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Software ontwikkel ing rand de Mitel 150M Express Card

SAMENVAITING

Dit verslag beschrijft een implementatie van het data link layer protocol voor de

Mitel Express Card. Met deze kaart is het rnogelijk een digitale verbinding op te

zetten volgens het ISDN-model.

Low level interrupt handlers zijn geschreven om het protocol met de hardware te

laten communiceren. Het reeds geschreven LAPD protocol is getest. Deze

implementatie bleek zeer veel fouten te bevatten, deze zijn verbeterd.

Er is een test message generatie programma geschreven, waarmee aparte delen van

het LAPD protocol getest kunnen worden.

In het verslag wordt ook de S-bus controller (MT8930) behandeld. Met deze uitleg is

het mogelijk de bouwsteen naar eigen wensen te programmeren.

Het LAPD protocol werkt correect. De netwerk layer zal nog geYmplementeerd

moeten worden.
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Inleiding

1 Inleiding

In het dagelijks leven kunnen mensen op vele verschillende manieren met elkaar

communiceren. We kunnen met elkaar praten, schrijven of communiceren met

gebaren.

Rond 1850 werd het, met de uitvinding van de telegrafie, mogelijk om op afstand

direct met elkaar te communiceren. Met de uitvinding van de telefoon in 1875 door

Bell werd het de mensen voor het eerst mogelijk gemaakt om over een grote afstand

met elkaar te praten. Later ontstond er een wereldwijd telefoonnet, totaal

geoptimaliseerd voor de overdracht van analoge signalen.

Nadat de principes van pulscodemodulatie waren ontwikkeld en de transistor in 1948

werd uitgevonden, werd het mogelijk om analoge signalen op digitale wijze over te

dragen.

_Door de ontwikkeling van computers en de vraag naar nieuwe en snellere

communicatiemiddelen is het commurucatieverkeer sterk gegroeid. De huidige

commurucatiediensten zoals teleforue, radio, viditel, televisie en datacommunicatie

worden nog steeds afzonderlijk van elkaar gebruikt. Velen zijn analoog en daarom
vaak storingsgevoelig.

Toename van de communicatiemiddelen en verdere ontwikkeling van digitale

transrnissie hebben de ontwikkeling van het digitale netwerk "ISDN" tot gevolg gehad.

De vakgroep Digitale Systemen, binnen de faculteit Electrotechniek, is in het bezit

van twee ISDN Express Kaarten. Hiermee is het mogelijk een digitale verbinding op

te zetten volgens het ISDN-Model. Deze kaarten dienen in de toekomst gebruikt te

worden als generator en signaal morutor/analyser van ISDN S-bus signalen. In het

kader van deze afstudeeropdracht dient software ontwikkeld te worden waarmee dit

mogelijk wordt.

In hoofstuk 2 wordt ISDN in het algemeen en toegespitst op de opdracht behandeld.

In het derde hoofstuk worden de Express Card en het bij behorende softwarepakket

IES besproken. Het vierde hoofdstuk bevat een beschrijving van de Subscriber

Network Interface Circuit. Dit is de bouwsteen waaromheen de software geschreven

dient te worden. Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van de gebruikte en geschreven

software, dit is de kern van het verslag. In de hoofdstukken 6 en 7 worden

Software ontwikkel ins rend de Mitel ISDN Express Card 5



Inleiding

respectievelijk de fouten en het testprograrnma, waarmee fouten in de gebruikte

software gedetecteerd zijn, behandeld. In het laatste hoofdstuk zijn de conclusies

beschreven en er worden suggesties voor een volgende afstudeerder gegeven.

Software ontwikkeling rand de Mitel ISDN Express Card 6
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2 ISDN

Het doel van dit hoofdstuk is een inleiding te geven in het ISDN, waarbij de nadruk

gelegd zal worden op een aantal onderdelen, de S-bus en het D-kanaal, die voor het

voltooien van de opdracht van belang zijn. Het belang van dit hoofdstuk ligt vooral in

het verkrijgen van inzicht in de materie en niet zozeer in de directe toepassing.

2.1 A1gemeen

ISDN staat voor Integrated Services Digital Network. Dit digitaal netwerk combineert

aIle bestaande communicatiediensten. Bij ISDN wordt er vanuit gegaan dat het totale

netwerk gedigitaliseerd is.

Het CCITI geeft de volgende definitie voor ISDN [10]:

':4n ISDN is a network, in general evolving from a telephony IDN, that provides

end-to-end digital connectivity to support a wide range of services, to which users

have access by a limited set of standard multipurpose user-network interfaces. "

De aanbevelingen betreffende het ISDN zijn te vinden in de I-series van CCfIT; het

concept kan als voIgt worden samengevat:

Het belangrijkste van ISDN is dat het een scala van spraak- en niet

spraakdiensten kan leveren op basis van een beperkte set

multifunctionele toegangsinterfaces alsmede een beperkte set van

netwerk-verbindingen.

Het ISDN kan zowel pakket- als circuit-geschakelde verbindingen

leveren.

Het ISDN evolueert vanuit het digitaal telefoonnet.

Het ISDN maakt voor het bieden van diensten gebruik van

gemeenschappelijke schakel- en transmissiemiddelen.

De invoering van ISDN zal een aantal decennia in beslag nemen. In de

overgangstijd zal interworking voor netten en diensten nodig zijn.

