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SamenvattiI!.8..

III verband met de voortschrijdende integratietechnieken wordt het mogelijk

de centrale processor in Stored Program Controlled (SPC)-centrales te

ontmantelen. De intelligentie die nodig is om de telefooncentrale te

besturen, kan weer (gedecentraliseerd) worden ondergebracht in de funktio

nele deelsystemen waaruit een centrale is opgebouwd.

De intelligentie die gebruikt wordt om het schakelnetwerk te besturen kan

daardoor tesamen met schakelbouwstenen worden ge!ntegreerd. Er ontstaat dan

een digitaal schakelelement (DSE) waarmee een digitaal schakelnetwerk (DSN)

modulair kan worden opgebouwd. De bedoeling is dat, evenals bij Strowger

centrales, aIleen het bestemmingsadres noodzakelijk is om een verbinding te

realiseren tussen een bron en een bestemming.

In dit wer~ zal veelvuldig gebruik worden gemaakt van de resultaten uit het

proefschrift van C.l. Koomen '~ structure theory for communication network

control" [KOO 82]. Afspraken in het tweede en derde hoofdstuk zullen

implementaties zijn van begrippen gedefini~erd in [KDD 82].

e
In het 1 hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de bestaande schakel-

middelen en besturingstypen uit heden en verleden. Daarna wordt in het kort

ITT's 1240 digitale schakelnetwerk [ITT 80,81], dat voor dit onderzoek als

uitgangspunt fungeerde, besproken.

In hoofdstuk 2 wordt de b~s~uring van het digitale schakelnetwerk behan

deld. Daarbij wordt de bouwsteen voor het DSN, het digitale-schakelelement,

ge!ntroduceerd. Vervolgens zal de topologie van het DSN worden besproken en

de instruktieset, hier signaleringsberichten genoemd, waarmee verbindingen

in het netwerk worden gemaakt.

Een specifikatie van het signaleringsgedrag van een DSE wordt in hoofdstuk

3 gegeven. Rierbij wordt gebruik. gemaakt van Milner's algebra "Calculus for

Communicating Systems" [MIL 78,80] zoals deze is toegepast in het eerder

genoemde werk [KDD 82]. In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk wordt het

verbindingsproces funktioneel beschreven. Ret resultaat, de splitsing in

deelprocessen, vormt het uitgangspunt voor de simulatie in het vierde

hoofdstuk.
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Om een beter inzicht in het verkeersgedrag (bv. blokkering) te kunnen
everkrijgen, zal het gedrag van het DSN moeten worden gesimuleerd. In het 4

hoofdstuk wordt daartoe weergegeven hoe het DSE met behulp van Evaluatie

netten [NUT 72] is te modelleren. Met het programmapakket FORCASD kan een

op deze wijze gemodelleerd netwerk worden gesimuleerd.

Uitgaande van de struktuurgegevens van het DSN en de specifikatie van het
esignaleringsgedrag kan een DSE hardware-matig worden beschreven. In het 5

hoofdstuk is het resultaat weergegeven.
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1 Overzicht van de schake1middelen en besturingstypen

1.1 Besturing

Ret eerste automatische schake1netwerk is in 1892 in gebruik genomen. Onder

direkte besturing van de kiescijferimpu1sen wordt hierin een verbinding

opgebouwd. We noemen dit soort systemen dan ook de zogenaamde "direkte

systemen". De opbouw van het schake1netwerk heeft een direkt verband met de

dekadische abonneenummering.

Indirekt werkende systemen staan een f1eksibe1er netwerkstruktuur toe.

Daartoe dient echter de direkte koppe1ing tussen het (dekadische)

abonneenummer en het gevo1gde pad in het netwerk te worden losge1aten. Ret

feite1ijke pad wordt gevonden midde1s een trans1atie van het logische

abonneenummer. Deze trans1atie wordt in een register uitgevoerd. Omdat een

derge1ijk register per gesprek slechta korte tijd nodig is (name1ijk a11een

tijdens de verbindingsopbouw) t kan het gemeenschappelijk worden gebruikt.

Zo ontstaat er een centraa1 besturingsorgaan in de centrale.

Een v.o1gende stap op weg naar een meer centrale besturing komt met de

intrede van de kruisschake1aar. De inste11ing hiervan wordt met behu1p van

een inste10rgaan buiten de eigen1ijke schake1aar gerea1iseerd. Omdat zo'n.
orgaan slechts gedurende een fraktie van de tota1e gespreksduur aktief

behoeft te zijn t kan ook zij gemeenschappe1ijk worden gebruikt.

De lioogste vorm van centra1isatie wordt bereikt met de komst van de SPC

(Stored Program Controlled) centra1es. In derge1ijke systemen is een

processor verantwoorde1ijk voor de bestu~ing van de centrale. De verschi1

1ende taken worden op tijdverdee1basis uitgevoerd. De grote kracht van deze

programmeerbare systemen is de moge1ijkheid er wijzigingen in aan te

brengen•. In de praktijk blijkt dit door de gevo1gde ontwerpmethode minder

te zijn dan bij aanvan~ is gedacht.

Omdat de processoren in het begin zeer duur zijn t is gebruik ervan a11een

ekonomisch verantwoord a1s zovee1 moge1ijk funkties centraa1 door een

processor worden verricht. In verband met betrouwbaarheids- en beschikbaar-

heidseisen is het noodzake1ijk de besturingsprocessor dubbe1 uit te voeren.

Met het groeien van de eisen en de wensen die aan centra1es worden geste1d t

bereikt men a1 spoedig de grens van wat ekonomisch moge1ijk is binnen een
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processor. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van systemen die gebruik

maken van meerdere processoren, die elk een deel van de totale werklast

dragen. Dit kan een specifieke funktie zijn ("function sharing") dan weI

een willekeurig deel van de taken ("load sharing").

Door de verhoging van de integratiedichtheid kunnen nu goedkoop kleine

processoren en grote geheugens worden gemaakt. Daarnaast is het mogelijk

specifieke schakelingen in een i.e. onder te brengen. Als deze "customized

i.c.'s" veelvuldig worden gebruikt, zullen ook zij relatief goedkoop zijn

en wordt door het gebruik ervan het aantal komponenten in een centrale

aanzienlijk verminderd.

Door deze ontwikkeling vervalt de eis dat een (centrale) processor aIle

taken onder zijn beheer dient te hebben. Door mikroprocessoren of

customized i.c.'s gedecentraliseerd aan te brengen, wordt de centrale

processor ontmanteld. De intelligentie, die tot nu toe aIleen in de

centrale processor aanwezig was, wordt verspreid over de gehele centrale.

Een defekt in een van de onderdelen van de centrale zal nu, evenals in de

eerste automatische telefooncentrales, slechts een geringe reduktie in de

kracht van het systeem teweegbrengen.

fig 1.1 het principe van een hefdraaikiezer en de symbolische notatie van

zo'n kiezer

1.2 Schakelmiddelen

Tn 1.892 werd de eerste centrale met een automatisch schakelnetwerk in
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bedrijf genomen. Met behulp van hefdraaikiezers

draaikiezers (fig 1.2) werden verbindingen tussen

[HEM 70, fig 3. 14] •

(fig 1.1) en later ook

2 abonnees gerealiseerd

Een hefdraaikiezer is een dekadische kiezer met vertikale (stappende) en

roterende bewegingen en met een kontaktenbank bestaande uit 10 * 10 lijnen.

Het gekozen cijfer bepaald de vertikale rij waarop een vrije uitgang zal

worden gezocht.

Indien de hefdraaikiezer als eindkiezer wordt gebruikt, zal de uitgang

bepaald worden door de twee minst signifikante cij fers van het abonnee

nummer; het tiental bepaald de te kiezen vertikale rij, de eenheid de

uitgang op deze rij.

fig 1.2 een draaikiezer en de symbolische notatie van zo'n kiezer

In een draaikiezer is de vertikale beweging van de hefdraaikiezer verval

len. Bij deze kiezers zijn instelstroomlopen nodig ter markering van de

gewenste uitgang. Het ontvangen cijfer wordt, buiten de schakelaar,

vertaald naar een instelling. Middels een roterende beweging van de

kiezerarmen wordt deze opgezocht. Een deel van de besturingsfunkties wordt

hierdoor buiten de eigenlijke kiezer gebracht.

Om gebruik te kunnen maken van de hogere snelheid en de grotere betrouw

baarheid die het relais biedt, zonder in schakelmogelijkheden achteruit te

moeten gaan. is een nieuw type schakelaar, de kruisschakelaar, ontwikkeld.

Dit is een toes tel met veel relaiskontakten, waarvan een bepaald stel kan

worden omgelegd door kortstondige bewegingen van elkaar kruisende stangen.

In fig 1.3 is zo'n kruisschakelaar weergegeven [HEM 70, hoofdstuk 11].

5



Deze schakelaar is pas .25 jaar nadat er patent op was aangevraagd op grote

schaal ge!nstalleerd. In het begin vond men de prijs ervan te hoog in

vergelijking met de prijs van de draaischakelaars.

8

b

o

9

fig 1.3 kruisschakelaar

Kruisschakelaars zijn slechts te gebruiken in samenwerking met

instelorganen die de kiesinformatie veranderen en geschikt: maken voor het

bekrachtigen van de stuur- en drukmagneten. Omdat deze insteltijd kort is

vergeleken bij de gespreksduur, kunnen de instelorganen gemeenschappelijk

worden gebruikt.

De opkomst van de elektronika leidt tot veranderingen in de centrale. De

snelheid van gegevensverwerking kan toenemen door geb~uik te maken van

elektronische komponenten. Ret elektronisch schakelnetwerk wordt opgebouwd

met behulp van ko8rdinatenschakelaars. nit zijn schakelaars waarvan de

kontakten, in dit geval elektronische schakelelementen, zijn gerangschikt

in de vorm van een matrix. Deze opbouw, die in beginsel dezelfde is als bij

elektromechanische kruisschakelaars, geeft door de mogelijkheid van ko8rdi

natenaanwijzing van de kruispunten een grote besparing in de besturing. De

symbolische notatie voor zo'n ko8rdinaten- of kruispuntschakelaar is

weergegeven in figuur 1.4.
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UITGANGEN

INGANGEN

fig 1.4 principe van een koBrdinatenschake1aar met 5 * 5 kruispunten

Aan de ontwikke1ing van e1ektronische koBrdinatenschake1aars k1even in het

begin zovee1 bezwaren (te grote demping, te gering over te brengen

signaa1nivo en te k1eine frekwentieband) dat de fabrikanten naar a1ter

natieven voor deze schake1aars hebben gezocht. Door modifikatie van

bestaande e1ektromechanische schake1aars, is de inste1tijd ervan verk1eind

en kunnen ze met sukses worden toegepast in de nieuwe centra1es. Een andere

op1ossing voor het prob1eem is gevonden door de kruispunten a1s individue1e

re1ais uit te voeren. Deze dienen dan we1 goedkoop en in massa te kunnen

worden geproduceerd om ekonomisch interessant te zijn. Ret 'reed re1ais' is

hiervan een voorbee1d.

Deze ''ha1fe1ektronische'' centra1es, met een e1ektromechanisch

schake1netwerk en een e1ektronische besturing, vormen de tussenstap op weg

naar vo11edig e1ektronische centra1es waarbij de kruispunten m.b.v.

ha1fge1eiders worden gerea1iseerd.

Tot nu toe worden de individue1e spreekwegen gescheiden door ze over aparte

draden en kontakten te 1aten lopen. Ze zijn dus ruimte1ijk gescheiden (in

het enge1s aangeduid a1s "space division"). De sne1heid van e1ektronische

komponenten 1aat echter nog een andere methode van scheiding toe n1. de

tijdverde1ing (time division). Bij deze verde1ing wordt een spreekweg voor

een aanta1 verbindingen gemeenschappe1ijk gebruikt door hem achtereen

vo1gens gedurende een korte periode voor e1ke verbinding beschikbaar te

ste11en en dit cyc1isch te herha1en. Riermee kan het aanta1 kruispunten per

abonnee ongeveer een faktor 10 worden verminderd. Deze besparing wordt

verkregen ten koste van o. a. een meer gekomp1iceerde besturing van de

kruispunten en een uitbreiding van de apparatuur per abonnee. Daarnaast is
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een grotere geheugenkapaciteit nodigj elk kruispunt moet n1. periodiek door

de besturing kunnen worden geopend en ges1oten.

Naast het wisse1en van draad, gerea1iseerd in de kruispuntschake1aar, moet

een spreekweg ook van tijds1euf kunnen veranderen. Met behu1p van de

tijdschake1aar, een geheugen waarin het 1ezen met een andere vo1gorde

gebeurt dan het schrijven, kan dit worden gerea1iseerd. Netwerken worden

vanaf nu dan ook opgebouwd met tijd (T)- en ruimte (S)-trappen. Hiermee

gerealiseerde netwerkkonfiguraties worden aangeduid a1s STS, TST, TSSST

etc. aangevend welke trappen achtereenvo1gens moeten worden gepasseerd. In

figuur 1.5 is een TST konfiguratie weergegeven.

fig 1.5 TST netwerk

Verbeteringen in de ha1fge1eidertechno1ogie maken het moge1ijk in hetze1fde

i.e. S en T schake1aars onder te brengen. Hun onderscheid vervaagt hierdoor

en we kunnen in het vervo1g dan ook beter spreken van een Digitaa1 Schake1

Element afgekort tot DSE (fig 1.6).

1

B

R B, ,,
";of,

R, ,,,
B ,

DSE

9

16

fig 1.6 digitaa1 schake1 element

A: in = 1ijn 1 kanaa1 3 en uit = 1ijn 12 kanaa1 20

B: in = 1ijn 6 kanaa1 17 en uit = 1ijn 8 kanaa1 9

In zo'n DSE is het mogelijk dat een tijds1euf op een van de inkomende
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lijnen wordt verbonden met .een tijdsleuf op een van de uitgaande lijnen.

Dit schakelen binnen zo'n DSE gebeurt door de lijnen, die op TOM (d.i. Time

Division Multiplex) basis worden gebruikt, toegang te geven tot een

hogere-orde multiplex, waardoor elke inkomende lijn kan worden verbonden

met elke uitgaande lijn. Ret DSE is hierdoor niet-blokkerend.

De opbouw en besturing van zo'n DSE is onderwerp van dit verslag. Ret

uitgangspunt hiervoor vormt het digitaal schakelnetwerk van ITT [ITT

80,81]. Dit zal in de volgende paragraaf in het kart worden beschreven.

1.3 ITT 1240 digitaal schakelnetwerk

De samenstelling van ITT's Digitale Schakel Netwerk (DSN) is weergegeven :f.n

fig 1.7. Ret bestaat uit maximaal 4 schakelvlakken. Via toegangsschakelaars

zijn deze schakelvlakken te bereiken. Ret aantal schakelvlakken waaruit een

DSN zal bestaan, is afhankelijk van de verkeersintensiteit en de

betrouwbaarheidseis.

Ret gehele digitale schakelnetwerk wordt met behulp van Digitale Schakel

Elementen (DSE's) opgebouwd. Ret is de enige bouwsteen in het netwerk. De

DSE's zijn in 4 netwerklagen ondergebracht die we nivo's zullen noemen. De

verbindingen tussen de DSE's worden gevormd door op Time Division Multiplex

(TOM) basis gebruikte PCM-lijnen waarop 32 tijdsleuven (kanalen) van 16 bit

aanwezig zijn.

_...
• Swwitch

--• Swilch

·II 511

n-.".....------"';-....>...1P1ane 0
'. 1022

1023

o
~S~~

'.1022
1023

~-
, ....... 2
".1022

'023

II

fig 1.7 digitaal schakelnetwerk

De opbouw van een schakelvlak is weergegeven in fig 1.8. Daaruit blijkt dat
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een schakelvlak bestaat uit 16 groepen van 2*8 DSE's. Deze groepen zijn met

elkaar verbonden via de hoogste netwerklaag (nivo 4).

fig 1.8 principe opbouw van een schakelvlak

1.3.1 Digitaal schakelelement

Een DSE kan de informatie in een kanaal op een van de 16 inkomende lijnen

doorgeven naar een kanaal op een van de 16 uitgaande lijnen.

Een inkomende en een uitgaande lijn zijn aangesloten op een zogenaamde

schakelpoort. Een DSE bestaat daarmee uit 16 van die schakelpoorten. Deze
- -- -

zijn met elkaar verbonden via een interne time division multiplex bus (BUS)

(fig 1.9).

39-lINE
PARAllEL
TOM BUS

---I----f,~~ ~1
CLOCKS
B192 kHz
4096 kHz

B kHz

fig 1.9 principe van ITT's digitale schakelelement
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Ret DSE heeft geen centrale besturingseenheid. Ret wordt daarentegen

bestuurd door de samenwerkende individuele schakelpoorten die, na de

ontvangst een padselektie-kommando (fig 1.10), zelfstandig via de BUS een

verbinding maken op een soortgelijke manier als bij de Strowger schakelaars

gebruikelijk is.

blcH.....",
S"" .....
MAIN rlEHAHC'E

F E ol".I'I'I'I'~4 ) 1 , 0
o 0
o I PORT FlK rltJ'f CHANNEL

1 1 sPEECH rY OM"
1 0 l) 04'4

lNt£RRDGoIlf' 11 101 11 pOln ~ STAGE

fig 1.10 PCM-lijn en kommando formaat. Ret padselektie-kommando is

het "SELECT"-kommanc!.o, dat voor iedere DSE eventueel het te

kiezen lijn- en kanaalnummer kan bevatten.

Schakelpoorten gebruiken de status van elk kanaal en de besturings

informatie die via de PCM-lijn in dat kanaal arriveert om paden in het DSE

op te bouwen en af te breken, of om over bestaande paden informatie door te

geven.

Over 30 van de 32 kanalen op elke PCM-lijn kan signalering of data worden

getransporteerd, of een gesprek worden gevoerd. De 2 andere kanalen (0 en

16) worden gebruikt voor speciale funkties.

Padinstelli.nU"
~,-==:...::..=-=.:...- '"'

:-{~t opbouwen van een pad door het DSN wordt tot stand gebracht door de

afgifte van een aantal pa~selektie-kommando's door de bron-processor. Ret

aantal en de samenstelling van de kommando's is een funktie van de

topologische relatie tussen de bron en de bestemming.

Elk kommando heeft e~n schakeloperatie in een schakelelement tot gevolg,

waardoor een pad wordt gekre~erd waarover de volgende kommando's naar het

volgende USE kunnen gaan. Elke set kommando' s realiseert een unidirek-'
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tioneel pad van de bron naar de bestemming. Om een bidirektionele

verbinding op te bouwen zal de bestemming het opbouwproces moeten omkeren,

waardoor een tweede pad, nu van de bestemming naar de bron, wordt

ingesteld.

De ins telling van een unidirektioneel pad wordt in fig 1.11 weergegeven.

Ret laat de opbouw van een pad zien als de twee terminals topologisch het

verste van elkaar zijn verwijderd. In andere gevallen, als de terminals

topologisch dichter bij elkaar liggen, kan een pad met minder kommando's

worden opgebouwd (zie paragraaf 2.2).

fig 1.11 instelling van een unidirektioneel pad. De padselektie

kommandofunkties zijn:

1 selekteer een schakelvlak, een vrij kanaal

2 selekteer een poort, een vrij kanaal

3 s.elekteer een poort, een vrij kanaal

4 selekteer een specifieke poort, een vrij kanaal

5 selekteer een specifieke poort, een vrij kanaal

6 selekteer een van de twee toegangsschakelaars, een vrij

kanaal

7 selekteer een specifieke poort, een vrij kanaal

1.3.3 Schakelpoort LSI

Zoals in figuur 1.9 is weergegeven, bestaat een DSE uit 16 schakelpoort LSI

circuits die onder ling verbonden zijn door middel van een BUS.
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Elk schakelpoort LSI circuit bestaat uit een zend (transmit) en ontvang

(receive) gedeelte, die via de BUS met de andere poorten van het DSE

kommuniceren ten behoev~ van onder andere de padopbouw.

Padselektie en markering

Een schakelement in de tweede of derde netwerklaag wordt bestuurd door het

"selekteer een poort en een vrij kanaal" kommando. De ontvang-logika van de

poort die dit kommando ontvangt, bestaat onder andere uit een poort

register waarin genoteerd staat welke zend-poorten geen kanalen meer vrij

hebben. De ontvang-logika selekteert, op basis van de registerinhoud, door

middel van een cyclische zoekaktie met het adres van de laatst

geselekteerde poort als startadres, een vrij e poort en zendt een verzoek

tot kanaalselektie naar de zend-logika van de geselekteerde poort. Ten

einde binnen de cyclus tijd van de BUS te kunnen antwoorden met het nummer

van een vrij kanaal, is in de zend-logika een stack met twee nummers van

vrije kanalen aanwezig waarvan het eerste als antwoord op het

kanaalselektie verzoek wordt afgegeven. Ret nummer vail het eerstvolgende

vrij e kanaal zal daarna worden bepaald en achteraan op de stack worden

geschreven. Dit gebeurt ook als het kanaalnummer van het eerstvolgende

vrije kanaal op de stack in de tijd passeert. Ret doel van deze procedure

is de transmissie vert raging tussen ontvangers en zenders te minimaliseren.

Padvrijgave en blokkering

Een pad kan op twee manieren worden afgebroken:

Ten gevolge van de kontinue verzending van IDLE woorden (fig 1.10) door

de terminal die het pad vrijgeeft. Na de ontvangst van twee opeenvol

gende IDLE woorden zal de schakelpoort-LSI het pad afbreken.

Door een achterwaarts forcerend vrijgave mechanisme, dat wordt gebruikt

om gedeeltelijk opgebouwde paden af te breken als de ~et padselektie

kommando's op enig punt in het netwerk wordt geblokkeerd.

