = = = = = = = = ===:_= - - = = = = = = =

, 8 EGIN' 'F I LE 1 IJ IT, PLeT ; -- - ,-
'IMAGE' 1M, 1111; - ... - .--.- -- --- - - - --
'REAL'PNIETDET"X,PDET,Z,ZGEI~VOUD,P[; -- .. -
'REAL"ARRAY'PILLV,PLEGV,ZCEMV,P0,lNIEUWC1:SJ,lZet:7]"PCI :5,,1:256];
'I~TEGE~' I, J,TOTAAL,D" N,A" 0" Yi
, IN TE GERt , ARR AY' ! LLV" !.. EGVr 1 : 5 J, ~ I SP MIN 2, DIS PP LU52 C1 : 14 ] "

RES r , DIS PC (1 : 1 8 ] , TOT v(1 : 5 ] , Nrl C1 : 7 1 ;
, 00 US LE 'P a:'J TERE C:-IT,, PI l LLF ,on us LEA. CV Ef<S:
'DOUSlE"ARR~Y'PLF(1:7J;

'INTEGE~"PROCEOURE'FAC(A);

'VALOE'Ai'QEAL'Ai
'BEGI N'

, ! ~I TE GE r. ' I, X;
X : = 1i
A : =1:: NTIE: R(A +.5 ) ;
'IF'A:J
'lHEN'FAC:=1
, ELSE' , CEGI ~: '

- 'FnR'I:=l'STEP'l'U NTIL'A
'DO'X:=Y.*I;
FAC:=Xi

, E"lO ' ;
'PJD'FACi

'INTEGER"PROCEDURE'A~V(R8(A,B)i

'VALUE'A,8i'ImEGER'A.!3j
, BEGIN'

, IN TE GER ' 1, X;
X • -, •.-. ,
, r OR' I : =O. - 8 +1 ) 's TEP' I' fJ qr I L' A
tOO'X:=X*I;
AOVER3:=X/FA~(8}i

'c.ND'AOVC:,S;

'PROCEDURE' Q~ITRArEL<X. ILLIf,LEGV);
'VALUE' X;, I IHEGER')(;
'INTEGER" ARRAY' ILLIJ,LEGVC*J;
'BEGIN'

, IN TE GER 'K, L" I" N;
, FOR' K: =11 ' S TEP ,- 1 ' UTn I l ' 7
'OO"3EGI"l'

'IF'X>=2--*K
'THE'~ 'x :='(-2**!<;
L : =E ~l TIC: R ( ( x+ • 5 ) 1 ( 2'* .. (K - 6 ) ) ) ;
~l: =0 ;
1 FOR' I : =: 1 ' S T:: r ' 1 'u NTJL ' 1 8
'OO"BEG!'P

'!F'l=R~5HIl

'THErP '8EGIN' ILL'JC12-K] :=ILLVC1:?-t<:Hl;
N : =1;

, E NO ' ;

-----_._--.-----------.---~- -~-_.
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..,-_.- .-'-- - 'END':' --- ....-.- ....'--.0------.-- ...·.---...-.-
.... ,.--~,•• 6_ -" -- ... 'IF'NtNEQ'1'THE~J'LEGV[12-K]:=LEGV[12-l(]+1;

'END';
'ENO'ONTRAFEU

DIS PP LU52 ( . 1 ] : =2 3 ; 0 IS? PLUS 2 ( 2]: = 39 ; D! SPPL US 2 ( 3]: =" 7 ;
DISPPLU5Z( 41:=1S;OI5PPLUS2( SJ:=43;DISPPLUS2( 6]:=51:
DI5PPLUS2( 7]:=4S;OISPPLUS2[ 8J:=29;OI5PPLU5Z[ 9]:=53;

'. 0 IS PP LU52 [ 1 j ]: = 57 ; 0 I 5 PFLU S 2 ( 11 ] : = 6:; ; [) I 5 PPLUS 2 C1 2 1 : =4 6 ;
DIS PP LU 52 [ 1 3] : =54 ; 0 r 5 D PL US 2( 1 4 J : =58 ;

, FOR' I : =1 ' S TEP , 1 ' UNTIL ' 14 - -.-'" -- '--- .<-- •. - .