Software ontwikkel ing rand de Mitel ISDN Express Card 7
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2.2 Het OSI-model

Complexe systemen worden vaak in verschillende functionele eenheden verdeeld en

onderling gescheiden door middel van koppelvlakken. Een exaete definitie van de

functie van iedere module is in zo'n situatie noodzakelijk. Een bruikbaar gereedschap

om de relaties te beschrijven die voor een koppelvlak moeten worden vastgelegd is

het concept van "Open System Interconnection" (OSI). Dit model dient als

referentiebasis voor aIle open digitale systemen. Met "open" wordt bedoeld dat

iedereen van het netwerk gebruik kan maken. De gebruiker dient zich weI aan de

protocollen te houden die voor dit bepaalde netwerk, aan de hand van het OSI-model

zijn beschreven. Het OSI-model beschrijft niet specifieke definities, maar het model

beschrijft functies am tot een goede data-overdracht te komen. In figuur 1 is bet

model schematisch weergegeven.

gebruiker A gebruiker B

laag 7

6

5

4

3

2

1

APPLICATIE APPLICATIE

PRESENTATIE PRESENTATIE

SESSIE SESSIE

TRANSPORT TRANSPORT

NETWERK NETWERK NETWERK

LINK LINK LINK LINK

FYSISCH FYSISCH FYSISCH FYSISCH

I MEDIUM I I MEDIUM I
figuur 1: bet OSI-model

Soft"are ont"ildteli~ rond de "itel ISDII Express card 8
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Het OSI-model is verdeeld in 7 lagen. Iedere laag is duidelijk gedefinieerd, zodat

iedere laag zijn eigen functies kan uitoefenen. De lagen zijn achtereenvolgens:

-1. fysische laag

-2. link laag

-3. netwerk laag

-4. transport laag

-5. sessie laag

-6. presentatie laag

-7. applicatie laag

Het voordeel om het model te verdelen in lagen is dat het overzichtelijker wordt.

2.3 Het ISDN-model

Het ISDN-model maakt gebruik van de onderste 3 lagen van het OSI-model.

I I
I

TE

51 TII I I I
f--

I I I I I
TE NT 1

LT ET

In-huis Lokaal Hoger

I I
I net net net

TE

figuur 2: het ISDN-model

Softllare ontwiltlteling roncf de Mitel ISDN Express Card 9
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In het ISDN-model (figuur 2) wordt het totale communicatie systeem in drie delen

opgesplitst. We onderscheiden acbtereenvolgens de volgende drie netvIakken:

-1. Het In-buis net.

-2. Het Lokaal net.

-3. Het Hoger net.

In de toekomst zal de verbinding tussen twee abonnees dus volledig digitaal zijn.

Hieruit voIgt dat deze verbinding geschikt is voor aIle soonen datacomrnunicatie. De

Basic access (abonnee-aansluiting) is door het CCfIT gestandaardiseerd. De Basic

access zal bestaan uit:

Twee full duplex kanalen met een bitsnelheid van ieder 64 kbit/s. Deze

worden de B-kanalen genoemd.

Ben full duplex kanaal met een bitsnelheid van 16 kbit/s. Deze wordt bet D

kanaal genoemd.

De twee B-kanalen samen met het D-kanaaal vormen de S-bus.

In tegenstelling tot het huidige netwerk is bij ISDN het In-huis netvlak gedefinieerd.

Dit netvlak zal beginnen waar het huidige 10kale netvlak ophoudt. Dus vanaf het

huidige aansluitpunt van bet telefoontoestel. Het In-huis netvlak zorgt voor de

koppeling van de verschillende terminals en bet ISDN netwerk. Een groot verschil

tussen het buidige model en het ISDN-model is dat het In-huis netvlak onder de

verantwoordeIijkheid valt van de gebruiker, dit in tegenstelling tot het huidige model

waarbij de totale verantwoordelijkheid bij de PTT ligt.

In figuur 3 is een scbematisch overzicht gegeven van het In-huis netvlak.

Software ontwikltel i09 rend de Mitel ISDN Express card 10
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TE3

eventueel andere
terminals

I I
I

TEl

IS ITI
,
I I I

TE2
NT2 NTl

IR

I I r---
I I

TA

figuur 3: bet In-buis netvlak

Iedere gebruiker kan verschillende terminals tot zijn bescbikking hebben (TE1, TE2,

TE3). Dit zijn niet aIleen telefoontoestellel\ maar kunnen ook andere

communicatiemiddelen zijn. We onderscheiden de volgende koppelvlakken:

- R-koppelvlak
- S-koppelvlak

- T-koppelvlak

en de volgende functionele eenheden:

- TE Terminal Equipment

- TA Terminal Adaptor

- NT Network Termination

Over de koppelvlakken R en S worden de procedures vastgelegd waarmee de

eindapparatuur toegang tot bet net kan verkrijgen. Het S-referentiepunt in figuur 3

geeft de plaats aan van bet fysieke koppelvlak, waarop een ISDN-eindapparaat (TEl,

TEZ) wordt aangesloten. Apparatuur die niet is voorzien van zo'n standaard

koppelvlak (TE3) wordt via een terminal adaptor (TA) aangesloten.

De NT zorgt enerzijds voor de transmissiefunctie en anderzijds dat er verscheidene

Software ontlliltltel ing rand de "itel ISDN Express card 11
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terminals (TE) aangesloten kunnen worden. De NT wordt daarom normaal

onderverdeeld in een NTl en een NTI. In de NTl vindt een aanpassing plaats tussen

de signalen op de abonneelijn en de signalen op het In-huis net. De NT! verricht

aIleen functies op laag 1 van het OSI-model. De Nf2 zorgt voor de distributie van de

signalen afkomstig van de NTl over meerdere terminals en kan eventueel ook

functies op de lagen 1 en 2 verrichten.
Op het moment zijn alleen bet S- en T-koppelvlak vastgelegd in aanbevelingen.

Hierbij zijn de eigenschappen van de lagen 1 tot en met 3 van de terminals en het

netwerk gedefinieerd.

Naast de eenvoudige In-huis installatie zijn er echter ook aansluitingen waar een min
of meer complexe huisautomaat (PABX) aanwezig is. De configuratie blijft hierbij

gelijk; men beschouwt de PABX eveneens ondergebracht in de NT2. In dit geval

zuHen in het algemeen de koppelvlakken S en T verschillend zijn (figuur 4).

s s s

s s PABX

figuur 4: In-huis net met PABX

2.4 Het S-koppelvlak

I---+----; NTl

T

Het S-koppelvlak dient als fysische koppeling tussen de terminals en de netwerk

termination. Er wordt onderscheid gemaakt tussen data-transmissie van TE naar NT

en van NT naar TE. Het S-koppelvlak bestaat uit twee aderparen. Over ieder

aderpaar worden twee B-kanalen en een D-kanaal (2B +D) verzonden. Deze kanalen

Software ontlliklceling rond de Mitel ISOII Express Card 12
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worden ondergebracht in frames. De bitsnelheid bedraagt in beide richtingen 192

kbit/s.