Ret geforceerd achterwaarts vrijgeven wordt tewerkgesteld door achter

waarts, in kanaal 16 van de poort die het vrij te geven kanaal bevat,

speciale ''NACK'' (negative acknowledge) kommando's (fig 1.10) te versturen.
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2 Digitaal Schakel Element

In dit hoofdstuk wordt het DSE bekeken in relatie tot de verbindingsopbouw.

Met name wordt gekeken naar de plaats van de besturing van de

schakelelementen en de signaleringsberichten in het netwerk.

2.1 Besturing van het digitale schakelnetwerk

We onderscheiden vier mogelijke manieren om het digitale schakelnetwerk

roSN) te besturen; nl. door een Central Control Unit (CCU) op netwerknivo,

door een Local Control Unit (LCU) per DSE, of door een besturingseenheid

per poort (Port Control Unit - PCU) in het ontvanggedeelte (Receiver) dan

wei in het zendgedeelte (Transmitter). Deze mogelijkheden zullen nu

achtereenvolgens nader worden toegelicht.

2.1.1 Central Control Unit,

Ret voordeel van deze oplossing is gelegen in het feit dat op een plaats

een overzicht is van de toestand waarin het netwerk verkeerd. Bij een

nieuwe oproep kan een pad, voordat het fysiek wordt gekre~erd, volledig

worden beschreven in de CCU. Blokkeringen kunnen hierdoor worden vermeden.

Ret pad wordt middels software routines gezocht en kan daardoor in een veel

kortere tijd worden gevonden. Dit in tegenstelling tot een gedistribueerde

oplossing waar de ins telling van een pad per netwerklaag geschiedt.

Nadeel van deze konfiguratie is de centraliteit, welke een zeer hoge

betrouwbaarheid van de CCU vereist. Dit kan worden bereikt door de CCU te

dupliceren of te verdrievoudigen. Bij een fout in een CCU zal de ander of

een van de anderen de taak van de defekte CCU over moeten nemen, liefst

zonder informatieverlies.

Een gecentraliseerd overzicht van de netwerktoestand is bij de besturing

vanuit LCU's of PCU's niet aanwezig. Paden zullen worden opgebouwd met in

achtneming van de toestand van het DSE tot waar de padopbouw is gevorderd.

De toestand van de omringende DSE's wordt in de padkeuze aileen meegenomen

in zover deze doorwerkt op de toestand van het DSE tot waar het pad is

gevorderd.
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,Om, indien noodzakelijk, in elk DSE een beter onderlegde keuze te kunnen

maken, zal elke besturingseenheid informatie over de toestand elders in het

netwerk moeten kunnen krijgen. Door een tweede (fysiek) netwerk

(informatienetwerk te noemen) over het schakelnetwerk heen te leggen zou

dit gerealiseerd kunnen worden. Een goedkopere doch kapacitief kleinere

oplossing is te verkrijgen doorop iedere lijn een kanaal als

informatiekanaal te gaan gebruiken.

In de situatie van een besturing op lokaal nivo zal de richtingskeuze in

een DSE veel Minder bepaald zijn naar aanleiding van de toestand elders in

het netwerk. Ret is daardoor mogelijk dat een pad een DSE niet in de

gewenste richting kan verlaten. Ret pad heet dan geblokkeerd. Door een

grote mate van redundantie in het aantal beschikbare kanalen toe te passen,

zal de kans op blokkering tot een aanvaardbaar nivo beperkt blijven.

2.1.2 Local Control Unit

Ret .voordeel van een besturing met behulp van LeU's of PCU's is de

decentralisatie'van de intelligentie. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van

het systeem door middel van "graceful degradation" verkregen.

Ten opzichte van de bes turingsintelligentie per poort heeft een LCU het

voordeel dat er slechts op 1 plaats in'een DSE intelligentie aanwezig moet

zijn om de uitgaande lijn te kiezen. Rierdoor is een schakelelement te

realiseren met behulp van een spraakgeheugen, een adresgeheugen en een

mikroprocessor (fig 2.1). In het spraakgeheugen wordt cyclisch de inhoud

van de tijdsleuven op de inkomende lijnen geschreven. De LCU bepaalt naar

aanleiding van ontvangen signaleringsinformatie de uitgaande lijn en de

tijdsleuf daarop. nit wordt daarna in het adresgeheugen gezet. Een pad is

nu gekreMerd. Onder besturing van het adresgeheugen zal in het vervolg op

het juiste moment de informatie uit het spraakgeheugen worden gehaald en op

de gekozen uitgaande lijn worden geplaatst.

Als het LCU defekt raakt zal slechts het bijbehorende DSE uitvallenj de

overige DSE's blijven funktioneren. Ret aantal verbindingsmogelijkheden in

het DSN zal door het uitvallen van dit ene DSE dus niet waarneembaar

afnemen.
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fig 2.1 principe van een DSE met een LCU

Voorbeelden van dit soort schakelelementen zijn:

- Integrated Switching Element (ECI) [MEL 81J

- Digital Symmetrical Matrices (DSM) [CRA 79J

Experimental time-switch module [AKI 81]

De met een verbinding samenhangende signalering kan een LeU bereiken via

het kanaal waarover zo dadelijk het gesprek wordt gevoerd (dit kan men als

in-band signalering opvatten) of via een speciaal daarvoor gereserveerd

kanaal (common channel signalering).

De kleinste uitvalsgroep wordt verkregen door de besturing bij iedere poort

te laten berusten (fig 2.2). Nadelig hierbij is het N maal voorkomen van de

voor schakelen benodigde intelligentie. Deze zal namelijk in elke poort

aanwezig moeten zijn. Door het toenemende integratienivo zal het desondanks

mogelijk zijn zo'n schakelelement in een i.e. onder te brengen.

2.1.3 Port Control Unit - Receiver

De receiver-waar het opbouwverzoek binnenkomt beheert de opbouw van het pad

in het schakelelement. Hij kiest de geschiktste transmitter naar aanleiding

van de status (vrij/bezet) van de transmitters. Iedere receiver zal daarom

een kopie moeten bezitten van de status van elke transmitter. Dit betekent

dat in het DSE informatie-overdracht plaatsvindt tussen transmitters en

receivers.

16



Een voorbeeld van een centrale met een netwerkbesturing als boven

omschreven is ITT'S 1240 centrale. In hoofdstuk 1 is deze reeds beschreven.

DIGITAAL SCHAKELEL£M£NT

fig 2.2 principe van een DSE met een PCU-besturing

2.1.4 Port Control Unit - Transmitter

De hierboven geschetste informatie-uitwisseling is niet meer nodig als de

transmitters de besturing onder hun beheer krijgen. Immers, zodra er een

pad tussen een receiver en een transmitter nodig is, zal een verzoek

hiertoe door de receiver op de BUS worden geplaatst (broadcasting). De

Transmitters bekijken dit verzoek en als zij hieraan kunnen voldoen,

reageren ze in de SELEKTI~FASE.

De selektiefase is het deel van de BUS-cyclus waarin de geschiktste

uitgaande lijn wordt bepaald. Door middel van arbitrage wordt een

transmitter gekozen.

Ten aanzien van de uitvalsgroep en de snelheid die door het gekozen

arbitrage algoritme moet worden gerealiseerd, is het volgende op te merken:

de uitvalsgroep mag ten hoogste overeenkomen met een schakelpoort, en

gezien de korte tijd die voor de arbitrage beschikbaar is zullen de

verzoeken van de poorten parallel moeten worden behandeld. Op grond van

beide overwegingen (uitvalsgroep en snelheid) wordt gekozen voor een
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gedecentraliseerde arbiter.

In paragraaf 5.3.4 wordt een implementatie van een gedecentraliseerd

arbitrage principe beschreven.

In het vervolg van dit verslag zal het PCU-T besturingsprincipe nader

worden uitgewerkt. Hiertoe wordt eerst het digitale schakelnetwerk, dit is

de omgeving waarin het DSE zich bevindt, nader toegelicht.

2.2 Digitaal schakelnetwerk

Het digitale schakelnetwerk (DSN) vormt het hart van een telefooncentrale

(fig 2.3). Het DSN verbindt de om het DSN heen liggende Terminals. Zo'n

terminal bestaat uit een Terminal Control Element (TCE) en een Terminal

Module (TM). Van deze laatste zijn er meerdere types die elk een andere

taak vervullen. Er zijn bijvoorbeeld TM's voor de behandeling van

respektievelijk analoge lijnen, analoge trunks, digitale lijnen en digitale

trunks. Daarnaast zijn er nog TM's waarop een operatorskonsole is

aangesloten, of waarmee komputer randapparatuur zoals disks, printers,

enz., is verbonden.

Via een TCE wordt een TM verbonden met het DSN. Zo'n TCE bestaat daarvoor

uit een interface. Om het aangeboden verkeer naar behoren te kunnen

verwerken bestaat een TCE verder nog uit een mikroprocessor en geheugen.

fig 2.3 architektuur van een telefooncentrale

Iedere lijn tussen een terminal en het DSN heeft een uniek nummer. Dit

nummer fungeert als adres voor de terminal. Een verbinding in het DSN wordt

dan weergegeven door middel van de adressen van de twee terminals

waartussen die verbinding is aangebracht. De een heet dan bron, de ander
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bestemming. Als een bron verbonden wil worden met een bestemming zal de

terminal die als bron optreedt een verbindingsverzoek aan het DSN geven

tegelijk met het bestemmingsadres. Het DSN verbindt daarna de beide

terminals met elkaar.

2.2.1 Topologie

Het digitale schakelnetwerk is opgebouwd uit twee tot vier schakelvlakken

waartoe men toegang krijgt via toegangsschakelaars (fig 2.4). Deze

toegangsschakelaars koncentreren het door de terminals aangeboden verkeer.
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fig 2.4 digitaal schakelnetwerk

Een toegangsschakelaar wordt gevormd door een DSE waarvan 4 van de 16

lijnen met de 4 schakelvlakken worden verbonden. De overige lijnen (12

stuks) verbinden de terminals met het DSN.

Een schakelvlak bestaat uit een netwerk van DSE's. Deze DSE's zijn.in drie

netwerklagen c.q. nivo's ondergebracht. Deze nivo's zijn genummerd van 2

tIm 4. Nivo 1 wordt gevormd door de toegangsschakelaars.

DSE's in de nivo's 2 en 3 worden in groepen met elkaar verbonden (fig 2.5).
e

20 ontstaan er 16 groepen van 2*8 DSE's. Deze groepen worden via het 4

nivo met elkaar verbonden. Elk DSE in dit 4
e

nivo is via e~n lijn met elke

groep verbonden.
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fig 2.5 schakelvlak

Terminal-adres

Vanuit een DSE in nivo 4 kan men maar op een manier een bestemming

bereiken. Ret adres van deze bestemming is dan ook te karakteriseren door

middel van de nummers van de lijnen die men komende vanaf nivo 4 op weg

naar deze ~bestemming passeert. Vanuit een DSE in nivo 4 wordt een

verbinding gelegd via lijn L
4

naar nivo 3. Daarna vanuit dat DSE in nivo 3

via lijn L
3

naar nivo 2 en daar vandaan via lijn L
2

naar nivo 1. Tenslotte

wordt vanuit nivo 1 de bestemming bereikt via diens lijn L
1

• Ret adres van

de bestemming is dus: L
4

L
3
L

2
L

1
•

DSE-adres

Ret adres van een DSE bestaat uit twee gedeelten. Ret eerste deel is gelijk

aan het nummer van het nivo waarop het DSE zich in het DSN bevindt. Ret

tweede deel wordt gevormd door de nummers van de lijnen die men komende

vanaf nivo 4 op weg naar dit DSE passeert. Naarmate het DSE in een lager

nivo ligt, zal dit tweede gedeelte van het adres uit een groter aantal

cijfers bestaan. Deze cijfers komen overeen met de cijfers die deel uit

maken van het terminal-adres. Voor de verschillende nivo's is het DSE-adres

gelijk aan:

4

3 L4
2 L

4
L

3
1 L

4
L

3
L

2
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Pad in het DSN

Een verzoek aan het DSN om een verbinding te maken met een opgegeven

bestemming (een OPROEP) komt in een DSE in nivo 1 binnen. Ret kan via het

tweede en derde nivo naar nivo 4 worden gebracht. Vandaar kan het op de

hiervoor beschreven wijze afdalen naar de bestemming gekenmerkt door het

adres L4L
3
L

2
L

1
• Echter, niet in alle gevallen is het noodzakelijk dat een

oproep eerst naar nivo 4 gaat.

2.2.2 Service area

Zodra een bes temming element is van het " service area" [KOO 82, pag. 71]

van het DSE waar de oproep is aangekomen, kan de opwaarts gerichte beweging

worden omgebogen in een beweging in benedenwaartse richting. De lijnkeuze

in de verschillende nivo's wordt vanaf dat moment bepaald door de

overeenkomstige cijfers in het bestemmingsadres (zie paragraaf 2.2.1).

fig 2.6 service area

Tot het service area van een knooppunt c (fig 2.6), aangeduid met s(c),

behoren die knooppunten die middels een benedenwaarts gerichte beweging

vanuit dat knooppunt c kunnen worden bereikt. Rier zal worden aangenomen

dat de bestemmingen zich op het laagste nivo bevinden. In het vervolg

zullen we aIleen nog maar naar deze bestemmingen kijken.

Voor het digitaal schakelnetwerk betekent dit dat, als x een DSE is in
n

nivo n, s(x) de verzameling is van aIle bestemmingen die middels een
n

beweging in benedenwaartse richting vanuit x te bereiken zijn. Deze
n

bestemmingen in sex ) worden gekenmerkt door de gelijkheid van een aantal
n
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cijfers van hun bijbehorende adressen. Tot s{x4) behoren alle bestemmingen

in het DSN. Tot S{x
3

) behoren die bestemmingen waarvan het meest

signifikante cijfer van het adres gelijk is aan L
4

• L
4

is het nummer van de

lijn waarmee men vanuit nivo 4 het DSE x
3

in nivo 3 bereikt. Op dezelfde

manier behoren tot s{x
2

) die bestemmingen waarvan de twee meest

signifikante cijfers van het adres'overeenkomen met L
4
L

3
• Voor s{x

1
) zijn

dit dan de bestemmingen waarvan de 3 meest signifikante cijfers van het

adres overeenkomen met L L L •
4 3 2

2.2.3 Paden tussen een bron en een bestemming

Een verbinding tussen een bron en een bestemming kan via een aantal

(alternatieve) paden tot stand worden gebracht. Dit aantal is daarbij

afhankelijk van de topologische relatie tussen deze bron en bestemming. We

onderscheiden vier klassen:

klasse 1: het bron- en bestemmingsadres verschillen alleen in het mnst

signifikante cijfer t
1

• De bron en bestemming zijn beide op

hetzelfde DSE in nivo 1 aangesloten. Er is daardoor maar 1 pad

van de bron naar de bestemming.

klasse 2: de bron en bestemming hebben via verschillende toegangs

schakelaars toegang tot het DSN. Deze beide toegangsschakelaars

zijn echter met hetzelfde DSE in nivo 2 verbonden. Daardoor zijn

de twee meest signifikante cijfers L
4

en L
3

van de adressen van

de bron en bestemming aan elkaar gelijk en verschillen de cijfers

L •
2

Er zijn nu vier alternatieven om de verbinding te maken. Deze

gaan over de vier verschillende schakelvlakken.

klasse 3: De bron en bestemming zijn element van dezelfde groep., doch zijn

via verschillende toegangsschakelaars op verschillende DSE's in

nivo 2 aangesloten. De bijbehorende adressen hebben gelijke

cijfers L
4

maar verschillen in het cijfer L
3

• Tussen deze bron en

bestemming zijn 32 paden aanwezig (via de 4 verschillende

schakelvlakken en per schakelvlak via de 8 lijnen van nivo 2 naar

nivo 3).
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klasse 4: De bron en bestemming behoren tot verschillende groepen. Rierdoor

kan een verbinding aIleen via nivo 4 gerealiseerd worden. Er zijn

daardoor 256 alternatieve paden tussen de bron en de bestemming.

De adressen van de bron en de bestemming verschillen in het meest

signifikante cijfer L •
4

2.3 Signaleringsberichten

Om in het Digitaal Schakel Netwerk (DSN) een pad op te bouwen, in stand te

houden en weer af te breken wordt gebruik gemaakt van

signaleringsberichten. We onderscheiden er 6, te weten: CON, SPEDA, TER,

IDLE, PTR en NTR. De eerste vier worden in voorwaartse richting

overgedragen (forward of f-signalering), de laatste twee in achterwaartse

richting (backward of b-signalering). Ze zullen in de volgende paragrafen

worden besproken.

2.3.1 Connection reguest

Ret opbouwen van een pad van een bron (SRCE) naar een bestemming (DEST)

gebeurt stap voor stap. Ret pad wordt van DSE naar DSE opgezet. Ret

CON-bericht (connection request) is de kode voor dit proces. Als attribuut

voert dit CON-bericht het bestemmingsadres met zich mee. Aan de hand van de

waarde van dit attribuut kan elk DSE beslissen in welke richting de oproep

verder moet worden geleid. Is de bestemming element van het service area

dan zal de benedenwaarts gerichte (DWN) lijn worden gekozen waarvan het

nummer gelijk is aan het overeenkomstige cijfer in het bestemmingsadres. Zo

niet,dan zal een van de opwaarts gerichte (UPW) lijnen worden gekozen.

Welke dat zal zijn wordt door middel van arbitrage beslist.

Gebruik van logische nummers

Een alternatieve manier van adresopbouw en routering wordt gerealiseerd

door gebruik te maken van de logische abonneenummers in plaats van de

fysieke adressen waaraan deze logische nummers zijn gekoppeld. Dit houdt in

dat de translatie van logisch abonneenummer naar fysiek adres niet meer

nodig is.

Voor de implementatie van het routeringsalgorithme in het DSE heeft het
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gebruik van abonneenummers duidelijke konsekwenties. De bestemmingen van

het DSN worden niet meer door een regelmatige nummerstruktuur

gekarakteriseerd. Ieder knooppunt zal dan ook over informatie moeten

beschikken welke bestemmingen tot zijn service area behoren. Vanwege de

ongeordendheid kan dit aIleen maar met behulp van een tabel.

Bij een vergroting van de geheugenkapaciteit per integratieeenheid zal het

mogelijk worden dit soort tabellen in een DSE per poort te realiseren. Zo

kan bij N nummers deze ~abel bestaan uit een N*l bit EAROM. Een 1 op een

plaats in dit ROM houdt in dat het nummer, voorgesteld door het

geheugenadres, element is van .het service area van deze poort. Een 0 geeft

het tegengestelde aan.

Een tweede mogelijkheid is de tabel te implementeren m.b.v. een associatief

geheugen. Indien het bestemmingsadre~ overeenkomt met een van de nummers of

nummerdelen in het associatieve geheugen betekent dit dat de bestemming tot

het service area behoort.

Door de invoering van een zgn. "verhuiskode" wordt het mogelijk dat

abonnees zonder tussenkomst van een operator kunnen verhuizen met

medeneming van het aan hen toegekende abonneenummer. Ze dienen daartoe op

de oude plaats de verhuiskode in te voeren waarna het netwerk aIle

verwijzingen"naar die plaats uit de tabellen verwijderd. Op de nieuwe plek

aangekomen wordt de verhuiskode nogmaals gegeven en het DSN vult de

tabellen met de nieuwe richting informatie.

In huiscentrales zou deze manier van werken door de kleinschaligheid en het

beperkte aantal abonneenummers reeds mogelijk zijn.

Historie

Bij het gaan naar een hi~rarchisch hoger nivo, als d ~ s(c), kan er worden

gekozen uit meerdere lijnen. Omdat naar aanleiding van lokale gegevens de

padkeuze wordt gemaakt, is het mogelijk dat de padopbouw verderop

geblokkeerd raakt. Door terug te keren naar een voorafgaand DSE en daar een

andere lijn te kiezen, kan via een alternatieve weg de bestemming

vermoedelijk weI worden bereikt.
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Hiertoe dient in elk DSE onthouden te worden via welke lijnen het niet is

gelukt de bestemming te bereiken. In het HISTORY-attribuut worden deze

lijnen genoteerd.

am voor de opbouw van het alternatieve pad niet terug te moeten gaan tot

aan de bron-terminal, zal elk DSE een kopie van het CON-bericht moeten

bewaren. Tezamen met het HISTORY attribuut kan daardoor een volgende poging

worden ondernomen om de bestemming te bereiken.

2.3.2 Speech or data

Na de initialisering van de verbinding kan het gesprek (SPEech) of de

dataoverdracht (DAta) plaats hebben. Het woord met spraak- of

datainformatie wordt begeleid door de SPEDA-kode, ten teken dat dit woord

geen opbouwsignalen bevat. Deze worden namelijk over hetzelfde kanaal

getransporteerd. Het SPEDA-woord dient zonder verdere akties van de

receiver naar de transmitter te worden overgebracht.

2.3.3 Termination request

Ret belHndigen· van een gesprek en dus het opheffen van een verbinding

tussen twee abonnees wordt gerealiseerd met behulp van het "termination

request" (TER). De routing relatie tussen de inkomende en de uitgaande lijn

wordt hierdoor verwij derd. Ret uitgaande kanaal staat vanaf nu weer ter

beschikking van het opbouwmechanisme.

Indien een pad tijdens de gespreksfase defekt raakt, bijvoorbeeld doordat

~~n van de te passeren lijnen is verbroken of door het uitvallen van een

poort, zal er op de plaats waar het defekt wordt gesignaleerd een

TER-bericht worden gegenereerd. Dit bericht krijgt daarbij het

Synchronisation Lost (SL)-attribuut mee. Dit SL-attribuut geeft opbouw

informatie aan de bestemming; het pad is gebroken, maar er wordt een nieuw

pad opgebouwd. Het gesprek is niet beMindigd.