, 00 'D I S PM I N2 [ I ] : =63 ~ DIS PPL US 2(n; .. --- '.'-"'- ... -' -- . '--'-- '.' .. - ..-

OISPO[ 1]:=11;0ISPC[ 2]:=13;DtSPO( 3]:=14;
DISP~( 4]:=19;OI5PC[ ~]:=21;DISP1( 6]:=22;
O"ISPC( 7l:=2S;OISPO[ 8]:=26;DIsprJ( 9]:=23;
DISPO[lu]:=35;OISPO(11 ]:=37;OISPJ[12]:=3d;
DISP) C13]:=41;QISPO(14]: =42;DISP~(15]:=44;
DIS PC' Cl 6] : =4 9 ; 0 IS P ~ [ 17] : =5 (,) ; Dt Spj [ 1 8] : =52;

REST( IJ:=j ;REST( 2]:=1 ;REST( 3]~=2 ;
REST( 4]:=4 ;REST( 5]~=7 ;R~ST( 6]:=8 ;
REST[ 7J:=16;REST[ a]:=30;R~ST( 9]:=31;
REST(lC]:=32iREST(11]:=33;REST(12]:=47:
RES T( 13 ]: =55; RC ST ( t 4] : =5 6; R~ ST [ 1 '5 ]: =59;
RES T( 16 ] : =61; RE 5 T[ 1 7] : =62; RE ST[ 13] : = E3;

, FO R' I: = 1 ' S T:: P , 1 ' UN TIL' 5
, DO ' , 8E GPl '

ILL V(I ] : =0 i L[ GV( I ] : =(\ ; TaT v ( I ] : =C' ; ZGDI V( I J : =C' ;
'-'END';

'FOR' I: =1' STEP'! 'UNTIL' 18"-·---- -~ --"''' - ._, ... _,
'DO"BEGI:'l'

'FOR'J:=1'STEP'1'UNTIL'13 --
, ) a ' '8 [G UJ '

x~ =6 4'" DIS PO ( IJ + 0 I SP 0 (J ] ;

DNTRAFELeX,ILLV,LEGV);
'END';

'END'i
'.' 'FO R' I : =1 ' S TEP , 1 ' UN TIL' 5 ----- -- '._...

'DO"BEGIN'
LEGV(Il:=2*LEGV(!]; .
ILLVC!]:=2*IlLV(Il; -.

'END'; . ..... ----- ._._.0<.'

, FOR' I : =1 ' S TEP , 1 ' UrJ TIL' 18
. 'DO" BEGIN' - -._ .

'~OR'J:=1'STEP'l'UNT!L'14
, ) 0 ' '[3 EGIN' ...., ..-~. . .

X:=64*OISPO[I]+DISPPLUS~(J]i

ONTRAfEL(X,ILLV,LEGV);
X:=64*DISPPLUS2[J]+DISP~(!J;

ONTRAFEUX,ILlV,LEGV); ... --- .....
x: =64* 0I 5P0 ( I ] + D! SP MIN 2 [ J] ;
nNTRAFEL(X,ILLV,LEGV);
X:=64*DISPMIN2[J]+OIspn(I];
ONTRAFEL(X,ILLV,LEGV)i

'END';
'[NO';

-- -----.-... -, ---~--'---.-----_._.----------~._ ...
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'faR' I: =1' STEP'1 'UNTIL '14
, DO ' , BEG I ~: ' . . ...... _.... .. .. --_... _-