Het B-kanaal dient aIleen voor het transport van data. De bitsnelheid van een zo'n

kanaal bedraagt 64 kbit/s. Dit is de minimale snelheid die nodig is om een

telefoonsignaal op digitale wijze te transporteren. Volgens het Nyquist-theorema moet

de minimale sample frequentie twee maal de maximale frequentie van het te

bemonsteren signaal zijn. Een telefoonsignaal heeft een maximale frequentie van

3400 Hz en derbalve bedraagt de minimale sample frequentie 6800 Hz. De sample

rate is 8 Khz gekozen. Dit bemonsterde signaal wordt omgezet in een 8 bits code

zodat de totale bitsnelheid 64 kbit/s bedraagt.

Het D-kanaal heeft een bitsnelheid van 16 kbit/s. Het D-kanaal kan onder andere de

signaleringsinformatie bevatten. Hieronder verstaat men aile informatie die nodig is

om een verbinding op te bouwen, in stand te houden en te verbreken. Het D-kanaal

met zijn bijbehorende protocollen wordt verderop nog behandeld.

Zoals al eerder vermeld is, is er onderscheid te maken in het datatransport van TE

naar NT en andersom. In beide richtingen bestaat ieder frame uit 48 bits. Het frame

voor TE naar NT is in figuur 5 weergeven.

Bij ISDN wordt gebruik gemaakt van de AMI-code. Bij deze Alternating Mark

Inversion code worden de logische 'enen' als geen signaal weergegeven. Dus geen

sturing van de lijn betekent: een Iogische 'een'. Logische 'nullen' worden weergegeven

door eerst een positieve spanningspuls voor de eerste logische 'nul' en een negatieve

spanningspuls voor de volgende logische 'nul'. Aan de derde logische 'nul' wordt dan

weer een positieve spanningspuls toegekend, enzovoorts. Het voordeel van de

methode is dat men nu in staat is op eenvoudige wijze de geIijkspanningscomponent

van het totale frame te verwijderen. Aan het frame wordt een balance bit toegekend.

Door weI of geen spanningspuls aan het balance bit toe te kennen wordt hiermee de

gelijkspannings-component verwijderd.

Software ontMiltlteling rand de Mitel ISDN Express Card 13



ISDN

Het uit 48 bits bestaande frame bevat de volgende bits:

o

1

o

- n
I

Bl B2 LDL Bl LDL B2 LDL

figuur 5: frame van TE naar NT

Bit 1-2:

3-10:

11:

12-13:

14-15:

16-23:

24:

25-26:

27-34:

35:

Bit 1 is het framing bit. Dit bit geeft het begin van elk frame aan.

Synchronisatie van elk frame geschiedt door twee positieve of twee

negatieve ( afhankelijk van het laatste bit van het vorige frame)

spanningspulsen te verzenden. In de AMI-codering is bet niet mogelijk
om twee dezelfde spanningspulsen als twee logische 'nullen' te coderen.

Bit 2 balanceert bit l.

Bit 3 tot en met bit 10 zijn de 8 data bits van kanaal Bl

Bij transmissie van TE naar NT is het noodzakelijk dat ieder byte

uitgebalanceerd wordt. Bit 11 dient voor het uitbalanceren van de eerste

8 bits van kanaal Bl.

Bit 12 is gereserveerd voor het D-kanaal. Bit 13 dient voor het

uitbalanceren van bit 12.

Bit 14 is een hulp frame bit, met bit 15 wordt bit 14 uitgebalanceerd.

Bit 16 tot en met bit 23 zijn het eerste byte van kanaal B2. Met ISDN is

htt mogelijk am tegelijkertijd over twee verschillende kanalen ( Bl en

B2) te zenden.

Bit 24 dient voor het uitbalanceren van het eerste data byte van kanaal

B2.

Het tweede bit van het D-kanaal wordt weergegeven door bit 25. Bit 26

dient voor het uitbalanceren van bit 25.

Het tweede byte van kanaal B1 wat in een frame verzonden kan

worden, wordt gevorrnd door bit 27 tot en met 34.

Om er voor te zorgen dat ook dit byte geen gelijkspanningscomponent

bevat, wordt met bit 35 het tweede byte van kanaal Bl uitgebalanceerd.

Software ontllikltel ire rand de Mitel ISDN Express Card 14



36-37:

38-45:

46:

47-48:

ISON

Het derde bit van bet D-kanaal wat in een frame kan worden

verzonden, wordt gevormd door bit 36. Oak hier dient het volgende bit

(bit 37) voor het uitbalanceren van bet bit wat gereserveerd is voor het

D-kanaal.

Het tweede byte van het B2-kanaal wordt gevormd door de bit 38 tot

en met bit 45.

Oak bier is bet noodzakelijk dat het tweede byte van kanaal B2 ook

wordt uitgebalanceerd. Dit gebeurt met bebulp van bit 46.

Per frame is het noodzakelijk am vier bits van bet D-kanaal te

verzenden. Daarom is bit 47 gereserveerd am het vierde bit van het D

kanaal te verzenden. Bit 48 dient voor bet uitbalanceren van bit 47.

Het bit dat het begin van elk frame aangeeft (framing bit) wardt aangeduid met de

letter F. Het bit dat dient voor het uitbalanceren wordt aangeduid met de letter L

(zie figuur 5). We zien bier dus dat ieder byte van het B-kanaal en ieder bit van het

D-kanaal d.c. uitgebalanceerd wordt.

Er is een duidelijk onderscheid te maken tussen bet frame dat van TE naar NT gaat

en het frame dat van NT naar TE gaat. Bij data transport van TE naar NT is het
noodzakelijk dat ieder databyte van kanaal Bl, of B2 en ieder bit van bet D-kanaal

afzonderlijk worden uitgebalanceerd. Dit gebeurde zaals we zagen door middel van

het L-bit. Dit is noodzakelijk, omdat de data niet van een terminal alleen komt. Bij

ISDN is het mogelijk am met twee verschillende terminals tegelijkertijd te zenden. Bij

transmissie van NT naar TE is het niet noodzakelijk dat ieder kanaal binnen een

frame afzonderlijk uitgebalanceerd wordt. In deze situatie is er maar een zender

aanwezig (NT). Het is dus magelijk am het totale frame vaordat het verzonden wordt

uit te balanceren. Op deze manier kunnen we een aantal bits ( zeven in totaal)

uitsparen.