2.3.4 IDLE

Over de tijdsleuven (kanalen) die niet in een pad zijn opgenomen wordt geen

signalering in de voorwaarts richting gezonden. Dit wordt aangegeven door
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middel van de IDLE kode.

2.3.5 Positive terminating response

De (terug)melding dat een verbinding tussen 2 terminals is gerealiseerd,

wordt gedaan door middel. van een zgn. "Positive Terminating Response"

(PTR)-bericht. Dit PTR-bericht wordt in de achterwaarts richting verstuurd.

Hier is een speciaal, aan het pad gekoppeld, circuit voor beschikbaar. De

implementatie van dit circuit, dat een deel van een kanaal is, komt in

paragraaf 2.4 ter sprake.

2.3.6 Negative terminating response

Als de opbouw van een pad wordt geblokkeerd, betekent dit in de meeste

gevallen nog niet dat de bestemming niet is te bereiken. Omdat er meestal

alternatieven zijn voor het nu gekozen pad, is het mogelijk dat via een van

deze alternatieven de bestemming alsnog kan worden bereikt. Door middel van

een "Negative Terminating Resp.onse" (NTR)-bericht zal een proces gestart

worden dat een alternatief pad tracht te vinden (NTR-MECHANISME). Dit

nieuwe pad zal het DSE waar de blokkering optreedt moeten omzeilen. Daartoe

wordt de verbinding tot een voorafgaand DSE afgebroken. Vanaf dit DSE zal

opnieuw getracht worden een pad te realiseren. Het nivo waarop de padopbouw

geblokkeerd raakt, wordt als attribuut aan het NTR-bericht meegegeven.

Begin van het alternatieve pad

We onderscheiden in de padopbouw twee fasen. De padopbouw is in de UPW-fase

zolang het pad met de laatste stap een hi~rarchisch hoger nivo heeft

bereikt. In het andere geval bevindt de opbouw zich in de DWN-fase. Het

voorgaande DSE zal in UPW-fase op een hi~rarchisch lager nivo liggen, in de

DWN-fase ligt het op een hi~rarchisch hoger nivo.

Indien de padopbouw wordt geblokkeerd, zal het pad moeten worden afgebroken

tot aan het voorafgaande DSE dat een nivo lager ligt dan het DSE waar de

blokkering optreedt (fig 2.7). Door de waarde van het NTR-attribuut te

vergelijken met het nivo waarop het DSE zich bevindt, kan elk DSE nagaan of

door hem de padopbouw moet worden herstart.
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fig 2.7 padopbouw na een blokkering; het omzeilen van het

blokkerende DSE. (1) blokkering tijdens UPW-fase, (2)

blokkering tijdens DWN-fase, (3) pad gerealiseerd

In de UPW-fase betekent een blokkering dat de laatste lijn die aan het pad

is toegevoegd, moet worden vrij gegeven (fig 2.7, (l)). In de DWN-fase

echter is het noodzakelijk meer dan een lijn vrij te geven (fig 2.7, (2)).

Het"voorafgaande DSE in het pad is namelijk een element van een

hi~rarchisch hoger nivo. Omdat de padopbouw pas kan herstarten als het pad

is afgebroken tot aan het DSE dat een nivo lager ligt dan het DSE waar de

padopbouw is geblokkeerd, zal meer dan een lijn uit het pad moeten worden

verwij derd.

2.3.7 Verbindingen in het digitale schakelnetwerk

In het digitale schakelnetwerk kunnen aIleen unidirektionele verbindingen

(PADEN) tot stand worden gebracht. Een gespreksverbinding is

bidirektioneel. Deze wordt gerealiseerd door middel van twee paden. Een pad

loopt van de oproeper naar de opgeroepene, het andere van de opgeroepene

naar de oproeper. Voor het eerste pad fungeert de terminal van de oproeper

27



als bron en de terminal van de opgeroepene als bestemming', terwijl voor het

tweede pad de omgekeerde situatie geldt.

Omdat de bestemming niet weet wie de bron is, zal het adres van de bron aan

de bestemming moeten worden doorgegeven. We onderscheiden hierbij drie

manieren.

De eerste manier om het bronadres over te brengen naar de bestemming is de

volgende; zodra het pad de bestemming heeft bereikt, wordt daar een

PTR-bericht gegenereerd. Dit bericht wordt naar de bron gezonden. Nadat de

bron dit PTR-bericht heeft ontvangen, stuurt hij zijn adres naar de

bestemming.

Sneller gaat het opbouwen van een verbinding als na de verzending van het

CON-bericht in de daaropvolgende frame's het bronadres wordt verzonden. De

verzending van dit adres stopt pas nadat een PTR-bericht is ontvangen. Op

deze manier gaat er geen tijd verloren met het ophalen van dit bron~dres.

Een verbinding kan daardoor in kortere tijd worden gerealiseerd.

De derde mogelijkheid bestaat uit het slechts eenmaal zenden van het

bronadres, en weI aansluitend aan het CON-bericht. Elk DSE bewaart een

kopie van dit adres bij het kopie van het CON-bericht, opdat bij een

blokkering de informatie niet verloren gaat.

Bij de eerste twee manieren is het bronadres gebruikersinformatie in de

ogen van het DSE. Bij de derde manier is het een deel van het CON-bericht

en dient dan ook als zodaning te worden behandelt.

Ret bronadres kan worden gebruikt bij de padopbouw. Ret kan het DSE-adres

vervangen mits het nivo waarop het DSE zich bevindt bekend is. De keuze

tussen het weI of niet gebruiken van het bronadres bij de padopbouw

betekent een keuze tussen enerzijds extra bufferkapaciteit en tragere

beslissingen bij de routering en anderzijds het grotere aantal pennen aan

het DSE-i.c.

In dit verslag zal uitgegaan worden van de tweede manier, omdat daarbij de

bufferkapaciteit het kleinste en de snelheid het hoogste zal zijn.
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2.4 Control Circuit

De signaleringsberichten die betrekking hebben op een pad, bijvoorbeeld

X
l
-X

2
(fig 2.8), worden via zogenaamde Control Circuits [KOO 82, pag. 17]

overgedragen. Zo'n circuit wordt gerealiseerd met behulp van 2 kanalen

(control edges), X en Y , waarbij in X de f-signaleringsberichten (CON,
iii

TER, SPEDA en IDLE) worden verstuurd en in Y
i

de b-signaleringsberichten

(PTR en NTR). Al deze berichten hebben betrekking op het pad via Xi-X
j

(fig

2.8). Tussen X en Y bestaat een vaste relatie via de C-funktie [KOO 82,
i i

pag. 25]. In dit ontwerp ziet deze funktie er als volgt uit:

(, Yi = (Xi + 16) mod 32

BUS
o P A

E

T-OUTE

Xl RF
LNl,;t.

VI -1-----
~fi - TB

t1B Vz

::J------ CRC

r-- X2
TF OUT

~

C
I

fig 2.8 control circuits

De control circuits behorende bij het pad via Xl en X2 (fig 2.8) worden

gevormd door (Xl,Y
l

) en door (X
2

,Y
2
). Via deze 4 kanalen wordt de

signaleringsinformatie veor het pad via Xl en X
2

getransporteerd.

Naamgeving

Een pad in een DSE wordt opgebouwd van Rf naar If; Rf is de receiver waar

de f-signaleringsberichten het DSE binnenkomen en If is de transmitter waar

de f-signaleringsberichten het DSE weer verlaten. Ret f-signaleringsbericht

arriveert in R
f

in kanaal INCE (incoming edge)' en verlaat If in kanaal OUTE
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•

(outgoing edge). In figuur 2.8 zijn dit de kanalen Xl respektievelijk X
2

•

De via de C-funktie gerelateerde control edges Yl en Y
2

worden in het

vervolg aangeduid als CRCT-INCE respektievelijk CRCT-OUTE. Via deze kanalen

worden de b-signaleringsberichten overgedragen. De receiver waarop deze

b-signaleringsberichten aankomen noemen we overeenkomstig het voorgaande ~

en de transmitter waar deze berichten het DSE weer verlaten T •
b

Overdragen van informatie in (Xl~l) naar (X~2) en omgekeerd

CON, TER, SPEDA en IDLE worden via de D-BUS van R
f

naar T
f

overgebracht. De

TR-berichten, NTR en PTR, worden in ~ ontvangen en aan T
f

gegeven. Als

kanaal X toegang tot de BUS heeft, zal T het ontvangen TR-bericht via de
1 f

A-BUS naar R
f

zenden. Het TR-bericht wordt daarna door R
f

ge!nterpreteerd

en eventueel via T
b

in kanaal Y
1

uitgezonden.

Als de padopbouw in dit DSE wordt geblokkeerd, zal R een NTR genereren.
f

Via T wordt dit NTR-bericht in Y naar het voorafgaande DSE gezonden.
b 1

Kanalen en control circuits

Uit de definitie van de C-funktie is af te leiden dat een kanaal k

deeluitmaakt van twee verschillende control circuits. Van het eerste

control circuit (deel van een PAD 1) is k INCE (OUTE), van het tweede

control circuit (deel van een PAD
2

) CRCT-OUTE (CRCT-INCE). Via k worden dus

zowel f- als b-signaleringsberichten overgedragen. De

f-signaleringsberichten in dat kanaal k hebben betrekking op PAD 1 waarvan

kanaal k deeluitmaakt. De b-signaleringsberichten in k gebruiken dat kanaal

alleen als transportmiddel, doch hebben betrekking op PAD 2 waarin kanaal

(k+16) op de andere PCM-lijn van de poort is opgenomen•
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3 Funktionele specifik~~~e ~an het gedrag van een DSE

In [KOO 82, hoofdstuk 3] wordt een methode gegeven waarmee een

schakelsysteem te beschrijven is. Deze beschrijving kan niet aIleen worden

gebruikt om het gedrag van een enkele centrale weer te geven, ook het

gedrag van een verzameling centrales (bijvoorbeeld wereldwijd aIle

centrales in het telefoonnet) of slecht een deel van een schakelnetwerk in

een centrale kan er mee worden beschreven. Ret gebruikt voor dit doel een

algebra!sche specifikatie methode. Milner's "Calculus of Communicating

Systems" (CCS) [MIL 78,80] is zo'n methode die speciaal is gericht op

kommunikatie.

CCS is een algebra voor "communication trees (CT's)"; een CT is een boom,

waarvan de takken akties voorstellen (bijvoorbeeld kommunikatie tussen

systemen) en waarvan de knooppunten labels zijn van subbomen.

Enkele symbolische notaties uit het CCS zullen nu in het kort nader word~n

toegelicht. Deze notaties zullen in dit hoofdstuk worden gebruikt bij de

specifikatie van het signaleringsgedrag van een DSE.

De SOM a+b kombineert het gedrag van twee systemen a en b in een nieuw

gedrag c zodanig dat c of a of b kan zijn. Als voorbeeld, het gedrag a+b

kan de abstrakte representatie zijn van: 1£ cond then a else b fi.

Een AKTIE ~x:B houdt in dat het bericht dat ontvangen wordt via poort A
toegekend wordt aan de variabele x, waarna het systeem gedrag B vertoond.

De aktie ~x:B geeft aan dat een bericht x wordt uitgezonden via poort ~,

waarna het systeem gedrag B zal vertonen. De aktie r:B betekent dat na een

voor de buitenwereld niet zichtbare aktie aangeduid met 1: het systeem

gedrag B vertoond.

De KONDITIE if <cond> --> C maakt het mogelijk parameters te gebruiken om

het gedrag te bepalen. Bijvoorbeeld:

B(i) ~ if i --> C + if not i --> D.

In tegenstelling tot CCS waar poortnamen worden aangeduid door Griekse

31



letters en uitgaande poorten worden geschreven als komplement van de

ingaaode poort (bijvoorbeeld ).. en A.), zal in dit verslag de notatie

worden gebruikt zoals die wordt gehanteerd in [KOO 82, page 10, 32 en 33J.

Een poortnaam zal dan gebaseerd zijn op de naam van het systeem waarvan de

poort deeluitmaakt. Bijvoorbeeld a.out is de uitgaande poort van systeem a.

Deze kan verbonden worden met een inkomende poort b.io van systeem b.

De kommunikatie primitieven ! en ? worden gebruikt om output,

respektievelijk. input, akties te specificeren. Bijvoorbeeld a.out! is de

(output) kommunikatie aktie via poort a.out.

Een eenvoudig voorbeeld ter verduidelijking van deze koncepten:

proces a: Al = a.in? x: A2

betekent: als proces a zich in toestand Al bevindt (of, volgens Milner: ala

systeem a een gedrag gekenmerkt door Al vertoond), dan kan het een bericht

via zijn ontvang-poort a.io ontvangen waarvan de waarde toegekent wordt aan

een variabele x. Rierna bereikt het proces de toestand A2. Ret is nu

mogelijk dit bericht via een zend-poort a.out te verzenden en terug te

komen in toestand AI:

A2 = a.out! x: Al

De specifikatie:

B = b.inl? x: b.out! x: B

+ b.in2? y: b.out! y: B

betekent dat het gedrag van systeem b afhangt van de ontvangst van

berichten via een van·zijn ontvang-poorten, gevolgd door het verzenden van

deze berichten via zijn zend-poort (d.w.z. b is een multiplexer).

Eveneens afwijkend van Milner's notatie, doch in overeenstemming met het

gestelde in [KOO 82, pag 34J, is de interpretatie van een term als 'a.in?

x'. Als m een van de signaleringsberichten is, dan houdt 'a.in? m' in dat

een bericht dat binnenkomt op a. in aIleen wordt geaksepteerd als het van

het type m is. Deze interpretatie heeft een l-op-l relatie met CCS.
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3.1 Signalerine in het DSE

Wat ~en enkele verbinding betreft; kunnen we het DSE opvatten als twee

knooppunten, schakelpoorten van het DSE, die we aanduiden met de namen die

overeenkomen met de funkties die de schakelpoorten ten opzichte van de

f-signaleringsberichten hebben. Ret knooppunt waar INCE binnenkomt heet dan

REC (receiver). Ret andere knooppunt dienovereenkomstig TRA (transmitter).

Deze twee knooppunten zijn via twee lijnen die de BUS representeren met

elkaar verbonden. De f-signalering wordt door REC via poort rec.out2 naar

poort tra.inl van TRA overgedragen. De b-signalering gaat vanuit TRA via de

poorten tra.outl en rec.in2 naar REC. Met andere DSE's in het DSN

kommuniceert dit DSE middels rec.inl (INCE), tra.out2 (OUTE) , tra.in2

(CRCT-OUTE) en rec.outl (CRCT-INCE).

----------------------.
1NCE: I IOUTE:

I
I
I BUS
r

CACT - I NCE: I 1

I I
1 ----------------

fig 3.1 representatie van een DSE voor ~~n verbinding

Ret gedrag van het DSE is met behulp van Milner's CCS te beschrijven,

evenals het gedrag van de receiver en de transmitter. Met behulp van het

expansie theorema [MIL 78,80] kan uit de beschrijvingen van de CT's van de

receiver en de- transmitter de beschrijving van de CT van het DSE worden

bepaald. Rierdoor is een kontrole van de afzonderlijke specifikaties

mogelijk.

CON-bericht

Ret verzenden van het bronadres van de bron naar de bestemming zullen we in

deze specifikatie aanduiden met het CON2-bericht. Ret CON-bericht zal

daarom CONI genoemd worden.

Ret bronadres wordt door de bron kontinu uitgezonden nadat hij het

CONl-bericht heeft verstuurd. Als de padopbouw de bestemming heeft bereikt

en het CON2-bericht daar is aangekomen, kan de verzending van het bronadres
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worden gestopt. De bestemming zal na de ontvangst van het CON-bericht een

PTR-bericht versturen. De bron zal daarop het zenden van het bronadres

staken.

Als het aldus gerealiseerde pad in de gespreksfase kapot gaat, zal het door

het NTR-mechanisme worden hersteld. Ret zenden van het CON2-bericht is op

dat moment echter gestopt. DSE's die nu in het pad worden opgenomen, zullen

daarom geen CON2-bericht ontvangen. Ret gedrag van zo'n DSE zal dus iets

moeten verschillen van dat van zijn kollega's die in het eerste pad zijn

opgenomen. Omdat het een DSE niet bekend is in welke van de twee

hiergenoemde situaties hij in het pad wordt opgenomen, zal het gedrag voor

beide mogelijkheden in de specifikatie aanwezig moeten zijn. Ontvangt een

DSE na een CON1- geen CON2-bericht dan zal hij via een niet-observeerbare

aktie "l; het volgende knooppunt in de CT bereiken.

3.1.1 Receiver

Akties via de poorten van de receiver zijn niet tijdsonaf~hankelijk. Dit

betekent voor de specifikatie dat ten gevolge van een niet zichtbare

kommunikatie met een klok, aangegeven door middel van de niet-observeerbare

aktie 1:, de receiver naar een volgend label in de specifikatie zal gaan.

Zo'n overgang zal plaats vinden als via de poort, waar volgens het

tijdschema eenbericht kan binnenkomen, geen bericht arriveert.

Als het f-signaleringsbericht uitblijft, zal naar de transmitter via

rec.out2 een synchronisatie bericht SYNC worden gezonden. De transmitter

kent eenzelfde soort bericht als hij geen b-signalering heeft over te

dragen; dit is het PACK-bericht. Als de transmitter defekt raakt, zal hij

in plaats van het PACK- een NACK-bericht zenden. Fysiek is het NACK het

niet aanwezig zijn van een PACK of b-signaleringsbericht.

In de tijd gezien worden signaleringsberichten achtereenvolgens via

rec.in1, rec.out2, rec.in2 en rec.out1 ontvangen of verzonden.

Ret gedrag van de receiver is nu als voIgt weer te geven:

R =1 rec.in1? conI:

rec.out2! con1:R
2

(true)

(Een CON-bericht bereikt de receiver

(en wordt op de BUS gezet.
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rec.in2? pack: R
3

+ rec.in2? nack:

rec.outl! ntr: R
l

(A1s een van de transmitters het

(CON-bericht aksepteert, za1 dit door

(midde1 van een PACK-bericht aan de

(receiver worden doorgegeven.

(A1s de padopbouw wordt geb1okkeerd,

(za1 geen PACK worden gegenereerd.

(De receiver genereert dan een NTR

(bericht.

R ""
3

rec.inl? con2:

rec.out2! con2: R
4

+ rec.inl? ter:

rec.out2! ter:R
1

+ .1:: rec.out2! sync: R
4

(Na een CONl-bericht, za1 een CON2

(bericht vo1gen. Dit za1 via de BUS

(aan de gese1ekteerde transmitter

(moeten worden doorgegeven.

(A1s de verbinding wordt verbroken,

(keert de receceiver naar de

(rusttoestand terug.

(A1s het pad kapot is gegaan nadat

(het in de gespreksfase is gekomen,

(kent de bestemming het bronadres en

(wordt CON2 niet meer verzonden.

(De receiver za1 in dit kanaa1 niets

(ontvangen en daarom ter synchroni

(satie sync uitzenden.

R
4 = rec.in2? pack: R

5
+ rec.in2? ptr:

(if i--> rec.outl! ptr:R6 +
if.not i--> R

6
)

+ rec.in2? ntr:

(1:: rec.outl! ntr: R
l

+

1:: (rec. inl? ter: R
l

+

(Ret pad is nog steeds intakt.

(A1s acknowledge wordt het PTR

(bericht overgedragen; dit bericht

(moet worden uitgezonden a1s niet

(eerder een PTR-bericht 1angs is

(gekomen.

(De padopbouw is geb1okkeerd, test

(daarom of vanuit dit DSE de opbouw

(dient te worden herstart;

(zo nee, stuur het NTR-bericht dan

(naar het vorige DSE.

(zo ja, stuur de transmitters in
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L recooutZ! conI: RZ(true») (het volgende frame het CONI

(bericht, mits het gesprek op dat

+ recoinZ? nack:

recooutl! ntr: R
I

R = recoinl? ter:
5

recooutZ! ter: R
I

+ 1: : recooutZ! sync: R
4

R6
.. recoinl? ter: recooutZ!

+ 1:: recooutZ! sync: R
4

R = recoinZ? ntr:
7

(1: : recoout1! ntr: R
1

+

1:.: (recoin1 ? ter: R +
1

1:.: recooutZ! conI:

+ recoinZ? pack: R
6

+ recoinZ? nack:

recoout1! ntr: R
1

3010Z Transmitter

,

(moment niet wordt be~indigdo

(Indien geen ACK wordt ontvangen

«NACK), is het pad kapot gegaano

(Met behulp van het NTR-mechanisme

(kan dit worden hersteldo

(Door middel van een TER-bericht

(wordt het pad afgebrokeno

(Als in het kanaal geen TER-bericht

(staat, dient onder invloed van de

(klok naar R
4

te worden gegaano

ter:R1 (Na de ontvangst van een PTR-bericht

(komt het pad in de gespreksfaseo

(Dit pad kan nu worden afgebroken 

(ten gevolge van een TER- of NTR

(bericht; daarna wordt het reeds

(eerder beschreven gedrag vertoondo

RZ(false»)

(Ook gedurende de gespreksfase wordt

(het pad bewaakto Als de transmitter

(niet eens per frametijd een PACK

(zendt, wordt aangenomen dat die

(transmitter defekt is, en wordt een

(NTR-bericht verzondeno

Ook de akties van de transmitter zijn niet tijdsonafhankelijko Daarnaast is

de volgorde waarin berichten via de poorten binnenkomen of uitgaan niet

voor alle situaties dezelfdeo Ret in het fysieke geval geselekteerde

uitgaande kanaal (OUTE) zorgt voor twee verschillende gedragingen die we L

en M zullen noemeno Als OUTE tussen de grenzen INCE+Z en INCE+16 ligt, zal
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de transmitter gedrag L vertonen, 'in het andere geval gedrag M.