'FOR'J:=1 'ST[O'1'U~TIL'1"
. ,~O" 8 EGIN ' .. - "-'" ._ ..-. .. --

X:=64 k OISPPLUS2CI]+DISPHIN2(JJ;
ONTRAFELCX,IlLV,LEGV);
X:=64*OISPH!~2[IJ+OISPPLUS2(J];

ONT RAFEL< X, I LLV.lEG V);

- 'END';
'END';

TOT AAL : =,) ;
'F 0 R' I: =1 ' S TEP , 1 'u NTIL' 5 .
'OO"BEGIN'

TQ TV ( I J : = ILL Vr Il +LEG V[ I] ;
TJTAAL:=TOTAAL+TOTV(!];
PILLVrIJ:=ILLV(I1/TOTV(!];
PLEGVrIJ:=LEGV[IJ/TOTVr!l;

'END';' _ ....

2C.

AXIS CO'1PU:T~<Ir~, 4, [.,16, 4,6,(:.2. !h'T~UE','fALSE',J.2,'C'2l0G~~')f);

AXI S C0 t~P L. E TE CI /·1, 4. 16, 4, 4,5, C, 5. J.' FA L SE ' , , T(( IJ E ' ," • 2,
'C'lOlOG :CZ)')');

BAS I C AXI 5 C I·~. 1 6 , 4, 1 6 , 1 6. 1, ('\ , f) • 1 ) ;
BAS !:: AXI 5 ( ! ~·1. 1 (, , 1 6 , 4 , : 6, 1, :) , ~ • 1 );

, FOR' 0 : =1 ' S T~ P , 1 ' UN TIL' 3
'OO"BEGIN'

, FaR' A: =1 's TEP , 1 ' UNT I L ' 3
, J 0 ' '8: G! ~l '

, FaR' Y : =1 ' STEP , 1 ' U'I TIL ' 2 5 6
'DO' 'BEGIN' PCA, YJ :=0;

, FOR' J : =~, 's TEP , 1 ' UN TIL' 0 -1 ' 0°'
P(A,Y]:=P(A,Y]+A~VERSCY,J)*PILLV[A]*kJ*PLEGVrAJ

**C'(-J};
P(A,YJ :=l-P(A, Yl;

.. 'E NO ' ;
'END'; .

WRITECUIT,<III,"5A6B_CODERI~G"IIIII"OEFINITIES:"1

.. PE =_ 0 E _B IT F ']IJ TE~ II': A NS.. I
"N_=_OETEKTIEINTERVAL_VOOR_SYNCHRONISATIEFOUTEN"I
.. A_ =_ F P. AMEV ERSCH1] I VI ~ JG_ ! N. KL0 KPER I DOE S_ T• 0 • v• _HET _ S y ~tc HRON E _ GE VAL.. I

"Z_=_H[T_AANTAL_6-8IT5_CODEWOORO:N_DAT.VERLOREN_I~_GEGAA~

_GEDURENOE_HET.ASYNCHRONE.3EDRIJF"1
"F_=_HET.AANTAL_ILLEGALE_WOUR0EN_I~_~ET_INTERV.L.~"1

"OE_OREMPELWAARO~_VOGR_F_IS_GELrJK_AAN.D=",I2,"_G~NQMrN"I

1111" TOT AAl_ ~ ANT AL _ CCQ EHCQ r. 0 E"/_ 8 I J_ A=1 _ I S _ GEL I JK _ ~ AN _ " , 1'5 ,/ ,
"TO TAAL .A ANT ft. L. C00 E ~I 00 RD E tJ _aVE R.A LL E J RA"1E V[ RSC H:.J I VnHi E N= .. , IS, 1111
* C" A=", 12. Xl J , "P CI L LE GAAL_ COD E WI] 0 RD I AV )=.. , F 6. 4, X11'\ ,
.. P CLEG AAL _C 0 QE \1 0 0 R0 I A V ) =.. , F 6 • 4, x1 0 , I ), > , J , TOT Vr 1 ] , T r. TAAl , 5,
, FOR' A: =1 ' S Tf P , 1 ' UN TIL ' 5 ' DO ' r A, PILL V( A1, PL Ef1 V[ A] 1 ) ;

fiR IT E CUI T, < 1/ II, Xl 3 , k C"A =" , ! 2, X14 ), 1>,5,
'FOR'A: =l'STEP'l'UNTII. '5'DG'[A l)i