Omdat er meerdere terminals van de S-bus gebruik kunnen maken is het een vereiste

dat er een toegangstechniek wordt toegepast. Bij ISDN banteert men de CSMA/CD

(Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection) am toegang tot bet netwerk te

verkrijgen voor het opzetten van een verbinding. Toegang tot het netwerk wordt

verkregen via het D-kanaal. Indien het D-kanaal vrij is, zendt het NT constant

logische 'enen' via de S-bus naar de terminals. Op laag 2 is gedefinieerd dat er geen

zes 'enen' achter elkaar op de bus verzonden mogen worden. Indien er meer dan zes

'enen' achter elkaar ap de S-bus verschijnen, weten de terminals dat de bus vrij is am

Software ontwikkel;,'9 rand de "itel ISOIi Express card 15
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een verbinding op te zetten. Indien in eerste instantie een terminal een verbinding

tracht op te zetten wordt het D-bit dat de TE naar de NT stuurt via het E-bit naar de

TE teruggestuurd. Op deze wijze kan de TE zijn verzonden D-bit vergelijken met het

binnengekomen E-bit om te bepalen of het D-bit op de juiste wijze van TE naar NT

is gekomen. In het geval dat er meerdere terminals op hetzelfde moment van het D

kanaal gebruik willen maken, is er een prioriteitsysteem in gebouwd. Ook hier

vergelijken de terminals het D-bit met het E-bit. Indien deze Diet aan eikaar gelijk

zijn, zal de terminal die een "1" zendt een moment wachten met het trachten van het

opzetten van een verbinding. Ben "0" zal winnen van een "1" omdat een "1" volgens de

AMI-code geen spanning inhoudt. Door het toepassen van deze CSMA/CD methode
wordt er voorkomen dat het D-kanaal op een verkeerde manier over het netwerk

wordt verzonden en tevens wordt er voor gezorgd dat berichten Diet verloren gaan.

In figuur 6 is het totale frame weergegeven voor transmissie van NT naar TE. Ook dit

frame bestaat uit 48 bits met een bitsnelheid van 192 Kb/s.

0-

1

o I

F L Bl B2 EDS Bl EDS B2 EDS

figuur 6: Frame van NT naar 1'£

Hieronder zijn de bits beschreven die anders zijn dan bij het frame van TE naar NT.

11:

13:

15:

24:

26:

35:

37:

Bit 11 wordt nu gebruikt voor het E-kanaal. Dit kanaal wordt ook weI

D-echo-kanaal genoemd.

Met bit 13 is het mogelijk om een TE te activeren. Wanneer een TE

niet gebruikt wordt staat deze in de 'stand-by'-mode. Met behulp van bit

A (bit 13) kunnen we de terminal in de 'power-on'-mode zetten.

Het N-bit (bit 15) is het tegengesteide van bit 14.

Het tweede bit van het E-kanaal is bit 24.

Op dit moment wordt bit 26 (S-bit) niet gebruikt.

Het derde bit van het E-kanaal is bit 35.

Tevens als bit 26 wordt ook bit 37 (S-bit) gereserveerd voor toekomstige

standaardisering.

Software ontwikkeling rand de Mitel ISDN Express Card 16



46:

48:

ISDN

Het vierde bit van het E-kanaal wordt bepaald door bit 46.

In tegenstelling tot het frame dat gaat van TE naar NT kan dit frame

uitgebalanceerd worden met maar een bit. Bit 48 zorgt ervoor dat het

heIe frame geen gelijkspanningscomponent meer bevat.

2.5 Het D-kanaal

Een toegang tot een ISDN bestaat uit een aantal circuitgeschakelde B-kanalen en

een D-kanaal. Een "primary rate"- aansluiting bestaat uit dertig B-kanalen en een D

kanaal met een capaciteit van 64 kbit/s. Een "basic access" bestaat uit twee B-kanalen

en een D-kanaal met een capaciteit van 16 kbit/s.

Informatie die verstuurd wordt om een communicatieverbinding te kunnen opbouwen,

in stand te houden en te verbreken, wordt signaleringsinformatie genoemd. In het

geval van telefonie wordt zulke informatie bijvoorbeeld gegenereerd door het sluiten

van een haakcontact, het draaien aan een kiesschijf of het indrukken van een

aardtoets.

Bij de huidige telefoniesystemen wordt de signaleringsinformatie over hetzelfde

kanaal verstuurd als de spraakinformatie. De signalering geschiedt "binnen de band".

In het ISDN is gekozen voor een 'buiten de band" signaleringsmethode. De

signalering wordt niet over hetzelfde kanaal verzonden als de spraakinforrnatie (B

kanaal), maar over een ander kanaal: het D-kanaal.

Het "buiten de band" signaleren kent de volgende voordelen ten opzichte van het "in

slot" signaleren:

de B-kanalen kunnen de aangeboden informatie transparant

doorgeven. Er hoeven geen bitpatronen gereserveerd te worden

voor signaleringsberichten.

men kan gelijktijdig informatie via het B-kanaal en het D-kanaal

verzenden. Men kan dus ook tijdens de gespreksfase ongestoord

signaleren.

er kan gebruik gemaakt worden van het 'burst"-karakter van de

signalering, door de signaleringsberichten te verzenden als

pakket-data met de daarbij behorende voordelen.
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het is flexibeler. De data en de signalering kunnen onafhankelijk

van elkaar worden geschakeld en getransporteerd.

Helaas zijn er ook een paar nadelen van het "buiten de band" signaleren ten opzichte

van het "binnen de band" signaleren.

er is geen impliciete test van de spreekweg. In het huidige

telefoniesysteem maken signalering en spraak gebruik van

dezelfde verbindingen. Als een signaleringsbericht succesvol

verzonden is, mag men verwachten dat ook de spraakinformatie

over zal komen. In het geval van "buiten de band" signalering zal

men dus expliciet moeten zorgen voor een "continuity test".

er kunnen synchronisatieproblemen ontstaan. Het bericht "de

verbinding-is-doorgeschakeld" en het doorschakelen van de

verbinding kunnen in de tijd ten opzichte van elkaar verschoven

zijn.