De volgorde waarin de poorten berichten kunnen ontvangen of uit kunnen

zenden, wordt in fig 3.3 weergegeven.

tijd

1
L

I
tra.in2

tra.ini

tra.outi

tra.out2

tra.ini

tra.outi

tra.out2

M

[
tra.ini

tra.outi

tra.in2

tra.out2

fig 3.3 tijdvolgorde

Een numeriek voorbeeld ter ondersteuning: onderstel dat INCE gelijk is aan

kanaal 2, dan zal CRCT-INCE gelijk zijn aan kanaal 18 (2+16).

L: Als OUTE e: [4,18] zal het DSE gedrag L vertonen. CONI zal door de

receiver in kanaal 2 worden ontvangen en tij dens de ontvangst van het

volgende kanaal via de BUS naar een transmitter worden gezonden. Deze

transmitter zendt het CONI-bericht in OUTE uit, waardoor voor de

ontvangst van een volgend f-signaleringsbericht een NTR- of PTR-bericht

kan arriveren vanuit het volgende DSE. In het volgende frame heeft de

receiver weer tijdens kanaal 3 toegang tot de BUS (met CON2) en kan het

eventueel ontvangen PTR- of NTR-bericht worden overgedragen van de

transmitter naar de receiver. Enzovoort.

M: In het geval dat OUTE €: [1,3] U [19,31] zal in kanaal 2 CONI arriveren.

Tijdens het volgende kanaal wordt dit bericht via de BUS naar een

transmitter gebracht, waar het zal worden uitgezonden. In tegenstelling

tot de situatie waarin gedrag L wordt vertoond, zal nu, voordat een NTR

of PTR-bericht kan worden ontvangen, CON2 binnenkomen en worden

overgedragen van de receiver naar de transmitter. Na deze overdracht van

het tweede voorwaartsgerichte signaleringsbericht zal pas voor het eerst

een NTR- of PTR-bericht kunnen arriveren.
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De tijdsvolgorde waarin qe externe poorten akties uitvoeren is voor de twee

situaties dan als volgt:

1
L: INCE (rec.inl) M: INCE (rec.inl)

tijd OUTE (tra.out2)- CRCT-OUTE (tra.in2)

CRCT-INCE (rec.outl) CRCT-INCE (rec.outl)

CRCT-OUTE (tra.in2) OUTE (tra.out2)

Ret gedrag van de transmitter kan dan als volgt worden weergegeven:

T ...
I

T ...
2

tra.inl? conI: T
2

1:: tra.outl! nack: T
I

+ "t: tra.outl! pack:

(1:: tra.out2! conI: L

+ 't: tra. out2! conI: M)

(Niet opgenomen in een pad wacht de

(transmitter op een CON-bericht

(Na de ontvangst van het CON-bericht

(bepaalt de transmitter of via hem

(de gevraagde bestemmi~g kan worden

(bereikt en of hij geselekteerd is.

(Als dit niet het geval is, keert hij

(terug naar TI •

(Aksepteert de transmitter de oproep,
.

(dan zal hij een PACK-bericht naar de

(receiver zenden. Afhankelijk van de

(kanaalkeuze zal gedrag L of M

(worden vertoond.

+ tra.in2? ntr:

tra.in2? ptr: L
4

L (Als het DSE in nivo 1 ligt, zal een

(PTR-bericht worden ontvangen naar

(aanleiding van het CONI-bericht dat

(de bestemming heeft bereikt.

(Als de padopbouw in het volgende

(DSE wordt geblokkeerd, zal een NTR

(bericht arriveren. Wordt in het

(A + tra.inl? con2: tra.outl! ntr: T
I

) (volgende frame een CON2

(bericht ontvangen, dan wordt het

(NTR-bericht naar de receiver

(gezonden en het pad wordt
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(afgebroken.

(Als de tijd verstrijkt zonder dat

(dat een PTR- of NTR-bericht

(arriveert, zal naar L
1

worden

(gegaan.

L
1

= tra.inl? conZ: tra.outl! pack: (Ret CONZ-bericht wordt geaksepteerd

tra.outZ! conZ: L (verzonden.
Z

+ tra.inl? ter: tra.outZ! ter: T1(AIs de oproeper het gesprek

(be~indigt, zal het pad worden af

(gebroken en zal het TER-bericht aan

(het volgende DSE worden gezonden.

+ tra.inl? sync: (CONZ zal niet worden ontvangen als

L =
Z

tra.outl! pack: L
Z

tra.inZ? ptr:

(tra.inl? ter: tra.outZ! ter:

+ tra.inl? sync:

tra.outl! ptr: L
5

(het nu op te bouwen pad een alter

(natief is voor een pad dat in de

(gespreksfase defekt raakte. Ret

(zenden van het CONZ-bericht is door

(de ontvangst van een PTR-bericht

(gestopt. De bestemming kent de bron.

(Ret DSE is voor dit pad in een fase

T
1

(gekomen dat het wacht op een

(PTR-bericht. Dit bericht zal dan

(naar de receiver worden gestuurd en

(van daar uit naar de bron.

+ 1:" L• 3

+ tra.inZ? ntr: A (Natuurlijk is het ook mogelijk dat

(de padopbouw wordt geblokkeerd of

(dat het het gesprek wordt

tra.inl? ter: tra.outZ! ter: T
1

(be~indigt.

+ tra.inl? sync: tra.outl! pack: L
Z

L4 = tra.inl? conZ: tra.outl! ptr:

tra.outZ! conZ: L
5

+ tra.inl? sync:

tra.outl! ptr: L5

(Als acknowledge op het CONZ-bericht

(zal het ontvangen PTR-bericht

(fungeren.

(Als er na een CONI geen CONZ-bericht

(voIgt, zal toch het PTR-bericht
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(worden afgegeven.

+ tra.inl? ter: tra.out2! ter: T
1

(Ret gesprek kan ook worden

(bel!indigd.

L .. tra.in2? ntr: A (Nadat het PTR-bericht is doorge-
5

+ "t: L6 (geven. komt het DSE in de gespreks-

(fase. Ret pad wordt ook nu bewaak t

(door de overdracht van PACK's.

L
6

.. tra.inl? ter: tra.out2! ter: T (Als het gesprek is afgelopen. zal
1

+ tra.inl? sync: (een TER-bericht het pad afbreken.

tra.outl! pack: L
5

+ tra.inl? sync:

M == tra.inl? con2: tra.outl! pack: M
1

(Ret tweede gedeelte van het

(CON-bericht wordt in deze situatie

(altijd voor het eerst TR-bericht

(ontvangen.

(De verzend~ng van CON2 is al

tra.outl! pack: M
3

+ tra.inl? ter:

(gestopt; dit op te bouwen pad dient

(dus een kapot gegaan pad te

(vervangen.

(Ret pad wordt afgebroken.

(tra.in2? ptr: tra.out2! ter: T1 + B)

M
1 == tra.in2? ptr: (Als geen NTR wordt ontvangen zal

tra.out2! con2: M
4

(het CON2-bericht verder worden

+ tra.in2? ntr: A (gezonden. ,',

+ '1:: tra.out2! con2: M
2

M
2 == tra.inl? ter: (tijdens M

2
en M

3
wordt gewacht

(tra.in2? ptr: tra.out2! ter: T
1

+ B)

+ tra.inl? sync: (op het PTR-bericht ten teken dat

tra.outl! pack: M
3

M
3

== tra.in2? ptr: M
4

+ tra.in2? ntr: A

+ "t : M
2

(het pad de bestemming heeft bereikt.

(waarna de gespreksfase ingaat.
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M =
4

tra.inl? ter: B

+ tra.inl? sync:

tra.outl! ptr: M
S

(Als de verbinding nog niet wordt

(verbroken, zal het PTR-bericht

(worden doorgestuurd.

MS - tra.in2? ntr: A

+ L: M
6

M
6

= tra.inl? ter: B

+ tra.tnl? sync:

tra.outl! pack: M
S

(De gespreksfase kan worden verlaten

(doordat het gesprek is afgelopen

«TER) of doordat het pad in het

(ongerede is geraakt (NTR).

(M.b.v. PACK wordt het pad bewaakt.

A

B

=

=

tra.inl? ter: T
l

+ tra.inl? sync:

tra.outl! ntr: T
l

tra.in2? ntr: T
l

+ 1: : tra.out2! ter: T
l

(Een NTR-bericht wordt dan en slechts

(dan als ACK-bericht doorgegeven

(als het pad niet wordt afgebroken.

(Een TER-bericht wordt dan en slechts

(dan naar het volgende DSE gezonden

(als vandaar uit geen NTR-bericht is

(aangekomen.

3.1.3 DSE

De beschrijving van de CT van e~n DSE zal in dez.e paragraaf worden

weergegeven. De poorten van het DSE zijn INCE, CRCT-INCE, OUTE en

CRCT-OUTE. Deze kunnen we in overeenstemming met het naamschema aanduiden

met dse. inl, dse.outl, dse.out2 en dse.in2. De tijdvolgorde waarin deze

poorten bij akties betrokken zijn is reeds in de vorige paragraaf

aangegeven. De specifikatie is:

S 1
dse.inl? conI: S2(true) (Start.

S2(i) = 't: dse.outl! ntr: Sl
+ l:. dse.out2! conI: S3
+ 1:: dse.out2! conI: S

19

41

(Padopbouw geblokkeerd.

(Gedrag L.

(Gedrag M.



Gedrag L:

53 - dse.in2? ptr: 54
+ dse.in2? ntr: 55

+ 1:: 56

+ dse.inl? con2: 57

+ dse.inl? ter: 5a
+ 't: 59

(Deze laatste 3 termen

(aIleen als OUTE-INCE+16.

PTR in transmitter:

54 - dse.inl? con2: ( dse.out2! con2:( if i --> dse.outl! ptr: 5
14

+ if not i --> 514 )

+ ( if i --> dse.outl! ptr: dse.out2! con2: 5
14

+ if not i --> dse.out2! con2: 5
14

)

+ r : TF)

+ dse.inl? ter: ( dse.out2! ter: 5 + ""C.: 5 )
1 1

+ 1: : (if i --> dse.outl! ptr: 5
14

+ if not i --> 5
14

+ L: TF)

NTR in transmitter:

55 = dse.inl? con2: (H(true) + TF)

+ dse.inl? ter: 51

+ -r: (H(true) + "C.: TF)

Geen b-signaleringsbericht in transmitter:

56· dse.inl? con2: (dse.out2! con2:-5
10

+ 1:: TF)

+ dse.inl? ter: (dse.out2! ter: 51 + 1:: 51)

+ 1:: (5
10

+ "t: TF)

CON2 in receiver:

5 7
dse.in2? ptr: ( dse.out2! con2: ( if i --> dse.outl! ptr: 5

14
+ if not i --> 5

14
)

+ ( if i --> dse.outl! ptr: dse.out2! con2: 5
14

+ if not i --> dse.out2! con2: 5
14

)

+ 1: : TF).
+ dse. in2? ntr: (H(true) + 't: TF)

+ 1:: (dse.out2! con2: 5
10

+ 7:: TF)
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TER in receiver:

5 ...
8

dse.in2? ptr: (dse.out2! ter: 51 + 1:: 51)

+ dse.in2? ntr: 51

+ "t: (dse.out2! ter: 51 + 't: 51)

Geen f-signaleringsbericht in receiver:

59'" dse.in2? ptr: ( if i --> dse.outl! ptr: 5
14

+ if not i --> 5
14

+ 1:: TF)

+ dse.in2? ntr: (H(true) + 1:: TF)

+ 't': (5
10

+ 't: TF)

Wachtend op een PTR:

510 ... dse.in2? ptr: 511
+ dse.in2? ntr: 512
+ 1:: 5

13
+ dse.in1? ter: 58
+ 1: : 5

9

(Deze laatste twee termen

(alleen als OUTE-INCE+16.

PTR in transmitter:

5
11

- dse.in1? ter: (dse.out2! ter: 51 + 1:: TF)

+ 1:: ( if i --> dse.outl! ptr: 5
14

+ if not i --> 5
14

+ "t: TF)

NTR in transmitter:

512 - dse.in1? ter: 51

+ 't: (H(true) + 1:: TF)

Geen b-signaleringsbericht in transmitter:

5
13

= dse.in1? ter: (dse.out2! ter: 51 + 1:: 51)

+ or: (5
10

+ 1:: TF)
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Gespreksfase:

S = dse.in2? ntr: SIS14
+ 1:: S16
+ dse.inl? ter: S17
+ t; : S18

NTR in transmitter:

S = dse.inl? ter: S
15 1

+ 't:: (H(false) + "C TF)

Geen b-signaleringsbericht in transmitter:

S = dse.inl? ter: (dse.out2! ter: S + t:: S )
16 1 1

+ 1:: ( S + 't.: TF)
14

Ter in receiver:

S17 = dse.in2? ntr: SI

+ t=: (dse.out2! ter: SI + 1:: SI)

Geen f-signaleringsbericht in receiver:

S dse. in2? ntr: (H(false) + 1:.: TF)
18

+ ~: (S14 + 1: : TF)

Gedrag ?1:

S = dse.inl? con2: (S + 1:: TF)
19 20

+ dse.inl? ten (S21 + 't;: SI)

+ ~: (S22 + t:: TF)

CON2 wachtend in transmitter:

S20 dse.in2? ptr: dse.out2! con2: S23
+ dse.in2? ntr: S

24
+"1:: dse.out2! con2: S25

TER wachtend in transmitter:

S21 dse.in2? ptr: dse.out2! ter: SI
+ dse.in2? ntr: SI
+ T: dse.out2! ter: S

1
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Geen f-signaleringsbericht in transmitter:

5
22

- dse.in2? ptr: 5
21

+ dse.in2? ntr: 5
24

+ "t:: 5
25

PTR in transmitter:

5
23

• dse.inl? ter: (5
26

+ 1:: 51)

+ "'t: (5
27

+ 1:: TF)

NTR in transmitter:

5
24

dse.inl? ter: 51

+ t::: (H(true) + 'l: : TF)

Geen b-signaleringsbericht in transmitter:

5
25

= dse.inl? ter: (5
21

+ ~ : 51)

+ 1:': (5
22

+ 7:: TF)

TER wachtend in transmitter:

(Wacht op PTR.

dse.in2? ntr: 51

+ C: dse.out2! ter: 51

Geen f-signalerinsbericht in transmitter, PTR wachtend in receiver:

dse.in2? ntr: (1f i --> dse.outl! ptr: 528
+ 1f not i --> 528 )

+ 1:": (1f i --> dse.outl! ptr: 5
29

+ 1f not i --> 5
29

)

NTR in transmitter:

5
28

• dse.inl? ter: 51

+ "t : (H(false) + 1: : TF)

Geen b-signaleringsbericht in transmitter:

5
29

• dse.inl? ter: (5
26

+ "t:: 51)

+ 1:: (5
30

+ T:: TF)
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Geen f-signaleringsbericht wachtend in transmitter:

S30 = dse.in2? ntr: S28

+ t: S29

Rerstart padopbouw?

R(j) = ~: dse.out1! ntr: S
1

+ 1:: ( dse.in1? ter: S
1

Transmitter is kapot gegaan:

(NTR ~ NIVO.

(NTR < NIVO.

TF = dse.out1! ntr: Sl

De CT van het DSE kan eveneens worden ontwikkeld vanuit de beide deelbomen

REC en TRA die in de vorige paragrafen zijn gespecificeerd. De

begintoestand in deze nieuwe beschrijving wordt gekarakteriseerd door het

label R
1
T

1
• Alle v?lgende knooppunten in de te ontwikkelen CT worden op

eenzelfde manier weergegeven; zij vormen tesamen (een deelverzameling van)

het kartesisch produkt van REC en TRA. R
i

Tj heeft daarbij een direkte

relatie met de beschrijvingen van REC en TRA. R
i

duidt erop dat de receiver

gedrag R
i

zal vertonen en de transmitter gedrag Tj. Ret DSE vertoont

daarmee gedrag RiT
j

•

In termen van CCS betekent dit dat we compositie doen over de systemen REC

en TRA (het verweven van de bomen REC en TRA) onder restriktie van hun

onderlinge kommunikatie. Dit laatste betekent dat de kommunikatie via de

interne poorten voor de buitenwereld als niet-observeerbaar wordt

aangegeven.

Deze compositie onder restriktie, dat wil zeggen het afleiden van de CT

voor het DSE, wordt in CCS ontwikkeld met behulp van het expansie theorema.

Ret resultaat hiervan (voor het L-geval) staat in appendix A. Door

toepassing van bepaalde wet ten die in CCS gelden, kunnen deze

vergelijkingen worden vereenvoudigd. De aldus verkregen vergelijkingen

dienen met de in deze paragraaf weergegeven vergelijkingen overeen te

komen.

Als we beide beschrijvingen van de DSE-CT met elkaar vergelijken, zien we
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dat de door middel van compositie verkregen CT uitgebreider is. Dit komt

omdat in de CT's van de receiver en de transmitter de volgorde van de

akties via de poorten INCE, CRCT-INCE ten opzichte van de poorten OUTE,

CRCT-OUTE niet wordt gespecificeerd. Ret via compositie verkregen DSE

gedrag fs daardoor meer omvattend dan dat we eigenlijk willen. Ret verdient

daarom aanbeveling om door middel van een derde deelsysteem naast REC en

TRA (een zogenaamde sequencer SEQ) deze gewenste volgorde af te dwingen.

Compositie over de drie deelsystemen (REC, TRA en SEQ) zou dan weI het

feitelijk gewenste gedrag van het DSE moeten weergeven.
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3.2 Verbindingsproces in een DSE

De implementatie van het gedrag van een DSE ten aanzien van het verbin

dingsproces is te beschrijven met behulp van een aantal deelprocessen.

Vergelijk dit met het procesmodel in [KOO 82, hoofdstuk 5].

In het DSE is voor elk kanaal op elke lijn een dergelijk verbindingsproces

gedefini~erd. Daardoor is zo'n DSE te realiseren door middel van een

gemeenschappelijk gebruikt verbindingsproces, waar de kanalen e~n voor e~n

toegang toe krijgen (fig 3.2).

VERBINDINGSPROCES •
•
•

UIT

fig 3.2

De signaleringsberichten worden in twee groepen verdeeld, namelijk primaire

en sekundaire signaleringsberichten. Ret connection request bericht is het

enige bericht van het primaire type. De overige berichten vormen de

sekundaire groep.

Ret ENTRANCE PROCES (ENT) (fig 3.3) splitst de inkomende signalerings

berichtenj de primaire berichten worden doorgegeven aan het PRIMARY

IDENTIFICATION PROCES (PID). De sekundaire berichten worden afgebogen en

gaan naar het RESPONSE PROCES (RES).

PID bepaalt of de bestemming element is van het service area van het DSE.

Is dit het geval dan wordt het CON-bericht verder verwerkt door het

DOWNWARD PROCES (DWN). Anders gaat het CON-bericht naar het UPWARD PROCES

(UPW) •

Via DWN bereikt het de padopbouw een lager nivo in het DSN. In DWN wordt

onderzocht of de te kiezen lijn een kanaal vrij heeft. Zijn aIle kanalen

bezet dan is de padopbouw geblokkeerd. Ret CON-bericht wordt dan naar RES
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gezonden om aan te geven dat de padopbouw is geblokkeerd.

Als op de lijn minstens een kanaal vrij is, zal het eerste vrije kanaal

worden gekozen, en krijgt RES een kopie van het CON-bericht en de ROUTE

beschrijving van het pad in dit DSE. Ret CON-bericht gaat daarna naar het

volgende DSE.

Via UPW wordt een hoger nivo in het DSN bereikt. In deze situatie kan de

bestemming in principe via aIle UPW-lijnen worden bereikt. Er zal dus een

lijn moeten worden geselekteerd. Ret kriterium hiervoor wordt in het

volgende hoofdstuk besproken. Als aIle lijnen bezet zijn of als de paden

via de lijnen verderop in het DSN worden geblokkeerd, wordt het CON-bericht

naar RES gestuurd om aan te geven dat de padopbouw is geblokkeerd.

------------------------------

OWN

1 ------------------------

fig 3.3 blokschema van het verbindingsproces

In RES worden aIle seku~daire signaleringsberichten behandeld, en wordt de

administratie bijgehouden van de paden in het DSE. De SPEDA- en

IDLE-berichten hebben aIleen in het fysieke geval een funktie, voor het

verbindingsproces zijn ze niet van belang. We laten ze daarQm verder buiten

beschouwing.

Ret PTR-bericht wordt doorgegeven aan het volgende DSE, en het pad komt in

de gespreksfase.

Ret TER-bericht laat de route informatie en het afschrift van het

CON-bericht uit het DSE verwijderen als het het DSE weer verlaat.

Ret NTR-bericht wordt door het response proces geanalyseerd. Als de waarde
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van het attribuut lager is dan het nivo waarop het DSE zich in het DSN

bevindt. zal het NTR-bericht verdwijnen en zal het CON-bericht waarop de

NTR betrekking had opnieuw ter verwerking worden aangeboden. Daarbij zal

het HISTORY attribuut van het connection request worden aangepast. Het

CON-bericht zal aan het UPW-proces worden afgegeven.