, FOR' I : =2 ' S TEP , 1 ' UN TIL ' g
'OO"8EGIN'

N:=2·l-r;
NN[!·lJ:=N;
, :- OR' A: =1 ' S Tf. P , 1 ' UN TIL' 5' DO ' ZGE~ V[ AJ : =0 ;
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WiH TE (U IT, < I , .. N=", I 4, > , N) ;
, FOR r A: = 1 ' S TEP , 1 ' UNT IL r ')

'DO' 'BEGIN'
pr.JIET"'lET:=G;
'FORrJ:=1'3TEP'1'U~TrL'O-1

'DO"RESUI'
PNIETOET:=PNIETDET+AOVERBCN,J)*PIllV(AJ**J*
CI-PILlV(AJ )**U~-J)i

PDET:=I-PNIETDETi
Q: =IJ ;

'OO"FlEGIN'
Q:=Q+1;
ZGE~VOUD:=ZGEMV(A];

ZGE~V[A]:=ZGE~V(AJ+pnET*p~IFTQE;**(Q-1)*
(D/PILLV[AJ + (Q-l )*~');

'~NO '
'UNTILrZGEMV[A]-ZGEMVOUD<=C.l'OR'ZGF~V(A]>=a5;

'E~lO';

, FOR' A: =1 ' S T:: P , 1 ' UN TIL' 3
'DO"BEG!N'

00 ( AJ : =U;
, FOR' Y: =1 ' ST EP , 1 ' UN TIL' N' DO ' P t) ( A] ~ =P) ( A] + P ( A, Y] I '" i

'END';
P) [ 5 ] : =Pi) [ 1 ] ;
P:'I ( 4 ]: =po', ( 2 ] ;
'FOR'~,:=l 'ST:::P'1'UNTIL'5
, ) 0 ' 'B EGIN' Z"l1 E lJ 'H A) : =I, ;

'FOR'J:=,A, '5TfP'J'lJtliT!L'5'DJ'
ZNI f. L! ',j ( f. J : =Z 'I! ElJ ~I [A J+ 7 GF: '-1 V( J ) ;
ZNIEUW(A]:=(Z~I::U~[AJtN/2)*(1-PQ[&] }+PO(AJ*<D/PILLV(A]t
(ZNIEU~aA)-ZGEHV[A]));

'E NO' ;

, :- 0 R ' A: =l' S TE P , 1 ' U~J TIL' 5
'OO'Z:=ZtZ~IEUW[A]i

Z:=Z/S;
ZZ[!-lJ:=Zi
WR IT::: (U IT, <, * ( X.3," E ( ZI AV) =.. , F7.1. , ) , X3, .. E(Z ) =.. , F 7. 1, >,5,
, FOR' A: =1 ' Sir p , 1 ' UNT I L ' 5' DO ' ( Z r-.J I E UW[ A] ] , Z ) ;

'(Nat;
OPEN~AP1(IM,2,O, 8,J, 8,5,4,4,16,4,16,16):

. MAR KEbCUR VEl( Hl, I , 1 , 7, UH N~l ( I J ) I LN<2 ) , UH Zzr I J } I L N( l-J ) , r TRUE' , 1 1

CLOS ~:~ AP{ I H} ;

AXI S C0 :~P LET E ( I t~ 1, 4, 1 6, 4 , 4 , 20 , .j , - 3, - 2 3 , , r ALSE ' , , TRUE' , J • 2 ,
'('10l0G P(F>=O/Lf)'J');