Als gebruiker stel je eisen aan de snelbeid waarmee een verbinding opgebouwd,

respectievelijk afgebroken wordt. Deze snelheid is onder andere afbankelijk van de
capaciteit van het signaleringskanaal. De capaciteit van het D-kanaal voor een

bepaalde gebruiker wordt bepaald door de transportcapaciteit van het kanaal, het

aantal op de bus aangesloten actieve terminals en bet aantal B-kanalen waarmee het

D-kanaal is geassocieerd.

Om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen, is voor een "primary rate"-interface een

capaciteit van 64 kbit/s gekozen, terwijl men bij een ''basic''-interface aan 16 kbitfs

genoeg heeft. De gemiddelde informatiesnelheid van een signaleringssysteem ligt veel

lager dan 16 kbit/s respectievelijk 64 kbit/s. Men heeft dus kanaalcapaciteit over.
Deze overcapaciteit kan gebruikt worden voor het verzenden van pakket

georienteerde data.

We zien dus dat het D-kanaal gebruikt wordt voor het transport van twee soorten

informatie:

-signaleringsinformatie (s-data)

-pakket data (p-data).

Het opzetten van een peer to peer (een direete verbinding tussen twee abonnees)

verbinding wordt dus gemaakt met behulp van het D-kanaaI. Dit zal, om tot een

internationale standaardisering te komen, aan de hand van het OSI-model
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verwezenlijkt worden. Van het lagen-model worden door het D-kanaal slechts de

onderste drie lagen gebruikt. Dit zijn achtereenvolgens de fysische, de link en de

netwerk laag. De fysische laag is al eerder voor de verschillende transmissie

richtingen behandeld. De andere twee lagen worden in de volgende paragrafen

behandeld.

2.5.1 Het laag 2 D-kanaal protocol

Het protocol voor de data link laag is het lAPD (Link Access Procedure on the D

channel). Dit protocol is een afgeleide van bet HDLC ( High level Data Link

Control). De functie van bet lAPD is om de laag 3 informatie te bescherrnen tegen

transmissiefouten die op laag 1 kunnen optreden. Door bet LAPD protocol is het

mogelijk dat er meerdere terminals van het netwerk gebruik kunnen maken en dat er

meerdere verschillende laag 3 eenheden verzonden kunnen worden. lAPD voert

verschillende functies uit, functies om de mogelijkheid te bieden verscbillende data

link connecties op te bouwen, functies die ervoor zorgen dat er zo'n klein mogelijke

kans bestaat dat een bit verkeerd wordt overgezonden en functies die ervoor zorgen

dat aIle frames in de juiste volgorde worden ontvangen.

Een belangrijke functie voor het laag 2 protocol is het opzetten, onderhouden en

afbreken van verbindingen tussen TE en NT.

Een laag 2 eenheid zorgt ervoor dat aIle data in frames worden overgezonden. Het

frame voor een laag 2 D-kanaal is in figuur 7 weergegeven.

II FLAG II ADRES II CONTROL II INFO

figuur 7: Opbouw van een laag 2 frame

II FCS II FLAG II

Ieder laag 2 frame is in de volgende delen op te splitsen:

VLAG

Ieder frame begint en eindigt met een vlag. Deze vlag dient om het begin en het

einde van elk frame aan te geven. Ben vlag is 8 bits en gedefinieerd als de volgende
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rij bits: 01111110. Een data link eenheid zal de bits tussen de openingsvlag en de

sluitingsvlag van elk frame controleren en een logische 'nul' toevoegen wanneer er vijf

of meer opeenvolgende logische 'enen' verzonden moeten worden. Op deze wijze

zorgt men ervoor dat alle data transparant blijft en dat er geen data als vlag herkend

wordt. Ben data link laag eenheid aan de ontvangstkant moet ervoor zorgen dat de

tussengevoegde logische 'nul' weer verwijderd wordt.

ADRES

Omdat het bij ISDN mogelijk is om via de S-bus met meerdere terminals

tegelijkertijd te communiceren is het noodzakelijk dat data voorzien wordt van een

uniek gedefinieerd eindpunt. Verder is het noodzakelijk aan te geven om wat voor

data het gaat. Hiertoe wordt het adres opgesplitst in een SAPI (Service Access Point

Identifier), een TEl (Terminal Endpoint Identifier), een EA (Adress field Extension)

bit en een CjR(CommandjReceive) bit.

Byte 2 en 3 van bet frame vormen samen het Adres-veld. In figuur 8 is het Adress

veld specifiek weergegeven.

8 7 6 5 4 3 2 1

I
I SAPI ~I
1===T=E=r===!.!::=~=I~~

figuur 8: Het Adres-veld

Bit 3 tot en met bit 8 van het eerste byte van het Adress-veld is de SAPI. Met de

SAPI wordt aangegeven om wat voor informatie het gaat. Deze informatie kan van

laag 2 of van laag 3 zijn. Bij de ontvangstkant kan een laag 3 eenheid bepalen welke

functies of diensten er moeten worden uitgevoerd. De SAPI kan bijvoorbeeld de

waarde "0" hebben. Hiermee wordt aangegeven dat de te versturen data

signaleringsdata is. Indien de SAPI de waarde "16" beeft, gaat het om

pakketgestuurde data. De waarde "63" identificeert een eenheid van management

procedures.

Naast de SAPI omvat het eerste byte van het Adres-veld ook nog het CjR bit en het
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EA bit. Bit 2 van het eerste byte is het C/R bit. Dit bit bepaalt of het te versturen

frame een commando of een response is op een eer.der verstuurd frame. Met het EA

bit wordt het laatste byte van het Adres-veld aangegeven. Een "1" geeft het laatste

byte is van het Adres-veld aan. De laatste 7 bits van het tweede byte vormen de TEl.

Hiermee wordt binnen de SAP ( Service Access Point) een specifiek eindpunt

gedefinieerd.