Als de padopbouw in DWN of UPW wordt geblokkeerd zal RES het CON-bericht

omvormen tot een NTR-bericht. Het NTR-attribuut krijgt een waarde die

gelijk is aan het nivo waarop het DSE zich in het DSN bevindt. RES zal dit

NTR-bericht dan in CRCT-INCE (zie paragraaf 2.4) plaatsen.

3.3 Datastrukturen in een DSE

In een DSE zijn een tweetal datablokken nodig om de voor de goede

funktionering van het DSE noodzakelijke informatie te behouden. Ten aerste

is dat een ROUTE tabel waarin. zoals de naam al aangeeft. de

routerings-informatie van de door het DSE opgebouwde paden is opgeborgen.

Hiermee kan een verbinding in stand worden gehouden.

Omdat een pad hersteld moet kunnen worden als het kapot is gegaan of als de

opbouw ervan wordt geblokkeerd. zal ook het bestemmingsadres tezamen met de

historie van de padopbouw moeten worden bewaard. Door de aanwezigheid van

deze informatie zal een alternatief pad vanuit een willekeurig DSE in het

DSN kunnen worden opgebouwd; er hoeft geen informatie in de bron te worden

opgehaald.
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4 Simulatie van het digitaal schakelnetw~r~

Ret CON-bericht wordt via een van de UPW-lijnen naar een hH!rarchh:ch

hogere netwerklaag gebracht als d t£ s (DSE). Een DSE in nivo 1 heeft vier

van zulke lijnen, een DSE in een van de twee volgende nivo's 8 en een DSE

in het hoogste nivo heeft er geen een.

Als dus de bestemming geen element is van het service area van dit DSE, zal

~~n van de UPW-lijnen in het pad moeten worden opgenomen. Maar welke lijn

is de beste keuze?

De meest ideale situatie bij het opbouwen van een pad doet zich voor als de

padopbouw niet wordt geblokkeerd. De bestemming wordt dan het snelste

bereikt. Maar hoe weet het selektiemechanisme in een DSE via welke UPW-lijn..
in dat DSE de padopbouw verderop niet wordt geblokkeerd, als in dat DSE

niet bekend is wat de toestand elders in het netwerk is. De keuze zal

daarom voort moeten komen uit een bepaalde strategie die een optimale

opbouw waarborgt. Daartoe onderscheiden we 4 selektie-strategi~n. Ret zijn:

(1) kies .vanaf een vast startpunt steeds de eerste lijn die een kanaal

vrij heeft

(2) kies de lijn die de minste kanalen, doch minimaal ~en, vrij heeft

(3) kies, beginnend vanaf de laatst gekozen lijn, de eerstvolgende lijn

die een kanaal vrij heeft

(4) kies de lijn die de meeste kanalen vrij heeft.

Bij de eerste twee mogelijkheden worden de

belast. DSE's die zijn verbonden met de meest

veel meer verkeer te verwerken krij gen dan de

UPW-lijnen niet evenredig

gekozen UPW-lijnen~ zullen

anderen. In deze DSE's zal

dan ook zodra de padopbouw in benedenwaartse richting gaat de blokkering

optreden. Andere DSE's en dus ook de PCM-lijnen vanuit die DSE's blijven

ongebruikt. Een geblokkeerd pad zal dan altijd via een van deze laatste

DSE's zijn bestemming kunnen bereiken. Vergelijk deze manier van routering

met de routering in Clos-netwerken [CLO 53].

Bij methoden (3) en (4) zal de verkeersbelasting evenredig over aIle DSE's

worden verdeeld. Bij de vierde manier nog sterker dan bij de derde manier.

Zolang er voldoende kanalen in een richting gaan, zal de blokkering laag
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gehouden kunnen worden. Maar hoe is de relatie met de verkeersintensiteitJ

Zal bij een toenemend verkeersaanbod een bestemming nag wel bereikt kunnen

worden, of wordt de padopbouw telkens opnieuw geblokkeerd terwijl er op elk

nivo nag kanalen vrij zijn. In dit laatste geval, als de verbinding niet

kan worden gerealiseerd terwijl er op elk nivo nag vrije kanalen zijn, heet

de oproep intern geblokkeerd.

Als het mogelijk is het DSN te simuleren, kan misschien een uitspraak

worden gedaan over de relatie tussen de verkeersintensiteit en het aantal

blokkeringen afhankelijk van de gebruikte selektie-strategie.

4.1 Evaluatie netten

Voor zo'n simulatie kan gebruik worden gemaakt van een VAX-ll/780 komputer

van DEC en van een simulatieprogramma genaamd FORCASD. Dit programma,

ontwikkelt bij Philips Research Hamburg [BER 80], is gebaseerd op

Evaluatienetten [NUT 72], kortweg E-netten genaamd. Een E-net is een

uitbreiding van een Petrinet [PET 81] en is ontwikkeld am een grotere

modelleringskracht te krijgen. Ret E-net verschilt van het Petrinet doordat

er in het E-net naast een besturingsstroom oak een datastroom aanwezig is.

4.1.1 Primitieve E-netten

Evaluatienetten worden opgebouwd met behulp van 5 primitieve E-netten. Dit

zijn (fig 4.1) de T(ime)-transitie, F(ork)-transitie, J(oin)-transit~e en

de konflf.kt transities X en Y. Ze bestaan uit Transities, Lokaties en

Tokens.

TRANSITIES zijn de knopen in het net waar de tokenstroom wordt gestuurd en

waar de attributen behorend bij een token kunnen worden gemodificeerd.

Trarisities worden voorgesteld door vertikale lijnen.

LOKATIES vertegenwoordigen kondities die kunnen bestaan gedurende een

zekere tijdsperiode. Ze worden als cirkels weergegeven. Een lokatie kan, op

zijn hoogst, een ingang en een uitgang hebben.

Lokaties worden bezet door TOKENS die bewegen kunnen langs gerichte paden,

aangegeven door pijlen. Elke lokatie kan een token bezitten of leeg zijn.

Een token kan een "simple token" zijn welke alleen bezetting aangeeft, dat

wil zeggen de konditie is waar, of het kan een "attribute token" zijn. Ret
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attribute-token geeft niet aIleen aan dat de konditie waar is, doch voert

ook een aantal attributen met zich mee. Deze attributen kunnen veranderen

als het token door het net stroomt.

4.1.2 Akties van primitieven

De T transitie weergegeven in fig 4.1 werkt als voIgt: als een token in

lokatie A aanwezig is en in lokatie C staat geen token, dan VUORT de

transitie. Na een tijdsvertraging (die 0 kan zijn) wordt het token uit A

verwijderd en in C geplaatst.

T- TRANSITIE

J- TRANS IT I E

1----t.C

B )--41

y-TRANSITIE

fig 4.1 primitieve E-netten

F-TRANSITIE

x-TRANSITIE

De F transitie vuurt als een token in A aanwezig is en enoch D een token

bevatten. Na het vuren is het token uit A verdwenen en bezitten zowel C als

D er een. De formele definitie van de F transitie laat zien dat attribute

tokens kunnen passeren. De attributen kunnen door een transitie-procedure,

gekoppeld aan de F transitie, worden veranderd. De resulterende tokens in C

en D hoeven tiiet identiek te zijn. In principe kan de een een attribute

token zijn en de ander een simple token.

De akties van de J transitie zijn gelijk aan die van de F transitie,

behalve dat het twee token stromen samenvoegt tot een enkele. De transitie

vuurt dan en slechts dan als in zowel A als Been token aanwezig is en niet
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in C.

De transitietijd (dit is de tijdsduur gedurende welke een transitie vuurt)

kan konstant of variabel zijn. In het laatste geval wordt de waarde van de

variabele bepaald door een of andere funktie of door een token-attribuut.

Token-attributen kunnen onder invloed van een bij de transitie

gedefini~erde transitieprocedure worden gewijzigd.

De X transitie kan gezien worden als de analogie van een multiplexer,

waarin de toestand van een beslissingslokatie (de honingraad in de figuur)

de toegangsvolgorde bepaalt. Een resolutie-procedure welke met de

resolutie-lokatie R is geassocieerd, bepaalt deze volgorde en kan een token

verplaatsen van lokatie A naar lokatie C of lokatie D. Lokatie R heeft een

derde toestand, "ongedefini~erd" genaamd, waarin geen van beide uitgaande

paden verbonden zijn totdat de resolutie-procedure de waarde van de

resolutie-lokatie verandert van ongedefini~eerd in nul of een. De

resolutie-lokatie dient ongedefini~eerd te blijven als de geselekteerde

uitgang reeds bezet is door een token. Nadat de transitie heeft gevuurd,

gaat de resolutie-lokatie terug naar de ongedefini~eerde toestand.

De Y transitie komt overeen met de X transitie. Als er of in A of in Been

token arriveert, zal dit onder invloed van de resolutie-lokatie door gaan

naar C. Echter als in A en B tegelijkertijd een token binnenkomt zal het

onstane konflikt door de resolutie-procedure moeten worden opgelost.

Veronderstel dat lokatie R een bepaalde waarde heeft gekregen, laten we

zeggen 1. Als een token arriveert in een van de lokaties A of B dan zal dat

token doorgaan naar C nadat de benodigde akties van de transit ie-procedure

met de vereiste tijdvertraging hebben plaatsgevonden. Als echter

tegelijkertijd in A en B tokens aankomen, zal de opgeslagen konditie van R

voorrang verlenen aan de ingang gekenmerkt door een 1; B zal dus als eerste

worden gekozen.

Transitie-procedures kunnen de waarden van de tokenattributen veranderen en

ze kunnen naar deze waarden refereren. Hetzelfde kunnen ze doen met globale

variabelen die worden gebruikt in een resolutie- of transitie-procedure

elders in het net.

Resolutie-procedures kunnen gebruik maken van de token attributen en van de

globale variabelen, maar ze mogen deze niet veranderen. Zij kunnen eveneens
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refereren naar tokens in lokaties die niet met de transitie zijn verbonden

waarop de resolutie-procedure werkzaam is.

4.2 ImplementaU~ "kriteria

Voor het verbindingsproces kunnen het SPEDA- en IDLE-bericht buiten

beschouwing worden gelaten. AIleen het CON- en TER-bericht zijn voor dit

proces van belang. Dit geeft een belangrijke reduktie van het aantal te

genereren tokens per gesprekj het komt nu neer op een tweetal tokens. De

eerste vervoert het connection request dat wordt omgevormd tot een

NTR-bericht als de padopbouw wordt geblokkeerd, het tweede draagt het

TER-bericht met zich mee. Beide tokens verdwijnen zodra een verbinding is

opgebouwd respektievelijk is afgebroken.

Om het geheugengebruik tijdens de simulatie te verminderen, genereren we

slechts 1 token per gesprek. Dit token zal voor twee doeleinden worden

gebruiktj namelijk zowel voor het opbouwen van een verbinding als voor het

afbreken van die verbinding. Omdat het afbreken van een pad (TER) altijd

vanaf de bron dient te starten, maakt de beperking tot ~~n token per

gesprek het noodzakelijk dat altijd een bidirektionele verbinding wordt

gerealiseerd. Ret token dat vanaf de bron een pad opbouwt, zal daar terug

moeten keren om het pad na beMindiging van het gesprek vandaar af af te

breken.

Tijdens de generatie van een gesprek krijgt het token dat dat gesprek

representeert een CON-bericht mee. Nadat dit token is teruggekeerd (en dus

een bidirektionele verbinding heeft opgebouwd tussen deze bron en de

bestemming), zal het CON-bericht vervangen worden door een TER-bericht. Ret

token zal dan niet direkt weer worden uitgezonden. Ret wacht gedurende de

gespreksduur in de terminal. Die gespreksduur wordt tijdens de generatie

als attribuut aan het token meegegeven.

Omdat in de meeste gevallen twee richtings verkeer tussen de oproeper en de

opgeroepene nodig is, zal de hier ge!ntroduceerde beperking weinig afbreuk

doen aan het model.

Een volgende beperking van het geheugengebruik wordt verkregen door het

PTR-bericht niet expliciet te maken (geen apart token). Oproeper en

opgeroepene kunnen er namelijk vanuitgaan dat de pad is opgebouwd als ze

geen NTR-bericht ontvangen en in het DSE kan het uitblijven van een NTR

opgevat worden als PTR-bericht.
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Ret zenden van het bronadres naar de bestemming door middel van het

CON2-bericht kan in de simulatie worden vervangen door het bronadres als

attribuut aan het token mee te geven.

Ret uitvallen van een PCM-lijn of een receiver of transmitter of zelfs een

heel DSE zal in het simulatiemodel buiten beschouwing blijven.

4.3 Implementatie van het verbindinf,spro~q~

V'IDe ;la representatie van het DSE als E-net wordt gebruik gemaakt van het

in paragraaf 3.2 besproken verbindingsproces. Dit proces is als E-net te

implementeren. De verschillende deelprocessen zullen hier worden besproken.

-In het E-ne~ model van een DSE wordt een oproep gerepresenteerd door middel

van een token met attributen. Deze ?ttributen bepalen de akties in de

diverse transities. De betekenis die aan de attributen moet worden

toegekend, i.s:

attr. 1 bestemming (destination DEST)

attr. 2 bron (source SRCE)

attr. 3 f-signaleringsbericht (OPCODE) en b-signaleringsbericht (TR)

attr. 4 historie van de oproep in dit DSE (HIST)

attr. 5 . inkomend kanaal en lijn/uitgaand kanaal (incoming edge.
INCE/outgoing edge OUTE)

Het vijfde attribuut is nodig omdat het verbindingsproces niet per kanaal

aanwezig is.

In elk DSE blijft informatie achter over-de oproep en het gerealiseerde pad

tussen INCE en OUTE. Deze wordt opgeborgen in een tweetal tabellen, genaamd

CON&HIST en ROUTE.

In de CON&RIST-tabel worden onder het adres, gevormd door de waarde van

"OUTE" de attributen 1, 2, 4 en 5 bewaard, terwijl de routering van de

oproep weergegeven wordt in ROUTE. Hierin wordt op adres INCE de waarde van

OUTE weggezet. Door deze twee tabellen worden de paden in het DSE volledig

beschreven.

De waarde van het RIST-attribuut is de decimale representatie van het 8

bits binaire HIST-woord. Elk bit representeert hierin 1 UPW-lijn. Een bit
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heeft de waarde 0 als de korresponderende lijn nog niet voor de padopbouw

is gebruikt. De waarde is 1 als de lijn in het pad is opgenomen dan weI in

het pad opgenomen is geweest maar weer is verwijderd omdat de padopbouw

toen blokkeerde.

Bit 0 representeert lijn 7, bit 1 lijn 6, enzovoort.

Ret adres van een terminal bestaat uit vijf getallen. Vier hiervan vormen

het eigenlijke adres, de vij f de geef t welke van de twee paden in de

bidirektionele verbinding wordt opgebouwd. Ret eigenlijke adres L
4

L
3
L

2
L

1
bestaat uit 6 cijfers. L

4
en L

1
worden weergegeven met behulp van 2

cijfers, L
3

en L
2

met 1 cijfer.

4.3.1 BUS proces

Ret nUS-systeem wordt nagebootst met behulp van het BUS proces. De tokens

die over de 16 lijnen binnenkomen worden op volgorde een voor een

toegelaten tot het verbindingsproces. Dit gebeurt door de tokens een met

het lijnnummer korresponderende vertraging te geven (fig 4.2). Zestien

T-transities worden voor dit doel in het E-net opgenomen. De T-transitie

waarmee lijn 0 isverbonden, zal het token dat over deze lijn binnenkomt

0,01 tijdseenheid vertragen. De volgende T-transities zullen hun tokens

steeds 0,01 tijdseenheid extra vertragen. De parallel aangekomen tokens

worden aldus serigel tot het verbindingsproces toegelaten (via lokatie 16).

1-----e16

o
o

' ..

fig 4.2 BUS proces
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4.3.2 Entrance proces

Door het BUS proces wordt een token toegevoerd aan het entrance proces via

lokatie 16. Ret entrance proces (fig 4.3) scheidt de primaire en de

sekundaire signaleringsberichten (paragraaf 3.2). Met behulp van een

X-transitie is die scheiding,uit te voeren.

11---+4.18
18J---~

1

fig 4.3 ENT fig 4.4 PID

De resolutie-procedure R is:
e

R : if OPCODE=CON
e -

then token naar PID (lokatie 18)

else token naar RES (lokatie 17)

fi

4.3.3 Primary identification proces

~et het primairy identification proces wordt het routing predikaat

"de s (DSE)" ge!mplementeerd dat werkzaam is op het via ENT in lokatie 18

gearriveerde token met een CON-bericht.

In hoofdstuk 2 is weergegeven dat de bestemming d ~en element is van s(DSE)

indien het DSE-adres gelijk is aan de meest signifikante cijfers van het

bestemmingsadres. Als tijdens de predikaat bepaling naast het bestemmings

adres ook het bronadres aanwezig is (en dat is bij deze simulatie het

geval), kan de waarheid van het predikaat op een andere manier worden

bepaald (zie ook paragraaf 2.3.7). In de resolutie-procedure R zal deze
p

tweede manier worden gebruikt. De meest signifikante cijfers (het aantal

hangt af van het nivo waarop DSE ligt) van de bron- en bestemmingsadressen

worden daarbij met elkaar vergeleken. Gelijkheid hiervan houdt in dat
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des (DSE) is. Ret token met het CON-bericht zal dan verder door OWN worden

verwerkt.

R : if (DEST div 101+NIVO)c(SRCE div 101+NIVO)
p- -- --

then token naar OWN proces (lokatie 20)

else token naar UPW proces (lokatie 19)

fi

4.3.4 Selection processen

We otlderscheiden 2 selektie-processen, te weten het downwards selection

proces (DWN) en het upwards selection proces (UPW). In deze beide processen

wordt een uitgaande lijn gekozen, gevolgd door het selekteren van een vrij

kanaal (channel selection).

Vanuit PIO wordt DWN via lokatie 20 en UPW via lokatie 19 bereikt. Vanuit

RES heeft via lokatie 23 het uit het NTR-rnechanisme voortkomende hernieuwde

CON-bericht toegang tot UPW. Via de lokaties 22 arriveren TER-berichten uit

RES. Zie voor de verwerking van deze TER-berichten paragraaf 4.3.5.

1 1 CH0 CH 23

0 0

2 0 19 0

0 0

7 22
7 CHCH

8 8
52

fig 4.5 DWN

Downwards selection proces

fig 4.6 UPW

De keuze van de DWN-lijn wordt geheel bepaald door het bestemmingsadres
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(zie paragraaf 2.2.1). Oit wordt door middel van de resoluiie-procedure Rd
ge!mplementeerd (fig 4.5). Een van de getallen in het bestemmingsadres zal

uit dat adres worden gehaald. De cijfers die voor en achter het gewenste

getal staan worden daartoe met behulp van de div en mod operaties

verwijderd.

R
d

:~ LEVL=l do LOUT:= (DEST mod 100)

LEVL=2 do LOUT:- (DEST mod 1000) div 100

LEVL=3 do LOUT:= (DEST mod 10000) div 1000

LEVL-4 do LOUT:= (DEST mod 1000000) div 10000

if #FCH(LOUT)'&O

then #FCH(LOUT) :-#FCH(LOUT)-l; token naar channel selection proces

van LOUT (lokatie CH)

else blokkering; token naar RES (lokatie 24)

fi

Zodra dat .is gebeurd, zal door R
d

worden bepaald of de geselekteerde lijn

LOUT nog een kanaal vrij heeft. Het token zal in dat geval (via lokatie CH)

naar het channel selection proces van die lijn worden gebracht. Zijn

daarentegen aIle kana len al in een pad opgenomen, dan blokkeert de

padopbouw. Het RES-proces wordt dan van deze blokkering op de hoogte

gebracht door het token via uitgang 8 en lokatie 24 daarheen te sturen.

Upwards selection proces

In UPW kunnen in principe aIle lijnen vrij &eselekteerd worden. Volgens een

van de vier selektie-strategi~n, zoals deze in het begin van dit hoofdstuk

zijn weergegeven, zal een UPW-lijn worden gekozen. In de resolutie-proce

dure R wordt dit selektie-proces aangeduid met Lineselection. Eerder
u

gekozen lijnen (in HIST aangegeven) en lijnen die geen kanalen meer vrij

hebben (te zien aan #FCH) worden bij de selektie uitgesloten.

60



&0: LOUT:= Lineselection(HIST, HFCH)

if LOUT=8

then blokkeringj token naar RES (lokatie 25)
8-LOUTelse #FCH:=HFCH-lj HIST:z HIST + 2 j token naar channel selection

proces van LOUT (lokatie CH)

Als de padopbouw echter wordt geblokkeerd, dat wil zeggen geen van de

lijnen kan worden gekozen, zal via uitgang 8 (LOUT=8) deze blokkering

worden doorgegeven aan het RES-proces.

Van de geselekteerde lijn zal het aantal vrije kanalen (HFCH) ~~n worden

verlaagd. In het history attribuut wordt daarna genoteerd dat het token met

het CON-bericht via lijn LOUT wordt gerouteerd.

Channel selection proces

In een DSE is een channel selection proces (CHSEL) per lijn aanwezig. Dit

proces heeft twee ingangenj lokatie CR en lokatie CC •. Vanuit DWN en UPW

komen tokens aan in lokatie GR. Deze tokens vervoeren f-signalerings

berichten (TER en CON). Vanuit RES bereiken tokens CHSEL in lokatie CC.

Deze hebben het b-signaleringsbericht (NTR) bij zich.