AXIS CCl;~PLET:::CI'n, 4, 4,lS, 4,8,),2,1~,'TRUE','FAlSE',;;.Z,'{'2LOGNf)I);
BAS I: AXI S ( ! '11, 16, 4, 1 6, 16, 1 ,J , ~ • 3 ) ;
BASIC AXIS(Ull,lG,16, 4,16,1,O,rl.3);
TEXT<I:1l,4,2.iJ,8.'3,2.:I,C·,' ('DE DRE'1PEL IS GElIJK ~H")');

NNU~ 8 E~ ( I -·f 1 , ') , 2 • :), 9 • 6 • 2. 'J, J, '( , ~ 3 ') " I) , ;

WRITE(U !T[SKIP(l»));
, IF' 0 :: 3 ' T ·1 ~ rI' Q: :: -.'3 ' EL ') [ , 0 : =- 1 J ;
'FOR'a:= '} 'STEP'l'UNTIL'-7
, :J 0 ' , EE GI 'j ,

PE:=l)**Q;
H RITE ( IJ IT, <III, .. P f: =" , ~ 8. 1 , X6 .• >, PE ) i

-----_.._-- .......--- -- ---------,--



-----_._---_._.._-
._-------_.~._---

,
_~ · ....__~.. .......i..' i....

,
.............'

_______ BIJIAGE 2E •.

'FOR' I :=l'STEP' 1'UNTIL' 7
, 00 ' , :l E GHI '

PILLLF:=~.4375*Pr.*6;

~.~: =N-,1 ( I J;
PJNTEREC:1T :=':;
'F 0 R' J: =Ii'S Tc: P , 1 'IJ rn rL • 0 -1
'DO' 'BEG!~'

, --. OOUBLEAOV£P8:=AOVERB(r~,J);

P0NTERE:HT:=?ONTEREC1T+OOU8LE~OVE~B*(PILLLF**J)*

( ( 1- P ILL LF ) H' (",1 - J ) ) j

'END';
.... PONTF:R:crH :=l-PONTERF.C~r;

PLF (I]: =?CNTEREC HT;
_. ~ RI TE ( UIT. <, to ',1 =.. , I 4,< 3, .. P ( F') =0 IL F ) =.. , ~ 1 , • ~ , I, Xl 7 >

, N, p ntIT ERE. CHT ) ;
, E !I 0 ' ;
OPEN~AP1(IM1,2,-23, 8,-23, 8,-3,4,4,16,4,16,:&);
M,\ i~ KE I) C IJ RVEl( r:H , I , 1 , 7 , VJ UI N( ! ] ) I L NC2 ). 0 LQG(Pl F ( I J ) , IT RU f. • ,

11,O.1d);
CLOS[MAP(IM1).:

'E!IC' :
WRIT[CUliCSKIP(1)]);
DRAWIHAG:(PL1T,IMl,O,O,40,27);
SKIPPAPfR(?LOrJ ;
CLEA RI /1 AGI: ( I '11 ) ;

• DW' ;
DR AWI :1: ft. SE ( r Ul T, pol , I'J , !' , 40 , 2 n ;
LOCKCPLiJT1;
• Er~ 0 ' •

=============================================:========:============:========:=
RRG:iS DtTECn':D = ,'.
EGMENTS = 21. TOTAL SEGMr~T SIZE = 9~2 WORDS. CORE ESTIM~TE = 4261 WORO~.

E = 2 6 1 CAR 0 S, 2 1 rH S n;;- ACT I C' IT E" ~S , 40 0 I SK SEG~~::: 'H S •
E NM1E: (U71()SSEi75Z'KAMPSCHPr:URISYNCdRONIS.HI[. 3771'): CDOC: GE~ERATE!).

fIM'E = 14.121 SECQrJDS £LA?SlD; 1.961 SECONDS P~OCESSING; 7.515 SECONDS !IO.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. ~ ----~.------.------4- a.__.__-",....-.~_ ....
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