Er zijn verschillende soorten van datatransmissie denkbaar. A1lereerst is het mogelijk

am frames vanuit een terminal te versturen die geen bevestiging krijgen dat ze door

het NT zijn ontvangen. Deze soort van informatie wordt Unacknowledged Informatie

genoemd. Hierbij worden de frames op laag 2 niet voorzien van een nummer ( de

frames worden hier niet geteld). Door het meerrnalig uitzenden van betzelfde frame

wordt de kans vergroot dat een frame op de juiste wijze wordt ontvangen. De zender

wacht hier dus niet op een bevestiging van de ontvanger dat het overgezonden frame

op de juiste wijze of daadwerkelijk is overgekomen. Een andere soort van informatie

is het zogenaamde Acknowledged Informatie. Bij deze service moet de informatie die

van zender naar ontvanger gaat weer bij de ontvanger op laag 2 worden bevestigd.

Hiertoe wordt aan ieder verzonden frame een nummer toegekend (modulo 128).

Hierbij zijn twee verschillende soorten van services mogelijk bij de transmissie van

Acknowledged Informatie frames.

Ten eerste kan het zijn dat een nieuw frame dan aileen verzonden kan worden indien

er een bevestiging van het voorafgaande frame is geweest ( Single Frame Operation).

Naast de Single Frame Operation is het ook mogelijk dat er na een aantal verzonden

frames een bevestiging moet komen dat het eerste en de daarop volgende frames

door de ontvanger zijn ontvangen (Multiple Frame Operation).

BESTURING

Het besturings-veld wordt gevormd door byte 4 en 5 van het frame op laag 2. Het

veld kan, afhankelijk van welke services er verleend moeten worden, drie

verschillende formats aannemen. We onderscheiden achtereenvolgens het I-format,

het S-format en het V-format. In figuur 9 is schematisch het veld weergegeven.

Software ontwikteling rand de Mitel ISON Express Card 21



8 7 6 5 4 3 2 1

ISDN

I I-FORMAT I
N(R) 0

N(S) P

B X X X X I S S

SP~f INCR)

aM M M B M M

I
1 1

I

figuur 9: het besturings veld

Het I-format

byte 4

byte 5

byte 4

byte 5

byte 4

Indien bet veld zich in bet I-format bevindt, worden door laag 3 genummerde frames

door bet data netwerk doorgegeven. Bit 2 tot en met bit 8 vormen de N(R) of N(S)

parameters. Aan de N(S) parameter wordt door de zender het framenummer

toegekend. Het tweede byte van het I-format vonnt de N(S) parameter. Het
zendende station zet hierin het nummer van het eerstvolgende frame dat het

zendende station van de ontvanger verwacht. Op deze wijze valt er te controleren of

er frames tijdens de transmissie door het netwerk verIoren gaan. Het nummer van het

ontvangen en het verwachte frame moeten aan elkaar gelijk zijn. Door bet P bit te

setten creeert de zender bij de ontvanger een terugmelding.

Het S-format

Het S-format (Supervisory) wordt gebruikt om diverse control functies op laag 2 uit te

voeren. Dit zijn functies zoals acknowledge I-frame en request. Met het S-format

geeft de ontvanger informatie over de toestand waarin hij zich bevindt. Bit 2 tot en

met· bit 8 van byte 5 vormen hierin de N(R) parameter. Ook hierin is N(R) bet

nummer van het te ontvangen frame. Vaor byte 4 (bit 3 tot en met 8) zijn drie

commandsjrespons gedefinieerd.
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1: Het RR-frame (Receive Ready)

Dit Supervisory frame wordt door een laag 2 eenheid gebruikt om aan

te geven dat bij klaar is voor bet ontvangen van I-frames. Het kan ook

worden gebruikt door een laag 2 eenheid om een bevestiging te geven

aan het zendende station dat het vorige frame ontvangen is.

2: Het REJ-frame (Reject)

Het Reject frame wordt door een laag 2 eenheid gebruikt om aan zijn

partner bertransrnissie te vragen van bet frame met nummer dat staat in

bit 2 tot en met 8 van byte 5.

3: Het RNR (Receive not Ready)

Het RNR frame wordt door een laag 2 eenheid gebruikt om aan te

geven dat deze op het moment geen frames kan ontvangen. De N(R)

parameter vonnt bier het nummer van het laatst ontvangen frame.

Het U-format

Deze vorm van bet besturings-veld bestaat uit ongenumrnerde frames. Een laag 2

eenheid gebruikt deze soort frames voor het opzetten of afbreken van verbindingen
tussen TE en NT. In de V-format zijn vier verschillende soorten frames gedefinieerd.

-1 Het SABME-frame (Set Asynchronous Balance Mode Extended)

-2 Het Disc-frame (Disconnect)

-3 Het VA-frame (Unacknowledged)

-4 Het FRMR-frame (Frame Reject)

INFORMATIE

Na de vlag, adres en controle vormen de volgende bytes bet informatie gedeelte van

een laag 2 frame. Dit gedeelte van het frame bevat de informatie die van laag 3

afkomt.

FRAME CHECK SEQUENCE (FCS)

De 16 bits na bet informatie gedeelte vormen sarnen de Frame Check Sequence. Een

laag 2 eenheid beeft ook tot doel om bits die niet op de juiste wijze zijn overgekomen

te detecteren. Een zendstation zaI op het hele Iaag 2 frame een wiskundige

berekening uitvoeren en zaI deze in het FCS gedeelte van het frame plaatsen. Ben
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ontvangststation zal nu dezelfde berekening op het binnenkomende frame uitvoeren.

Deze berekende FCS kan nu met de binnenkomende FCS worden vergeleken. Indien

deze twee niet aan elkaar gelijk zijn, kan het ontvangststation een foutmelding naar

het zendstation geven en vragen om hertransmissie van het betreffende frame.

2.5.2 Het laag 3 D-kanaal protocol

De derde laag die het ISDN-model van het OSI-model gebruikt is de netwerk laag.

Een van de belangrijkste functies van een laag 3 eenheid is het opzetten, in stand

houden en afbreken van een verbinding tussen twee stations.

Een frame voor een laag 3 eenheid is in figuur 10 weergegeven.

IHEADER II INFORMATIE ELEMENT II DATA

figuur 10: opbouw van een laag 3 frame

IIINFORMATIE ELEMENTI

De header bestaat uit een protocol discriminator een call reference en een message
type identifier (figuur 11).