In CHSEL worden drie funkties gerealiseerd:

a. Ret selekteren van het uitgaande kanaal. Dit zal het eerstvolgende vrije

kanaal zijn opdat de vertraging in dit DSE zo minimaal mogelijk is. Dit

wordt gerealise~rd met behulp van een MX-transitie met 32 uitgangen (fig

4.]) waarvan de uitgangen de 32 kanalen voorstellen. De

resolutie-procedure R bepaalt dat eerstvolgende vrije kanaal naar
c

aanleiding van de inhoud van de ROUTE tabel.

b. De T-switch funktie. Door de kanaalsprong zal het token niet direkt

verder kunnenj het zal enige tijd moeten wachten. 32 T-transities (voor

elk van de kanalen 1) realiseren deze T-switch, waarbij de

tijdvertraging overeenkomt met de kanaalsprong. Een voor ~en zullen de

tokens de T-switch verlaten en via lokatie OUT naar het volgende DSE

gaan.

c. Ret plaatsen van een b-signaleringsbericht in het kanaal dat voor dit

bericht CRCT-INCE vormt.Dit kan op twee manieren worden gerealiseerd.
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Onderstel dat kanaal i uitgezonden gaat worden en dat via dat kanaal een

NTR-bericht moet worden overgedragen. Een token dat dit NTR-bericht bij

zich heeft, zal vanuit RES via lokatie CC CRSEL bereiken. Dit token zal

via uitgang 1 van de X-transitie en lokatie OUT naar het volgende DSE

gaan, indien in kanaal i in deT-switch gee~ token staat te wachten.

Is in kanaal i in de T-switch weI een token (met een TER-bericht)

aanwezig, dan zal d!t token worden doorgestuurd. Ret NTR-bericht dat het

token uit RES bij zich heeft, zal door het doorgaande token worden

overgenomen als het de MY-transitie passeert en in lokatie OUT komt. Ret

token uit RES is daartoe via uitgang 0 van de X-transitie naar een

ABSORBER-transitie gebracht. Nadat het NTR-bericht is overgenomen, wordt

het tQken door de absorber uit het netwerk verwijderd.

OUT

fig 4.7 channel selection process

4.3.5 Response proces

In het RES-proces worden tokens verwerkt die een TER- en/of NTR-bericht

vervoeren. Daarnaast worden tokens met een CON-bericht verwerk£ waarvan de

padopbouw is geblokkeerd.

Ret RES-proces wordt in drie gedeelten behandeldj scheiding van TER- en

NTR-berichten, verwerking van TER-berichten en verwerking van

NTR-berichten.
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Scheiden vanTER- en NTR-berichten

De resolutie-procedure R , onderdeel van de MX-transitie met drie uitgangen
s

0, 1 en 2 (fig 4.8), scheidt de via ENT (lokatie 17) ontvangen

signaleringsberichten TER en NTR. Deze kunnen tegelijkertijd in hetzelfde

kanaal aanwezig zijn (zie implementatie van het control circuit paragraaf

2.4 en 5.1) maar hebben betrekking op twee verschillende paden.

f~g 4.8 scheiden van TER- en NTR-berichten

Als het token aIleen een NTR-bericht bij zich heeft, wordt dat token via

uitgang 0 naar de NTR verwerking gebracht (via lokatie 21). Een TER-bericht

aIleen gaat via uitgang 2 naar lokatie 22 en vandaar naar DWN of UPW. Via

uitgang 1 gaan tokens die zowel een NTR- als een TER-bericht meevoeren. In

de daaropvolgende F-transitie wordt een extra token gegenereerd. Bet ene

token zal dan het TER-bericht verder brengen, het andere het NTR-bericht.

Verwerking van het TER-bericht

Termination requests worden vanuit RES naar de selektieprocessen (DWN en

UPW) gestuurd, om daar vandaan naar de omliggende DSE's te worden

verzonden. TER-berichten gaan over bestaande paden. Om het aantal

transities te beperken, gaan ze ook via de lijn- en kanaalselektie

transities. De daarbij behorende resolutie-procedures behandelen het TER

bericht echter op een andere manier dan aangegeven voor het CON-bericht.

Ret te kiezen lijn- en kanaalnummer wordt uit de ROUTE tabel gehaald; Als

daarna het TER-bericht het DSE verlaat, zal de met dit gesprek samenhan

gende informatie uit de ROUTE en CON&HIST tabellen worden verwijderd.
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NTR verwerking

Ret verwerken van een NTR-bericht betekent dat onderzocht moet worden of

vanuit dit DSE de geblokkeerde padopbouw herstart kan worden. Ret kriterium

hiervoor is dat het nivo waarop dit DSE ligt een nivo lager is dan het nivo

waarop de padopbouw werd geblokkeerd (zie paragraaf 2.3.6). Ret attribuut

van het NTR-bericht wordt daartoe door het blokkerende DSE gelijk gemaakt

aan zijn nivo. In de door het NTR-bericht vervolgens te passeren DSE's kan

daardoor worden bepaald of door hen de padopbouw moet worden herstart.

Indien een DSE besluit tot het herstarten van de padopbouw zal het

NTR-bericht worden vervangen door een CON-bericht. De attributen die bij

dit CON-bericht horen staan in de CON&HIST tabel en worden aan het token

toegevoegd.

In het algemeen zal het NTR-bericht of het hieruit gegenereerde CON-bericht

gedurende een of meerdere kanaaltijden moeten worden vertraagd alvorens tot

uitzending kan worden overgegaan. Hiervoor zijn in het E-net twee buffers~

BUFI en BUF2, opgenomen.

Ret CON-bericht wordt daarna door UPW verwerkt en bereikt dit proces via

lokatie 23. Ret NTR-bericht wordt via CHSEL naar het vorige DSE gezonden.

Als echter in het kanaal waarin dit bericht moet worden verstuurd een

CON-bericht staat, is in dat kanaal in het fysieke geval geen ruimte meer

voor een NTR-bericht. Dat NTR-bericht zal dan in het buffer BUF2 terugge

plaatst worden en een frametijd later weer vrij komen.

Als de padopbouw wordt geblokkeerd, wordt dit via de lokaties 24 en 25 aan

RES doorgegeven. Ret CON-bericht in het token wordt dan vervangen door een

NTR-bericht waarvan het attribuut gelijk is aan het nivo van het DSE.

De resolutie-procedure R . is:
n

R : if NTR>NIVO
n -

then attr.3:=CON; attr.l,2,4,5:=CON$RIST[OUTE]; token naar UPW

else token naar CRCT-INCE (via BUF2)

fi
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fig 4.9 NTR verwerking

De wachttijd in de beide buffers is niet konstant. Voor een CON-bericht dat

is geblokkeerd is die wachttijd 16 kanaaltijden. Een NTR-bericht dat moet

worden. doorgezonden, zal de tijd tussen CRCT-OUTE (waarop het bericht

binnenkomt) en INCE (waarop het bericht in het fysieke geval van de

transmitter naar de receiver wordt overgedragen) plus 16 kanaaltijden (tijd

tussen INCE en CRCT-INCE waarop het bericht wordt uitgezonden) moeten

wachten. Voor een CON-bericht dat _uit een NTR-bericht voortkomt, is de

wachttijd de tijd tussen CRCT-OUTE en INCE plus 32 kanaaltijden (1

frametijd).

De MX-transitie met 16 uitgangen, genummerd 0 tot en met 15, stuurt het

token met het NTR-bericht naar delokatie CC (dit is een ingangslokatie van

het channel selection proces) van de lijn waarover het NTR-beiicht wordt

verzonden.

4.4 Terminal

Ret DSN is het verbindingsnetwerk voor de terminals (zie par. 3.2), waarop

de abonnees, trunks, operatoren, processoren en komputer randapparatuur

zijn aangesloten. In verband met betrouwbaarheids Qverwegingen heeft zo'n

terminal twee verbindingen met het DSN.

Voor het DSN zijn de terminals de oproep gene~atoren, en op die manier

worden ze bij de simulatie ook gebruikt. De taak van zo'n terminal is dan

als volgt te omschrijven; het genereert de oproepen met een Poisson
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verdeelde I.A.T. (Inter Arrival Time) en een Poisson verdeelde

gespreksduur. Ret handelt verder als een DSE met 2 lijnparen i.p.v. 16.

Daarbij verwisselt het de bron en bestemmingsadressen opdat een oproep in

de bestemming aangekomen het tweede pad van de verbinding, van DEST naar

SRCE, op kan bouwen. Weer in de bron aangekomen dient de signaleringskode

van CON in TER te worden omgezet, waarna het gemodificeerde token in de

T-trap wacht totdat het gesprek wordt be~indigd. De wachttijd is de met de

generatie meegegeven gespreksduur.

4.5 Resultaat

Ret modelleren van het DSE met behulp van E-netten gaf een beter inzicht in

het gedrag van en de funkties binnen het DSE. De met de modelvorming

parallel lopende implementatie in termen van FORCASD is daardoor meerdere

malen gewijzigd. Toen uiteindelijk een naar mijn inziens optimaal E-net van

het DSE was verkregen, is dit getest. De volgende stap was het opbouwen van

een DSN met behulp van het als E-net gemodelleerde DSE. Echter, de

hoeveelheid geheugen nodig voor de implementatie van het D~N was niet

beschikbaar op de gebruikte machine. Maximaal te realiseren was een netwerk

met 16 DSE's en 32 terminals. De grootte van dit netwerk is te gering om

uitspraken te doen over het vetkeersgedrag, en we waren dan ook genoodzaakt

af te zien van een simulatie van het DSN.

Ret is daardoor niet mogelijk een met resultaten onderlegde keuze te maken

tussen de 4 selektie-strategi~n. Er vanuit gaande dat de verkeersbelasting

per kanaal in het netwerk laag zal zijn, lijkt, zoals ook ITT al door zijn

keuze (strategie (3» aangeeft, een evenredige verdeling van de verkeers

belasting voorlopig de beste keuze.

We zullen ons in het vervolg baseren op strategie (4), waarbij de lijn met

de meeste vrije kanalen wordt gekozen, welke eveneens een evenredige

verkeersbelasting realiseert. In het volgende hoofdstuk wordt deze

selektie-strategie dan ook gerealiseerd.
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5 Hardware beschrijving van een DSE

Een schakelelement bestaat uit 16 identieke schakelpoorten (SP's), die door

middel van een Time Division Multiplex (TDM) BUS met elkaar zijn verbonden

(fig 5.1). Elke schakelpoort heeft een inkomende en een uitgaande PCM-lijn,

die o~ TDM basis worden gebruikt. Een frame op zo'n PCM-lijn bestaat uit 32

tijdsleuven (aangeduid als KANALEN) waarin 16 bits worden getransporteerd.

Een frame op de BUS bestaat uit 512 tijdsleuven (aangeduid als

TIJDSLEUVEN). Die 512 tijdsleuven zijn nodig om elk van de 32 kana len op

elk van de 16 inkomende lijnen een keer per frame op de BUS toe te laten.

De 16 bits in ieder kanaal worden parallel aan de BUS aangeboden. De

snelheid op de BUS is hierdoor gelijk aan de snelheid op de PCM-lijn en

bedraagt 4096 kbits/s.

Ret DSE kan een verbinding krel:!ren, onderhouden en afbreken. Via deze

verbinding kan informatie (signalering, spraak en data) worden

getransporteerd vanuit een willekeurig kanaal op een ~illekeurige inkomende

PCM-lijn naar een willekeurig kanaal op een willekeurige uitgaande

PCM-lijn. .

I
I
1
1 DI81TAAL 5CHAkELELEnENT :1 _

fig 5.1 poortstruktuur van een DSE

Er bestaat geen gemeenschappelijk mechanisme of een processor die de

schakelelementen bestuurt. Integendeel, de besturing is in handen van de

individuele schakelpoorten, die met elkaar kommuniceren via de BUS. Door
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gebruik te maken van de status van elk kanaal en de besturingsinformatie

(signalering) die via de PCM-lijnen binnenkomt, is het de schakelpoorten

mogelijk een pad in het DSE op te zetten en af te breken, terwijl over de

gerealiseerde paden informatie kan worden doorgegeven.

De schakelpoorten die verbonden zijn met een higrarchisch hoger nivo zullen

in het vervolg als UPW-poorten aangeduid worden. De anderen als

DWN-poorten.

5.1 Woordformaat

De kanalen 1 tot en met 31 kunnen informatie bevatten volgens het in figuur

5.2 weergegeven formaat. De bits E en F representeren daarin de voorwaarts

gerichte (f)-signaleringsberichten. De bits B, C en D transporteren de

achterwaarts gerichte (b)-signaleringsberichten (zie ook paragraaf 2.4).

1 FRAME 32 CHANNELS. 1 CHANNEL 16 BITS

CHANNEL
~

IDLE
CON
TER
SPEDA

OR:
IDLE
TER
CON

SPEDA

fig 5.2 formaat

De f- en b-signaleringsberichten in een kanaal hebben betrekking op twee

verschillende paden. Ze worden daarom in aparte velden in het kanaal

overgedragen. Op deze manier kunnen de berichten uniek worden gekodeerd en

zijn koders en dekoders zeer eenvoudig te realiseren.

Ret NTR-attribuut kan vijf waarden (0 tot en met 4) aannemen. Tesamen met
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het PTR-bericht en de aanduiding dat er geen TR-bericht is, kan men deze 7

b-signaleringsberichten met behulp van 3 bits koderen.

Een alternatief formaat wordt verkregen ala het termination request bericht

ala attribuut aan het IDLE formaat wordt meegegeven. De vrijgekomen kode

kan nu voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld ten behoeve van

het onderhoud. Daarvoor kan het noodzakelijk zijn gegevens te krijgen over

de toestand van een DSE. Dit zal dan geadresaeerd en ondervraagd moeten

kunnen worden.

5.2 Verwerking van de signalerinp;3hp.d,~'1t~'l

In deze paragraaf zullen de akties ten gevolge van de ontvangst ·.,all -:! .• , I.

signaleringsbericht in een DSE of specifieker in een SP worden behandeld.

Vooraf zal daartoe het blokschema van zo'n schakelpoort (SP) worden

weergegeven.

5.2.1 Architekt'.l'lJ:· van een schakelpoort

Zoals in fig 5.1 reeds wordt gesuggereerd en zoals in fig 5.3 is

weergegeven, komt een inkomende PCM-lijn binnen op het ontvang-gedeelte van

een schakelpoort en vertrekt een uitgaande PCM-lijn vanaf het zend-gedeelte

van een schakelpoort. De beide delen van de SP zijn daarom receiver

(ontvanger) en transmitter (zender) genoemd.

De taak van een receiver bestaat uit:

- het (ten opzichte van de BUS) synchroniseren van de (over de PCM-lijn)

binnenkomende kanalen,

- het bijhouden van de bestemmingen van de (met behulp van deze kanalen

opgebouwde of op te bouwen) paden,

- het noteren van de bij paden of padopbouw behorende historie,

- het bewaken van de verbindingen met de transm:J.tters. Zij zullen de

daartoe als bevestiging (acknowledge) ontvangen TR-berichten dienen te

interpreteren. Afhankelijk van het resultaat van deze interpretatie kan

bijvoorbeeld een pad verder worden afgebroken. Een andere mogelijkheid

kan zijn dat de afbraak van het pad wordt gestopt en dat de padopbouw

wordt hervat,

69



- het doorgeven van de via de PCM-lijn binnenkomende TR-berichten aan de

tot dezelfde poort behorende transmitter.

o P R

-----------------------------
I

I SIP
I ..

CON
SIGN. &

DECODER RCU HIST
RAM

I
ACK-I I

RECEIVER I

r - - -- - --- -------------------~

ACK-BUF I
I.

t I
I
I..... FFCH lot-
I

ARBITER I...
I

,..... ..... I
Ilo.

~ ROUTE '--
a::l D~SI ..... lot-- 4-- Ia:

Il- t
-r-- TCU I- SIGN. I

I---- 4-- DEC. I

/ T I
SWITCH I

I

~ PIS r- I

I I
I I
I TRANSMITTER I1____________________________

BUS

fig 5.3 blokschema schakelpoort

D-BUS

P-BUS

Data BUS; de 16 bits woorden in ieder kanaal worden via deze

BUS naar de transmitters gebracht

Priority BUS; via deze BUS wordt de arbitrage gevoerd
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A-BUS Acknowledge BUS; de transmitter bevestigt de ontvangst van

het datawoord via deze BUS middels een PACK-bericht. Als in

de transmitter een TR-bericht staat te wachten wordt dat

bericht in plaats van het PACK-bericht naar de receiver

gebracht

SIGN. DECODER: signalerings dekoder voor f- en b-signaleringsberichten

ACK-I acknowledge interpreter

CON&HIST RAM connection request & history RAM, voor het bewaren van het

bestemmingsadres en het historie attribuut

RCU receiver control unit, verzorgt de timing van de diverse

processen binnen de receiver en buffert de opdrachten tot

het herstarten van een padopbouw

DES

SIGN. DEC.

ARBITER

FFCH

ROUTE

T-SWITCH

ACK-BUF

TR-BUF

TCU

bepaalt of de bestemming d element is van het service area

van het DSE en in de DWN-poorten ook nog of het element is

van het service area van de schakelpoort

signalerings dekoder voor f-signaleringsberichten

arbiter verzorgt de lijnkeuze in de opwaartse richting

first free channel proces bepaalt het eerste vrije kanaal na

het huidige

binnen het ROUTE-blok staat de route-informatie genoteerd

voor de paden die via deze SP lopen

tij dschakelaar

acknowledge buffer, buffert de binnengekomen TR-berichten en

geeft deze i.p.v. een positive a~knowledge door naar de

receivers

terminating response buffer, buffert de TR-berichten die

naar andere DSE's moeten

transmitter control unit, verzorgt de timing van de diverse

processen binnen de transmitter en buffert akties die op een

later tijdstip pas kunnen worden uitgevoerd.

Een transmitter heeft als taak:

- de door een receiver verlangde verbinding op te bouwen en in stand te

houden,

- de tijdschakel-funktie te realiseren,

- het, in zijn funktie van T
f

transmitter, verwerken en via de BUS
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overdragen van TR-berichten,

- het, in zijn funktie van T
b

transmitter, via zijn PCM-lijn doorgeven van

TR-berichten.

5.2.2 Opbouw van een pad in een DSE

Ret opbouwen van een pad in een DSE tussen een receiver en een transmitter

wordt bewerkstelligd door een CON-bericht. De SIGN.DECODER dekodeert dit

bericht en stelt de RCU hiervan in kennis (fig 5.4, (1». Omdat er geen

TR-bericht in het kanaal aanwezig kan zijn, wordt door de SIGN.DECODER de

PACK kode naar de ACK-BUF gezonden. Nadat het zestiende en laatste bit is

ontvangen, worden deze zestien bits van het woord parallel aan de D-BUS

aangeboden en wordt het bestemmingsadres in het CON&RIST RAM geschreven

(2). AIle transmitters dekoderen vervolgens het signaleringsbericht dat nu

op d_e BUS aanwezig is. Omdat het een connection request betreft, zullen

aIle transmitters aktief worden. Zij bufferen het bestemmingsadres en

bepalen of dit element is van het service area van'het DSE. Er doen zich nu

twee mogelijkheden voor:

(D) het bestemmingsadres d is element van s(DSE).

(U) het bestemmingsadres d is geen element van s(DSE)

ad D: Een van de DWN-poorten zal deel uit gaan maken van het pad. Welke

poort dat zal zijn, wordt bepaald door de eis dat het bestemmingsadres

element is van het service area van die poort. De poort die op deze manier

.). aangewezen wordt zal het CON-bericht aksepteren als op z'n PCM-lijn nog

minstens een kanaal vrij is. Dan zal in het FFCH het eerstvolgende vrije

kanaal worden bepaald (3D), waarna op die plaats in de T-switch het

CON-bericht kan worden geschreven (5). Tegelijkertijd zal in het ROUTE

proces het tijdsleuf- en kanaalnummer worden genoteerd. Ten teken dat het

CON-bericht is geaksepteerd, zal door de ACK-BUF een PACK op de A-BUS

worden geplaatst. In de acknowledge interpreter (ACK-I) van de receiver R
f

(zie par. 2.4) wordt dit gernterpreteerd. De interne overdracht binnen het

DSE is daarmee be~indigd. Ret CON-bericht wordt vervolgens over de PCM-lijn

naar het volgende DSE gebracht (6).

ad U: Een van de UPW-poorten zal opgenomen worden in het pad. Welke poort
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dat zal zijn. zal afhangen zijn prioriteit. Door middel van arbitrage (3U)

wordt een poort aangewezen. Tijdens dat arbitrage proces wordt in het FFCH

proces van elk van de transmitters het eerste vrije kanaal bepaald. Nadien

zal in de geselekteerde poort (4U) dit kanaal worden bezet en wordt het

nummer van het kanaal en het nummer van de tijdsleuf in het ROUTE proces

genoteerd (5). Het CON-bericht wordt in de T-switch geschreven en door de

ACK-BUF wordt een PACK op de A-BUS afgegeven (5). In de ACK-I wordt deze

PACK verwerkt waarna de interne overdracht is bel!indigd. Het CON-bericht

wordt via de PCM-lijn naar het volgende DSE gebracht (6).

OPMERKING: De D-BUS wordt bij een CON-bericht voor twee doeleinden

gebruikt. Ten eerste om het CON-bericht zelf over te brengen en ten tweede

om met behulp van het HISTORY attribuut poorten buiten de selektie te

houden waarvan in het verleden reeds is gebleken dat via hen de gevraagde

bestemming niet te bereiken is. Het historie attribuut. dat uit 8 bits

bestaat die de 8 UPW-lijnen voorstellen. wordt daartoe aan 8 van de 16

D-BUS lijnen aangeboden. Elke lijn is verbonden met een poort. De

informatie op zo'n lijn geeft dan aan of een poort wordt uitgesloten van de

selektie of dat hij hieraan deel mag nemen.

Het HISTORY attribuut wordt tijdens het arbitrage proces bijgewerkt. Het

minst signifikante' deel van de prioriteit van een poort is nl. zijn

poortnummer. Na afloop van het arbitrage proces staat het nummer van de

geselekteerde transmitter op de P-BUS. De receiver kan dit poortnummer dan

binnenhalen en vervolgens in het HISTORY attribuut het korresponderende bit

1 maken. Hierdoor kunnen bij de opbouw van een alternatief pad de eerder

gekozen poorten van de selektie worden uitgesloten. (EINDE OPMERKING)
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5.2.3 Informatieoverdracht over een bestaand pad in een DSE

De SPEDA kode tezamen met de spraak of data wordt door de receiver op de

D-BUS geplaatst. Een van de transmitters in dit DSE heeft in zijn ROUTE

proces het tijdsleufnummer gemarkeerd en zal het woord op de D-BUS inlezen.

Rij schrijft dit woord daarna in het eveneens in het ROUTE proces

genoteerde kanaal in de T-switch. Tegelijk zal de transmitter hetzij het

eventueel aanwezige TR-bericht dat in zijn ACK-BUF staat of, indien een

dergelijk bericht niet aanwezig is, een PACK-bericht aan de A-BUS

aanbieden, ten teken dat het woord is geaksepteerd. De ACK-I in de receiver

verwerkt dat acknowledge bericht waarna de overdracht is belHndigd.

5.2.4 Afbraak van een pad in een DSE

Na ontvangst van een TER-bericht zal de receiver het bestemmingsadres en

het HISTORY attribuut uit het CON&HIST RAM verwijderen. De transmitter die

het woord van de BUS haalt, zal het woord in z'n T-switch zetten en daarna

de gegevens uit het ROUTE proces verwijderen. Op het moment dat het 1'ER

bericht het DSE verlaat zal de transmitter het kanaal vrij geven en

teruggeven aan het FFCH proces. Tegelijkertijd zal de transmitter het

aantal vrije kanalen, genoteerd in de ARBITER, met 1 ophogen. Rij zal geen

ACK versturen.

Als de transmitter een NTR-bericht ontvangt, zal hij dit bericht bewaren

tot het moment waarop het betreffende kanaal in de T-switch moet worden

beschreven. De data op de BUS wordt dan genegeerd en in plaats daarvan

wordt een IDLE-bericht in het uitgaande kanaal (OUTE) geplaatst. De

transmitter geeft daarna als acknowledge het NTR-bericht door aan de

receiver. Tegelijkertijd verwijdert de transmitter het tijdsleuf- en

kanaalnummer uit het ROUTE proces en geeft hij het kanaal terug aan het

FFCR proces. Ret aantal vrije kanalen wordt met 1 opgehoogd.

De receiver dekodeert het-NTR bericht in zijn ACK-I en bepaalt daarna of de

waarde van het NTR-attribuut kleiner is dan het nivo waarop dit DSE zich

bevindt. Is dat het geval, dan zal de receiver het NTR bericht vervangen

door een CON-bericht, waarna hij dat in het volgende frame uitzendt.

Als het pad nog verder moet worden afgebroken, zal het NTR-bericht via de

TR-BUF in de control edge CRCT-INCE worden geplaatst. Ret NTR-bericht
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bereikt zo het voorafgaande DSE. Daarnaast worden in de receiver het

bestemmingsadres en het historie attribuut verwijderd.

5.2.5 Blokkering van een connection request

In de beschreven opbouwfase zijn we ervan uitgegaan dat er een tranmitter

was die de oproep aksepteerde en verwerkte. Als daarentegen geen van de

transmitters de oproep kan of mag verwerken, heet de oproep geblokkeerd. De

bestemming kan vanuit dit DSE dan niet worden bereikt. Het in voorgaande

hoofdstukken beschreven NTR-mechanisme wordt nu door de receiver opgestart

omdat deze geen PACK ontvangt. Het CON-bericht wordt verwijderd uit het

CON&HIST RAM en een NTR-bericht wordt in de TR-BUF van de transmitter T
b

(zie paragraaf 2.4) geplaatst. Via de control edge CRCT-INCE wordt het

voorafgaande DSE van de blokkering op de hoogte gebracht.

5.2.6 Overdracht van een TR-bericht tn een DSE

Receiver R
b

haalt de TR-berichten uit ieder kanaal en plaatst deze in de

ACK-BUF van zijn transmitter Tf • Zodra het bijbehorende kanaal in de

transmitter dient te worden beschreven, zal het TR-bericht in plaats van

een PACK-bericht aan de receiver R
f

worden doorgegeven. Indien het

TR-bericht nog verder moet worden doorgestuurd, wordt het in de TR-BUF van

de bij receiver R
f

behorende transmitter T
b

geplaatst. Daardoor verlaat het

TR-bericht het DSE.

5.3 Hardware beschrijving van enkele deelprocess~n in een schakelpoort

In de volgende paragraaf wordt een realisatie beschreven van enkele

deelprocessen in de schakelpoort. Omdat op dit moment niet bekend is met

welke technologie dit DSE wordt gefntegreerd, kunnen de specifieke

tijdkriteria niet worden meegenomen. Het belangrijkste in deze paragraaf

zijn dan ook de gedachten die achter de deelprocessen schuil gaan.

5.3.1 First free channel

In het first free channel proces (FFCH) wordt het nummer van het

eerstvolgende vrije kanaal (CH ) berekend. Hiervoor zijn een 32 bits
ff
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schuifregister, ,een kombinatories netwerk en twee optellers (ADD) aanwezig

(fig 5.5). In het 32 bits schuifregister wordt de status (vrij (1) of bezet

(0» van ieder van de 32 kana len bewaard. Op de eerste plaats in het

schuifregister (flipflop 0) staat de status van het "huidige kanaal (CH ) +
c

1", op de tweede plaats {flipflop 1) die van CH +2, enzovoort. De kanalen
c

hebben hierdoor geen vaste plaats in het schuifregister.

De afstand D (distance) tussen CH +1 en CH voIgt direkt uit de inhoud van
c ff

het schuifregister. D is namelijk gelijk aan het nummer van de .flipflop

die, beginnend bij flipflop 0, de eerste 1 (het korresponderende kanaal is

dan vrij) bevat. Met behulp van het kombinatorische netwerk (FIRST 1

SEARCH), waarvoor de inhoud van het schuifregister de ingangsvariabelen

vormt, wordt deze afstand D berekend. De logische funktie die wordt

gerealiseerd, is:

A = X
3

+ x
2

+ xl + Xo
B = x

7
+ x

6
+ Xs + x

4

D4 = A.B.C.O _
D

3
= A.B. (C+D) + A.B.E.F _

D
2

= A.B + A.C.D + A.C.E.F + A.C.E.G.H

D1 = x
1
·x

O
·A + X

S
.X

4
oA.B + 0•• + X290X2S.X.'B.C.O.'E.F.G.H

DO = (x1·xO+x2·xO)·A + •• 0 + (X29·X2S+X30oX28)·AoF;.C.Oo'Eo1oG.H

Door de aldus berekende D op te tellen bij CH +1 (ADD(CH ,D) met carry), is
c c

CH bepaald.
ff

Status verandering

De status van een kanaal verandert als:

a. een vrij kanaal wordt bezet

b. een bezet kanaal wordt vrijgegeven.

Deze verandering moet in het schuifregister worden genoteerd.

77



--- SET

~~ ~ i;~-~~~-~ b!Q,.... DEC.

31 ~30 29 1 0
""'>R ""'>R r->R r->R ""'>R

T T I I T ~ESET
CLOCK ---

--- DEC.(128 KHZ)

FIRST 1 SEARCH
0

..

CURRENT
CHANNEL

r--- ADD ADD

C C

1 1 -

fig 5.5 first free channel proces

ad a. De met het kanaal korresponderende flipflop moet 0 worden gemaakt

(RESET). Ret nummer van deze flipflop is in de vorm van de afstand D

aanwezig. Met behulp van een dekoder (fig 5.5, RESET DEC.) kan dan de

flipflop worden aangewezen en worden gereset.

ad b. De met het kanaal korresponderende flipflop moet 1 worden gemaakt

(SET). Ret nummer van deze flipflop is nog niet bekend. Dit nummer zal

moe ten worden berekend uit het nummer van het vrij te geven kanaal (eR ) en
r

van een dekoder (fig 5.5, SETCR ; het is gelijk aan CR +CH +1. Met behulp
c r c

DEC.) kan nu de flipflop worden aangewezen en worden geset.

In een DSE zal een pad via een UPW-poort worden opgebouwd als de bestemming

d ¢ s(DSE) (fig 5.6). Elke poort zal daarom bij een CON-bericht middels de

onderstaande logische funktie onderzoeken of dit predikaat waar is. Ret
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resu1taat wordt daarna doorgegeven aan de TeU en de arbiter-

d« s(DSE) = UPW ...

[(L4 DSE/±)

+ [(L
3

DSE
3

)

+ [(L
2

DSE
2

)

(nivo ~ 3)]

• (nivo ~ 2)]

• (nivo ~ 1)]

In het andere geva1, de: s (DSE), za1 het pad worden opgebouwd via een van de

DWN-poorten. Deze poort wordt expliciet in het bestemmingsadres verme1d

(zie paragraaf 2.2.1). In iedere DWN-poort wordt dit cijfer uit het

bestemmingsadres verge1eken met het poortnummer (fig 5.6) en de

"aangewezen" poort za1 reageren. In een DWN-poort wordt daarmee het

predikaat d~s(schake1poort) onderzocht. De logische funktie hiervoor is:

dE' s(poort)= DWN ...

... UPW • [(L
4

... poort) + (nivo of 4)]

[ (L
3

poort) + (nivo of 3)]

. [(L
2

:II poort) + (nivo of 2)]

. [ (L
1

... poort) + (nivo of 1)]

In beide funk ties ste11en de uitdrukkingen waarin "nivo" staat

selektiekriteria voor. In het DWN situatie wordt hiermee een multiplexer

gerealiseerd, terwij1 in het UPW gedee1te het aanta1 signifikante termen

toeneemt naarmate het nivo lager is.

Met 0 ~ nivo ~ 4 en nivo ... 1
2

1
1
1

0
wordt,:

nivo ~ 3 gelijk aan 1
2

nivo < 2 gelijk aan 1
2
.1

1
+1

2
.1

0
nivo ~ 1 ge1ijk aan 1

2
.1

1
nivo of 4 ge1ijk aan 1

2
nivo of 3 ge1ijk aan 1

1
+1

0
nivo of 2 ge1ijk aan T

1
+1

0
nivo of 1 ge1ijk aan 1

1
+1

0
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S
L4 ---t
L3 --111

LZ--III
D€:S lOSE)

CON HIST

UPW

OWN

NIVO

fig 5.6 d€s

5.3.3 ROUTE proces

Binnen het ROUTE proces staat genoteerd welke kanalen op de uitgaande

PCM-lijn in gebruik zijn en voor welke inkomende kanalen zij de weg naar

buiten vormen. Ret inkomende lijn- en kanaalnummer enerzijds en het

uitgaande kanaalnummer anderzijds geven dus de route van het met behulp van

deze kanalen opgebouwde pad aan. Ret inkomende lijn- en kanaalnummer is

gekoppeld aan het tijdsleufnummer. Ret ROUTE proces is daardoor te

realiseren met behulp van een 512 * (5+1) bits RAM. Op het met het

tijdsleufnummer overeenkomstige geheugenadres wordt genoteerd of de data

van de BUS moet worden gelezen (1 bit) en zo ja in welk kanaal (5 bits) dit

daarna dient te worden weggeschreven.
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Alternatipf

j'k~t hehulp van het in figuur 5.7 geschetste schuifregister (waarvan hier

slechts een van de veertien sekties is getekend) teen comparator en twee

dekoders (voor de P en E signalen) kan het ROUTE proces eveneens worden

ge!mplementeerd. Elke sektie van het schuifregister bestaat uit 32

flipfloppen (ff's) welk aantal overeenkomt met het aantal kanalen op de

PCM-lijn.

Negen van de veertien sekties bevatten de tijdsleufnummers waarop de BUS

moet worden gelezen, terwijl de overige vijf de daaraan gekoppelde

kanaalnummers herbergen. De comparator vergelijkt het huidige

tij dsleufnummer met de inhoud op de eerste plaats van de eerste negen

sekties van het schuifregister. Zijn deze aan elkaar gelijk dan zal data

van de BUS worden gehaald en in het in de laatste vijf sekties genoteerde

kanaal in de T-switch worden gezet. Hierna schuift de informatie in het

schuifregister "cyclisch" 1 p1<iats door.

IN
OUT

I
I ...... I

11 11
"" I I "" I 1 "" I I ""I•

lit

0 Q 0 Q
~

~#r--
1 0

> r--r-- >

~

PUSH
1 0

E

--, n
I "" I I "" I

.... 0 Q 0 Q to---

31 30
r--- > -r-->

CK

P 31 30
l

:LO

fig 5.7 een van de veertien sekties waarmee het ROUTE proces te

realiseren is; (*) de twee hier samenkomende lijnen worden

via een OR-gate (in de tekenening weggelaten) met de

D-ingang van de flipflop verbonden t (II) idem (*) maar in

plaats van een OR-gate nu een AND-gate.
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Voorbeeld

In figuur 5.8a is de inhoud (in 14 sekties) van het schuifregister uit

figuur 5.7 weergegeven zoals dit er op een bepaald tijdstip uit zou kunnen

zien. In de rest van fig 5.8 is de inhoud van dit register weergegeven

zoals dat er na een SPEDA-, CON- dan weI TER-bericht uit zal zien. Hierbij

is steeds uitgegaan van de situatie in fig 5.8a.

Ten gevolge van een SPEDA-bericht zal de inhoud van het schuifregister 1

plaats opschuiven en wordt de waarde van ffO in ff6 geschreven. De nieuwe

situatie is in fig 5.8b (SHIFT) weergegeven. Deze wordt verkregen door P
6

en aIle E signalen gelijk aan 1 te maken, terwijl de andere P signalen 0

blijven. Als dat gebeurt is kan de inhoud van het register een plaats

verder worden geklokt.

fLIPfLOP 31 8
TIJO- II IISLEUf
kRNRRL -------
un

CRl

-------

18l SHIfT

-------

eel PUSH

-_ .... _............

(OJ POP

fig 5.8 voorbeeld: (a) initi~le situatie met 7 kanalen bezet, (b)

situatie na afloop van een SPEDA, (c) situatie na afloop van

een CON, (d) situatie na afloop van een TER

Als een connection request wordt geaksepteerd, zullen de nummers van het

bijbehorende tijdsleuf en kanaal aan het register moeten worden toegevoegd

(PUSH). Daartoe dienen aIle E's en p's 0 te blijven, uitgezonderd P
7

en E
7

,

die 1 moeten worden gemaakt. De extern aangeboden nummers kunnen nu worden
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ingeklokt en verachijnen in ff7.

Naar aanleiding van een -TER- of NTR-bericht dient het tijdaleuf- en

kanaalnummer uit het schuifregister verwijderd te worden (POP). De beide

nummers verdwijnen uit het register als tijdens de schuifaktie ffO niet

wordt teruggekoppeld. Daartoe dienen alle P signalen 0 te worden en alle E

signalen 1.

5.3.4 Arbiter

Het aantal vrij e kanalen op zijn PCM-lijn is de prioriteitswaarde van een

poort als een nieuw pad in de UPW-richting moet worden opgebouwd. Hoe

groter het aantal vrije kanalen is, hoe hoger de prioriteit is. Met behulp

van de arbiter, die gebruik maakt van de wired-or techniek, kan via de

P-BUS (fig 5.3) worden bepaald welke poort de hoogste prioriteit heeft. Met

behulp van de schakeling in figuur 5.9 kan deze arbiter worden

gerealiseerd.

Het maximum aantal beschikbare kanalen per lijn is 31. Dit aantal kan

binair met 5 bits worden gekodeerd. Zo weergegeven kan het ala prioriteit

aan de arbiter worden gegeven. Door het aantal vrije kanalen in minder bits

weer te geven, kan de snelheid van het proces (dat sekwenti~el is) worden

verhoogd. De prioriteit geeft op deze manier niet meer het aantal vrije

kanalen op de lijn aan, maar de kluster waartoe dat aantal behoort.

Nauwkeurigheid wordt op deze manier tegen snelheid uitgeruild. Dit kan van

belang zijn.

In fig 5.9 is een schakeling weergegeven waarvoor per twee vrije kanalen

een prioriteitswaarde bestaat. In totaal zijn op deze manier 16

prioriteiten te realiseren. Het meest signifikante bit van de

prioriteitswaarde (msb-p) wordt aan APB
3

aangeboden, het minst signifikante

bit hiervan (lsb-p) aan APB •
1

Het arbitrage proces werkt nu als volgt: de msb-p's van alle poorten worden

aan buslijn P
3

aangeboden middels open collector uitgangen. Indien een van

deze poorten een 0 aanbiedt, zal de buslijn P3 laag (dit is 0) worden.

Onderstel dat ABP 3 van poort x 1 is en van poort y o. P3 zal daardoor 0

worden. Omdat ABP
3

van poort y lager is dan van poort x heeft poort y een
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lagere prioriteit dan x. Poort y mag nu niet meer meedingen en zal ervoor

moeten zorgen dat de andere 3 prioriteits bits het proces verder niet

kunnen befnvloeden. De resterende 3 &-gates van poort y die met de P-BUS

zijn verbonden, krijgen daartoe een 0 aangeboden. Zij zullen daardoor geen

informatie meer kunnen doorgeven.

SELECTED
Rspe RS 1 RS Z RSPS P-sus

S 21 II.

• OPEN COLLECTOR

fig 5.9 prioriteitsdekoder van de arbiter

Poort x daarentegen zal via ORl zijn gates een 1 aanbieden, waardoor deze

aktief kunnen blijven. Ret volgende prioriteitsbit ABP2 kan nu worden

verwerkt. Onderstel dat dit 0 is en dat er een poort z bestaat waarvan ABP
3

en ABP
2

1 zijn. Ret voorgaande verhaal herhaalt zich. Alleen zal nu poort x

worden uitgeschakeld. Nadat op eenzelfde manier ABP
l

en ABP
O

zijn verwerkt,

kan iedere poort door middel van de funktie "ORl.OR2.0R3.0R4" bepalen of

zijn prioriteit het hoogste is. Omdat het aantal vrije kana len op een

PCM-lijn geen uniek kriterium is, kan meer dan een lijn dezelfde prioriteit

hebben. Omdat. maar ~~n lijn mag worden geselekteerd, zal een tweede

selektieronde nodig zijn. In deze ronde dient elke poort wel een unieke

prioriteit te bezitten. Dit is het poortnummer.

Samengevat betekent het voorgaande dat de arbiter die lijn in het pad laat
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opnemen die de meeste kana len vrij heeft en die in tweede instantie ook nog

het hoogste poortnummer heeft.

5.3.5 ACK-BUF t ACK-I en TR-BUF

De overdracht van NTR- en PTR-berichten van CRCT-OUTE naar CRCT-INCE wordt

gerealiseerd door de dee1processen SIGN .DECODER t ACK-BUF t ACK-I en TR-BUF

(fig 5.3). Een TR-bericht staat in de bits BtC en D (fig 5.Z) van ieder

kanaa1 dat geen CON-bericht bevat. De SIGN.DECODER in de receiver R
b

(paragraaf Z.4) haa1t het TR-bericht uit het kanaa1 en stuurt dit naar de

ACK-BUF van zijn transmitter T
f

• Van daar uit za1 het TR-bericht worden

overgedragen aan de receiver R
f

en we1 op het moment dat het inkomende

kanaa1 toegang tot de BUS heeft. In R
f

wordt het bericht in de acknowledge

interpreter (ACK-I) ge!nterpreteerd. Ret resu1taat van deze interpretatie

kan zijn dat het TR-bericht nog verder moet worden gezonden. Dit bericht

wordt dan ,in de buffer TR-BUF van de bij de receiver R
f

behorende

transmitter T
b

gep1aatst. In CRCT-INCE (het zestiende kanaa1 na nu) za1 het

bericht worden verzonden.

Gaat het hier om een NTR-bericht dan dienen het CON-bericht en

HIST-attribuut die bij het af te breken pad horen t uit het CON&HIST RAJ."I

(fig 5.3) te worden verwijderd.

We kunnen met drie bits de TR- t inc1usief de NTR-attributen t en de

ACK-berichten (PACK en NACK) koderen. De waarde van die drie bits is voor

de verschi11ende berichten dan a1s vo1gt: NACK=]t PACK=6 t PTR=5 t NTR-4=4 t

NTR-3=3 t NTR-Z=Zt NTR-1=1 en NTR-O=O.

Een rea1isatie van de ACK-I t TR-BUF en ACK-BUF is weergegeven in fig 5.10.

A1s we het nivo waarop het DSE zich bevindt aangeven met behu1p van 1
Z
1

1
1

0
en het bericht op de A-BUS met a

Z
a

1
a

O
dan wordt door de DECODER (fig 5.10)

de vo1gende logische funktie gerealiseerd: PTR=a
Z
.a

1
.aOt NACK=a

Z
.a

1
.a

O
en

NTR=az+a
Z
.a

1
.a

O
• De padopbouw kan herstarten a1s de waarde van het

NTR-attribuut k1einer is dan het nivo waarop het DSE zich bevindt. Dit

wordt aangegeven door NTR<NIVO en met behu1p van de vo1gende logische

funktie ge!mp1ementeerd:
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NTR<NIVO - aZ·1 Z + aZ·a1· 11 + a1· 1Z· 11 + aZ.a1.aO.10 +
+ a .1 .1.1 + a .i .1 .1 + i .i .1.1 •o Z 1 0 1 0 Z 0 Z 0 1 0

Ret NTR-bericht verdwijnt dan en wordt vervangen door een CON-bericht

waarvan het bestemmingsattribuut en de historie in het CON&RIST RAM staan.