PROTOCOL CALL CALL MESSAGE
DISCRIMINATOR REFERENCE REFERENCE TYPE

LENGTH VALUE IDENTIFIER

figuur 11: de "header" van een laag 3 bericht

De protocol-discriminator geeft aan volgens welk protocol het bericht gedefinieerd is.

Normaal gesproken is dat Q.931.

Elke binnenkomende of uitgaande oproep wordt geldentificeerd door een call

reference. Een oproep is een aanvraag van een abonnee om een verbinding op te

zetten. AIle berichten die gerelateerd zijn aan dezelfde oproep, gaan vergezeld van
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dezelfde call reference. De call reference heeft slechts een lokale betekenis. Tussen

A-abonnee en A-centrale wordt een andere call reference gebruikt dan tussen B

abonnee en B-centrale.

De message type identifier identificeert het soort signaleringsbericht: SET-UP~

CONNECT, STATUS enzovoort.

Een signaleringsbericht kan een of meer informatie elementen bevatten, bijvoorbeeld

display-informatie, cijfer-informatie of kanaalidentificatie. De opbouw van een

informatie element is gegeven in figuur 12.

INFORMATION LENGTH OF CONTENTS
ELEMENT INFORMATION OF INFO
IDENTIFIER ELEMENT ELEMENT

figuur 12: OpbOllW van een informatie element

Niet aIle terminals hebben aIle informatie nodig die in een signaleringsbericht

aanwezig is. Een terminal die aan de informatie element identifier ziet dat hij de

komende octetten ruet kan interpreteren of ruet nodig heeft, kan dan een aantal

oetetten overslaan en met het volgende informatie element verder gaan. Hoeveel

oetetten dienen te worden overgeslagen kan worden bepaald met behulp van de

lengte-indicator, die in elk informatie element op dezelfde plaats aanwezig is.

VERBINDINGSOPBOUW

In figuur 13 is aangegeven hoe een succesvolle verbindingsopbollw verloopt. Er is in

dit voorbeeld verondersteld dat de B-abonnee een bus-installatie heeft met twee

telefoontoestellen.

De A-abonnee start de verbindingsopbouw met het verzenden van een SET-UP

bericht. Dit bericht kan het complete bestemmingsadres bevatten (lien block" sending)

of een deel daarvan (overlap sending).

In het eerste bericht dat de centrale terugzendt~ geeft deze aan welk B-kanaal de
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oproeper tot zijn beschikking krijgt. De oproep wordt bij de B-abonnee aangeboden

door middel van een SET-UP. AIle aangesloten terminals ontvangen dus diezelfde

SET-UP. Ten teken dat de terminal die oproep heeft ontvangen en is begonnen met

bellen, verstuurt deze een ALERTING-bencht. Dit bencht wordt doorgegeven naar

de A-abonnee en genereert daar een wektoon.

Indien de oproep wordt beantwoord, wordt een CONNECf verstuurd. De terminal

die het gesprek krijgt, geeft in antwoord hierop een CONNECT_ACKNOWLEDGE.

Naar de terminals die gereageerd hebben met een ALERTING of een CONNECT,

maar het gesprek niet krijgen, wordt een RELEASE gezonden. Als de A-abonnee

CONNECT heeft ontvangen en de B-abonnee CONNECf_ ACKNOWLEDGE is de

verbinding doorgeschakeld en kan het gesprek beginnen.

TE ET ET TE1 TE2- ... ..
I!IIp-,I ........................... ..

.aIerIill
..

IIertiIc
-;JII

............................
~aIriII

~
~c.nect

l:IIIld - ............................ ~
~ eceIldlii
~ -'-.; .... -;JII.,..... -
/

-:-.,w. ,
.~ /..

lIaID!tt"7 ............................
~ "'- - ..
~

~- ,.. ~ ...- ..
~ -=- ~

'-- ..-;;;;--- ---- ..
"':'I

figuur 13: het opbouwen en afbreken van een verbinding over een B-kanaal
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VERBINDINGSAFBRAAK

Indien een van beide gebruikers neerlegt, verstuurt de desbetreffende terminal een

DISCONNECT-bericht. Hier wordt lokaal op gereageerd met een

RELEASE_COMPLETE. Er zijn dus drie berichten nodig om de verbinding af te

breken. Het DISCONNECT is een verzoek de B-kanaalverbinding af te breken. Het

RELEASE-bericht is bet teken dat het B-kanaal beschikbaar is voor een volgende

verbinding en een verzoek de call reference vrij te geven. RELEASE_COMPLETE is

een reactie op RELEASE en een teken dat de call reference is vrijgegeven.

2.6 Conclusies

In dit hoofdstuk is getracht een aantal aspecten van het ISDN te behandelen die in

het belang zijn van de opdracht. Conclusies zijn er Diet echt te trekken. weI zal er

waarschijn1ijk herkenning zijn bij een nadere bestudering van de geschreven software.
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3 De ISDN Express Card Design Kit

De ISDN Express Card Design Kit is een geintegreerd hardware\software pakket

voor een PC-XT. Het geeft snel en makkelijk toegang tot Basic- en Primary Rate

ISDN referentiepunten, die verderop in dit hoofdstuk besproken worden.

De hardware is in staat low level protocol-functies af te handelen en er kan een

telefoonhoorn op aangesloten worden.

De software is menugestuurd en heeft een window voor ieder component dat zich op

de kaart bevindt. De windows geven gedetailleerde status-informatie en het is

tegelijkertijd mogelijk de besturings-functies te manipuleren.

3.1 De ISDN Express Card

Met behulp van de ISDN Express kaarten en het bijbehorende software pakket "IES"

is het mogelijk om een digitale verbinding op te zetten. Om een inzicht te krijgen in

de functionele werking van de ISDN Express Card, is in figuur 14 een blokschema

gegeven van deze kaart.
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J02

Ji2

SToO
SfiO
STo 11-----'
8T02 ~==:::::""~CSTO
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Tl Trunk
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DSTi
DSTo~==:::;l
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Cept Trunk

Jit

Jo1

J3
DSTi K-..---------1S'l'07 STo6r--.,.-~DS'l'i Jo4

DSTo1---+---r-~STi7 STi6 ~~~--1DS'l'o
Ji4

U-interface
Digital Crosspoint S-interface

J5

DSTi

DS'l'o1-----'

Digital Phone

DSTo

HDLCO Interface HDLel Interface

figuur 14: de ISDN Express Card

3.1.1 De functionele blokken

Zoals in figuur 14 te zien is, is de kaart in een aantal functionele blokken te verdelen.