In het vo1gende frame moeten deze beide attributen worden ge1ezen en op de

BUS worden gep1aatst; de padopbouw wordt daardoor herstart.

-,

--I
1
I
I
I

CHel,!
I
I
I

R I

ROUTE

RRM

TCU

15

31

DECODER ~~~~

SHIfT
REG.

C NIVO
BUS

-------- lop A
I
I
I

SHIfT

AEG.

r----------+----!PTR

r-------+-r..L..---~NRCK E:N

t--------------+--~NTR~NIVO

CLEAR C1H

ACU

i
I1------ f_

fig 5.10 (A) ACK-BUF, (B) ACK-I, (C) TR-BUF

De NTR- en PTR-berichten fungeren in het DSE als PACK (positive

acknowledge) berichten in de overdracht van een woord van een receiver naar

een transmitter. A1s er geen NTR of PTR is over te dragen, zal de

transmitter de PACK kode a1s PACK-bericht afgeven.

Indien de ACK-I geen van deze ACK-berichten ontvangt, konk1udeert hij dat

de transmitter defekt is geraakt. Rij genereert dan een NTR-bericht waarvan
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de attribuutwaarde gelijk is aan het nivo waarop dit DSE zich bevindt.

Ret in de transmitter aanwezige buffer TR-BUF buffert de TR-berichten die

door de ACK-I worden aangeboden. Ret buffer bestaat uit een 32*3 bits

schuifregister dat in twee~n is gebroken. Op de breuklijn worden de

TR-berichten vanuit de ACK-I ingeschoven. In het zestiende kanaal na nu zal

dit bericht op de lijn worden geplaats. AIleen, als er een CON-bericht in

dat kanaal staat is er geen ruimte meer voor een b-signaleringsbericht. Ret

TR-bericht zal dan pas een frametijd later kunnen worden verstuurd en zal

tot dan moeten wachten. Ret wordt daartoe achteraan in het TR-BUF

geplaatst. Als het de multiplexer op de breuklijn moet passeren, kan het

voorkomen dat een ander TR-bericht wordt aangeboden door de ACK-I. 'Oit

heeft voorrang en overschrijft als het ware het oude TR-bericht. Dit levert

geen bezwaar op, daar dit overschrijven aIleen kan plaats vinden als er een

PTR stond en een NTR wordt aangeboden. Omdat de verbinding toch is

verstoord, is het PTR-bericht achterhaald en mag het verdwijnen.
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Konklusie

In dit verslag is aangegeven hoe met behulp van digitale schakelelementen

(DSE's) een digitaal schakelnetwerk (DSN) kan worden opgebouwd waarbij de

besturingsfunktie is gedecentraliseerd. Voor de beschrijving van de DSE's

is gebruik gemaakt van een algebra!sche specifikatie-taal (Calculus for

Communicating Systems CCS) en is tevens een Evaluatienet model opgesteld

ten behoeve van een simulatie van het verkeersgedrag van het DSN. Ten

slotte wordt een hardware realisatie van een DSE voorgesteld.

Akties die geen direkte causale relaties met elkaar hebben (concurrent

actions) worden in CCS weergegeven door middel van aIle willekeurige

opeenvolgingen (interleavings) van die akties. Wenst men slechts een van

deze mogelijke opeenvolgingen te hebben. dan zal in het gedrag een extra

"tijdskomponent" moeten worden meegenomen door middel van een sequencer.

De invoer in FORCASD van grote netwerken waarin bepaalde komponenten

veelvuldig voorkomen. is vanwege het ontbreken .van een nesting mechanisme

een zeer arbeidsintensieve zaak. Doordat het programma slechts twee nivo's

kent. moeten repeterende strukturen ook daadwerkelijk worden ingevoerd;

parameterisering is niet mogelijk.

Met behulp van CCS kan het signaleringsgedrag van een DSE op verschillende

nivo's worden gespecificeerd en de konsistentie tussen de nivo's kan worden

bewezen.

De beschrijving van het

belangrijk hulpmiddel om

te komen.

signaleringsgedrag met behulp van CCS is een

tot een nauwkeurig gespecificeerde implementatie

Echter de specifikatie van het signaleringsgedrag aIleen is niet voldoende

om de hardware deelprocessen te kunnen realiseren. De struktuurgegevens van

het DSN zijn hierbij eveneens nodig.

Door de hardware deelprocessen eveneens met behulp van CCS te beschrijven

kan het signaleringsgedrag van de hardware implementatie worden getoetst

aan de eerder verkregen specifikatie.
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Ret DSE is in dit verslag alleen maar bekeken vanuit het oogpunt van de

verbindingsopbouw. De bewaking, het onderhoud, etc. zijn hier niet aan de

orde gekomen. Voor dit doel kan kanaal 0 worden gebruikt en met behulp van

een speciaal f-signaleringsbericht kunnen ook de andere kana len hierbij

worden ingeschakeld.
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A CT van het DSE verkregen door compositie van CT's van REC en TRA

In deze appendix wordt het CT van het DSE bepaald door middel van

compositie van de systemen REC en TRA. In eerste instantie zullen de

beschrijvingen van REC en TRA in enkelvoudige termen worden gegeven.

Hiermee zal dan de CT van het DSE worden samengesteld (EXPANSIE). Dit wordt

aIleen voor het L gedrag weergegeven. Na de expansie worden de verkregen

vergelijkingen gereduceerd (REDUCTIE). Als de termen gekenmerkt met (*) uit

de aldus verkregen vergelijkingen worden verwij derd en de RiTj labels

worden vervangen door de op het einde van deze appendix weergegeven Sk

labels en de poortnamen rec en tra door dse, dan komt de gemodificeerde

compositie-CT van het DSE overeen met de CT van het DSE zoals deze in

paragraaf 3.1.3 is weergegeven.

R1

Rla(i) ...

r.inl? conI: Rla(t)

r.out2! conI: R2

R2

R2a

R3

R3a

R3b

=

=

r.in2? pack: R3

+ r.in2? nack: R2a

r.outl! ntr: RI

r.inl? con2: R3a

+ r.inl? ter: R3b

+ 1: : R3c

r.out2! con2: R4

r.out2! ter: RI

R3c = r.out2! sync: R4

R4 r.in2? pack: RS

+ r.in2? ptr: R4a

+ r.in2? ntr: R4b(t)

+ r.in2? nack: R4c
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R4a = if i --> r.outl! ptr: R6

+if not i --> R6

R4b(j) = 1: : r.outl! ntr: Rl

+ 1: : R4d

R4c .. r.outl! ntr: Rl

R4d r.inl? ter: Rl

+ 1: : Rla(j)

R5 = r.inl? ter: R5a

+ t : R3c

R5a '" r.out2! ter: Rl

R6 .. r.inl? ter: R6a

+ t . R6b.

R6a .. r.out2! ter: Rl

R6b '" r.out2! sync: R7

R7 '" r.in2? pack: R6

+ r.in2? ntr: Mb(f)

+ r.in2? nack: Me

Tl = t.inl? conI: T2

T2 1: t.outl! nack: Tl

+ 1: t.outl! pack: T2a

T2a = l.: t.out2! conI: L

+ "t : t.out2! conI: M

TF t.outl! nack: T1

91



L - t.in2? ptr: L4

+ t.in2? ntr: La

+ 1: : Ll

La t.inl? con2: Lb

+ t.inl? ter: Tl

+ t.inl? sync: Lb

Lb t.outl! ntr: Tl

+ 1: : TF

11 t.inl? con2: Lla

+ Linl? ter: Lib

+ t.inl? sync: Lie

Lla - t.outl! pack: Lid

+ "C: TF

11b t.out2! ter: Tl

Lie t.outl! pack: L2

+ "C : TF

Lid - t.out2! con2: L2

L2 t.in2? ptr: L2a

+ t.in2? ntr: L2b

+ 1:: L3

L2a t.inl? ter: Lib

+ t. inl ? sync: L2c

L2b - t. inl ? ter: Tl

+ t. inl? sync: Lb

L2c t.outl! ptr: L5

+ 1:: TF
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L3 ... toinl? ter: LIb

+ toinl? sync: Lic

L4 .. toinl? con2: L4a

+ toinl? ter: LIb

+ toinl? sync: L2c

L4a tooutl! ptr: L4b

+ 1:: TF

L4b toout2! con2: L5

L5 .. toin2? ntr: L2b

+ 1:.: L6

L6 .. toinl? ter: LIb

+ toinl? sync: "L6a

L6a tooutl! pack: L5

+ "t: TF

M ... toinl? con2: Ma

+ toinl? ter: Mb

+ toinl? sync: Mc

Ma .. tooutl! pack: MI

+ 't.: TF

Mb ... toin2? ptr: !1d

+ toin2? ntr: TI

+ 1:: Md

Mc tooutl! pack: M3

+ 1:: TF

Md = toout2! ter: TI
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MI = toin2? ptr: MIa

+ toin2? ntr: Mib

+ 1:: Mic

MIa = toout2? con2: M4

Mib toinl? ter: TI

+ toinl? sync: MId

Mic = toout2! con2: HZ

MId - tooutl! ntr: TI

+ 1:: TF

M2 .. toinl? ter: Mb

+ toinl? syoc: 11c

M3 toin2? ptr: M4

+ toio2? otr: Mib

+ 1: : HZ

M4 toiol? ter: 114a

+ toiol? sync: M4b

M4a .. toio2? ntr: TI

+'L: Md

M4b = tooutl! ptr: M5

+ 1:: TF

M5 toin2? ntr: 1Hb

+ c: : M6

M6 = toinl? ter: M4a

+ toiol? sync: 116a
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M6a = t.outl! pack: M5

+1::TF

EXPANSIE

[1] RlTl '" rec. inl? conI: Rla(true)Tl [2]

[2] Rla(i)Tl "" 1:.: R2T2 [3]

[3] R2T2 '" 1:: "t: R2aTl [4]

+ T: ~: R3T2a [5]

[4] R2aTl rec.outl! ntr: RlTl [1]

[5] R3T2a "" 1:: tra.out2 t conI: R3L [64]

+ "C : tra.out2! conI: R3M

+ rec.inl? con2: R3aT2a [6]

+ rec.inl? ter: R3bT2a [ 7]

+ 1:: R3ct2a [8]

[6] R3aT2a '" 1:': tra.out2! conI: R3aL [48]

+ 'L: tra.out2! conI: R3aM

[ 7] R3bT2a '" 'C : tra.out2! conI: R3bL [44]

+ 1:: tra.out2! conI: R3bM

[8] R3cT2a '" "C : tra.out2! conI: R3cL [9]

+ "C : tra.out2! conI: R3cM

[9] R3cL "" tra.in2? ptr: R3cL4 [10]

+ tra.in2? ntr: R3cLa [28]

+ L : R3cLl [30]

[10] R3cL4 L:. : R4L2c [ 11]

[ 11] R4L2c '" t: : R4aL5 [12]

+ 1:: R4TF [61 ]
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[12] R4aL5 "" 11 i --> recoout1! ptr: R6L5 [13]

+ if not i --> R6L5 [13]

+ 1: : R4aL6 [27.]

[13] R6L5 "" recoin1? ter: R6aL5 [14]

+ 1: : R6bL5 [18]

+ trao in2? ntr: R6L2b [25]

+ 1:: R6L6 [26]

[14] R6aL5 "" traoin2? ntr: R6aL2b [15]

+ 1:.: R6aL6 [16]

[15] R6aL2b "" 1: : R1Tl [1]

[16] R6aL6 L : R1L1b [17]

[17] R1L1b traoout2! ter: R1Tl [1]

[18] R6bL5" = traoin2? ntr: R6bL2b [19]

+ 1:. : R6bL6 [23]

[19] R6bL2b = "1:: R7Lb [20]

[20] R7Lb ... "t': R4b(false)Tl [21 ]

+ "t: R7TF [63]

[21] R4b (j )T1 "" 1:: recoout1! ntr: R1T1 [1]

+ 1: : MdTl

[22] R4dTl

[23] R6bL6

[24] R7L6a

recoin1? ter: R1T1 [1]
-

+ 1:: R1a(j )Tl [2]

1: : R7L6a [24]

"1:: R6L5 [13]

+ "1: : R7TF [63]
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[25] R6L2b .. rec.inl? ter: R6aL2b [15]

+ 1:: R6bL2b [19]

[26] R6L6 .. rec.inl? ter: R6aL6 [16]

+ 1:; R6bL6 [23]

[27] R4aL6 .. if i --> rec.outl1 ptr: R6L6 [26]

+ if not i --> R6L6 [26]

[28] R3cLa .. 1: • R4Lb [29]

[29] R4Lb ,.. L: R4b(true) Tl [21]

+ r: R4TF [61]

[30] R3cLl .. 1:: R4Llc [31]

[31] R4Llc .. 1:: RSL2 [32]

+ "C: R4TF [61]

[32] R5L2 .. rec.inl? ter: RSaL2 [33]

+ 1:: R3cL2 [37]

+ tra.in2? ptr: RSL2a [41]

+ tra.in2? ntr: RSL2b [42]

+ 1:: RSL3 [43]

,',

[33] R5aL2 .. tra.in2? ptr: R5aL2a [34]

+ tra.in2? ntr: R5aL2b [35]

+ 1:: RSaL3 [36]

[34] R5aL2a .. t:: RILlb [17]

[35] R5aL2b .. 't: : RITI [1]

[36] R5aL3 .. 1: : RILlb [17]
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[37] R3cL2 .. tra.in2? ptr: R3cL2a [38]

+ tra.in2? ntr: R3cL2b [39]

+ ~: R3cL3 [40]

[38] R3cL2a .. 1:.: R4L2c [11]

[39] R3cL2b ... 1: : R4Lb [29]

[40] R3cL3 = "C: R4Llc [31 ]

[41] R5L2a = rec.inl? ter: R5aL2a [34]

+ 1:: R3cL2a [38]

[42] R5L2b .. rec.inl? ter: RSaL2b [35]

+ To: R3cL2b [39]

[43] R5L3 .. rec.inl? ter: RSaL3 [36]

+ "l: : R3cL3 [40]

[44] R3bL .. tra.in2? ptr: R3bL4 [45]

+ tra.in2? ntr: R3bLa [46]

+ 1:": R3bLl [47]

[45 ] R3bL4 .. "'C.: RILlb (17]

[46] R3bLa .. "t : RlTl [1]

[47] R3bLl .. 1:: RILlb [17]

[48] R3aL ... tra.in2? ptr: R3aL4 [49]

+ tra.in2? ntr: R3aLa [55]

+ 1:: R3aLl [56]

[49] R3aL4 "'C R4L4a [50]

[50] R4L4a .. L:: R4aL4b [51]

+ 1: : R4TF [61]
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[51] R4aL4b

[52] R6L4b

tra.out2! con2: R4aL5 [12]

+ if i --> rec.outl! ptr: R6L4b [52]

+ if not i --> R6L4b [52]

... tra.out2! con2: R6L5 [13]

+ rec.inl? ter: R6aL4b [53]

+ 1:: R6bL4b [55]

[53] R6aL4b ,.. tra.out2! con2: R6aL5 [14]

[54] R6bL4b tra.out2! con2: R6bL5 [18]

[55] R3aLa 1:: R4Lb [29]

[56] R3aLi ... 't: : R4Lla [57]

[57] R4Lla ... 1: : RSLld [58]

+ 1:: R4TF [61 ]

[58] R5Lld ,.. tra.out2! con2: R5L2 [32]

+ rec.inl? ter: R5aLId [59]

+ 1:: R3cLId [60]

[59] R5aLId ... tra.out2! con2: R5aL2 [33]

[60] R3cLId = traoout2! con2: R3cL2 [37]

[61] R4TF ... 1: : R4cTI [62]

[62] R4cTl '"' recooutl! ntr: RITI [l]

[63] R7TF = t: R4cTI [62]

[64] R3L recoinl? con2: R3aL [48]

+ recoinl? ter: R3bL [44]

+ l:: R3cL [9]
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[65] R3L4

[66] R3La

[67] R3Ll

REDUKTIE

+ tra.in2? ptr: R3L4 [65]

+ tra.in2? ntr: R3La [66]

+ r:: R3Ll [68]

... rec.inl? con2: R3aL4 [49]

+ rec.inl? ter: R3bL4 [45 ]

+ "C : R3cL4 [10]

... rec. inl? con2: R3aLa [55]

+ rec. inl? ter: R3bLa [46]

+ 1: : R3cLa [28]

= rec.inl? con2: R3aLl [56]

+ rec. inl? ter: R3bLl [47]

+ 1: : R3cLl [30]

RlTl = rec.inl? conI: R2(true)T2

R2(i)T2 1: rec.outl! ntr: RlTl

+ 1: tra.out2! conI: R3L

(*) + I:: rec.inl? con2: tra.out2! conI: R3aL

(*) + 1: : rec.inl? ter: tra.out2! conI: R3bL

(*) + T: tra.out2! conI: R3cL

+ 1: : tra.out2! conI: R3M

( *) + 1:: rec.inl? con2: tra.out2! conI: R3aM

(*) + 1: : rec.inl? ter: tra.out2! conI: R3bM

(*) + 1:: tra.out2! conI: R3cM

R3L = tra.in2? ptr: R3L4

+ tra.in2? ntr: R3La

+ 1: : R3Ll

+ rec.inl? con2: R3aL

+ rec.inl? ter: R3bL

+ 1: : R3cL
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R1Tl)

(*) + ~: tra.out2! con2: ( tra.in2? ntr: (H(true) +"1:. : TF)

+ L : (R615 + ~ : TF))

R314 ... rec.inl? con2: ( tra.out2! con2: R4a15

+ if i --> rec.outl! ptr: R614b

+ if not i --> R614b

+ i:: TF)

+ rec. inl? ter: tra.out2! ter: R1Tl

+ 1:: (R4a15 + z: : TF)

R31a rec.inl? con2: (H(true) + t : TF)

+ rec.inl? ter: R1Tl

+ 1: : (H(true) + L : TF)

R31l ... rec.inl? con2: R3a1l

+ rec.inl? ter: tra.out2! ter: R1Tl

+ 1:: (R512 + ~: TF)

R3a1 ... tra.in2? ptr: ( tra.out2! con2: R4a15

+ if i --> rec.outl! ptr: R614b

+ if not i --> R614b

+ 1:. : TF)

+ tra.in2? ntr: (R(true) + r. TF)

+ 1: : R3a1l

R3b1 ... tra.in2? ptr: tra.out2! ter: R1Tl

+ tra.in2? ntr: R1Tl

+ 1: : tra.out2! ter: R1Tl

R3c1 tra.in2? ptr: (R4a15 + L: : TF)

+ tra.in2? ntr: (H(true) + 1: : TF)

+ 1:: (R512 + z: : TF)

R614b '"" tra.out2! con2: R615

(*) + rec.inl? ter: tra.out2! con2: ( tra.in2? ntr: R1Tl

+ "r:: tra.out2! ter:
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R4aL5 • if i --> rec.out11 ptr: R6L5

+ if not i --> R6L5

(*) +"Z:: ( if i --> rec.out1 I ptr: R6L6

+ if not i --> R6L6)

R3aLl • tra.out21 con2: RSL2

+ 'Z:: TF

(*) + rec.in1? ter: tra.out21 con2: ( tra.in2? ptr:

tra.out21 ter: R1T1

+ tra.in2? ntr: R1T1

+ ~ : tra.out21 ter: R1T1)

(*) + 1:: tra.out21 con2: ( tra.in2? ptr: (R4aL5 + -r: TF)

+ tra.in2? ntr: (H(true) + 1:.: TF)

+ -r: (R5L 2 + 'C : TF))

R5L2 • tra.in2? ptr: R5L2a

+ tra.in2? ntr: R5L2b

+ 1:.: RSL3

+ rec.in1? ter: R5aL2

+ 1:. : R3cL2

R5aL2 • R3bL

R3cL2 = R3cL

R5L2a rec.in1? ter: tra.out21 ter: R1T1

+ "1:: (R4aL5 + t:: TF) '.

R5L2b rec.in1? ter: R1T1

+ t: : (H(true) + 1: : TF)

R5Ll • rec.in1? ter: tra. out.2 I ter: R1T1

+ 1: : (R5L2 + 't" : TF)

R6L5 tra.in2? ntr: R6L2b

+ 1:.: R6L6

+ rec.in1? ter: R6aL5

+ 't. : R6bL5

102



R6L2b rec.inl? ter: RITI

+ '"C: (H(false) + 1: : TF)

R6L6 rec.inl? ter: tra.out2! ter: RITI

+ "to: (R6L5 + 1: : IT)

R6aL5

R6bL5

tra.in2? ntr: RITI

+ 'l:: tra.out2! ter: RITI

tra.in2? ntr: (H(false) + L : TF)

+ "t:.: (R6L5 + 1:: TF)

H(j) 'l: : rec.outl! ntr: RITI

+ ~: ( rec.inl? ter: RITI

+ "'C : R2 (j )T2)

TF rec.outl! ntr: RITI

RITI --> 51 R5L2 --> 510

R2(i)T2 --> 52(i) R5L2a --> 511

R3L --> 53 R5L2b --> 512

R3L4 --> 54 R5L3 --> 513

R3La --> 55 R6L5 --> 514

R3Ll --> 56 R6L2b --> 515

R3aL -> 57 R6L6 --> 516

R3bL --> 58 R6aL5 --> 517

R3cL --> 59 R6bL5 --> 518

rec.inl --> dse.inl

rec.outl --> dse.outl

tra.in2 --> dse.in2

tra.out2 --> dse.out2
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