De acht verschillende blokken zijn via een ST-bus intern met elkaar verbonden. De

ST-bus is een op de kaart aanwezige interne databus en zal in het volgende hoofdstuk

nog behandeld worden. Hieronder zullen de vershillende blokken een voor een

besproken worden.

DIGITAL CROSSPOINT (DX, MT 8980)

De Digital Crosspoint vormt de centrale schakeleenheid voor de andere functionele

blokken. De DC bevat acht verschillende ingangen (STiO-STi7) en acht verschillende

uitgangen (SToO-STo7). Met behulp van het software pakket "IES" is het bijvoorbeeld

mogelijk om een verbinding te maken tussen de DX en de S-interface en tussen de
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DX en de Digital Phone. Indien men dit met twee kaarten doet en de S-bus activeert,

zal men een digitale verbinding hebben. Aile data overdracht tussen de Digital Phone

en de S-interface zal via de DX verlopen.

S-INTERFACE (SNIC, MT 8930)

De S-interface implementeert de datastroom zoals die in paragraaf 2.4 beschreven is.

De S-interface bevat twee ingangen (Ji4, DSTi) en twee uitgangen (J04, DSTo). De

ingang Ji4 en de uitgang J04 worden gevormd door twee afzonderlijke aderparen (de

S-bus). Met behulp van deze twee aderparen is het mogelijk om data te verzenden of

te ontvangen op een wijze zoals die door het ISDN netwerk voor het S-koppelvlak

voorgeschreven is.

De S-interface zal nog uitvoerig aan bod komen omdat de afstudeeropdracbt volledig

hierop gericht is.

De ingang DSTi en de uitgang DSTo zijn aangesloten via een ST-bus met de DX.

Wanneer men Ji4 en J04 van twee kaarten met elkaar verbind, kan men

cornmuniceren op een wijze zoals die voor het S-koppelvlak van het ISDN netwerk

beschreven is.

V-INTERFACE (DNIC, MT8972)

De V-interface implementeert de data op bet T- of U-koppelvlak. Bij dit koppelvlak

wordt van een aderpaar gebruik gemaakt. De bitsnelheid van het koppelvlak

bedraagt 144 Kb/ s.

DIGITAL-PHONE (DP, MT9494)

Met behulp van de DP en twee ISDN Express kaarten is het mogelijk om met elkaar

te communiceren. De DP beeft als taak om het analoge spraaksignaal in een digitaal

pulse code gemoduleerd signaal om te zetten. Hiertoe wordt het spraaksignaal met

een frequentie van 8 Khz bemonsterd en vervolgens via het pulse code modulatie

principe gecodeerd.

Het signaal wordt via de uitgang DSTo naar bet DX (STi7) gestuurd en kan dan

bijvoorbeeld aan de S-interface worden aangeboden. Deze zal de data op een

zodanige manier verwerken dat deze volgens het ISDN-model wordt verzonden.

CEPT TRUNK (CEPT, MT89780)
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De Cept Trunk voorziet het ISDN-model van een telefoonaansluiting volgens de

europese standaard. Voor het ontvangen en zenden zijn aparte aderparen

beschikbaar. De Cept Trunk heeft een capaciteit van dertig data kanalen (B1-B30) en

een D-kanaal. De bitsnelheid van de Cept Trunk bedraagt 2048 kbit/s.

Tl TRUNK (Tt, MT 89760)

De Tl Trunk voorziet het ISDN-model van een aansluiting volgens noord

amerikaanse standaard. Hij is gelijk aan de Cept Trunk, aIleen de Tl Trunk heeft 23

B-kanalen en een D-kanaal en de bitsnelheid bedraagt 1544 kbit/s.

HDLC (HDLC, MT8952)

De kaart is voorzien van twee HDLC interfaces (HDLCO en HDLCl). Met deze twee

interfaces is het aIleen mogelijk om de datastroom tussen het DX en de S-interface

volgens het HDLC protocol te laten verlopen.

3.1.2 Protocolondersteuning

In feite houdt de opdracht in, het implementeren van de ISDN laag 1, 2 en 3

protocollen en het hieraan toevoegen van een gebruikersinterface.

Interessant is nu de vraag; in hoeverre ondersteunt de kaart de ISDN-protocollen. De

kaart ondersteunt laag 1 volledig, laag 2 gedeeltelijk en laag 3 in z'n geheel Diet.

Op laag 2 wordt de frame-opbollW door de kaart gedaan. Hiervoor wordt het HDLC

protocol gebruikt. Dit protocol wijkt iets af van bet voorgeschreven LAPD protocol.

Dit probleem zal softwarematig opgelost moeten worden. Ook zullen de info-velden

van de frames door de te schrijven software gevuld moeten worden. Dit is zo gedaan

omdat het probleem van de verschillende laag 2 protocollen dan oak meteen opgelost

is. Hierop wordt teruggekomen bij de behandeling van de software.

Aan de implementatie van het laag 3 protocol wordt binnen de vakgroep Digitale

Systemen op het moment gewerkt.
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3.2 Het software-pakket IES

Het ISDN Evaluation System Software (IES) verschaft eenvoudig toegang tot de

componenten die zich op de Mitel ISDN kaart bevinden. De software verleent

toegang tot registers en I/O-signalen van deze componenten.

Het programma is menu-gestuurd en door de toets "/" te gebruiken kan het

hoofdmenu aangeroepen worden.

Het hoofdmenu kent 5 opties:

1. Display

2. Timing

3. Connect

4. Utilities

5. Quit

Wanneer men Display kiest, wordt status informatie op het beeldscherm weergeven.

Van de gekozen component wordt dan ook de inhoud van de verschillende

bijbehorende registers gegeven en een overzicht van de inkomende en uitgaande data.

Men heeft nu ook toegang tot verschillende registers behorende bij de weergegeven

component. Wanneer men binnen bet Display menu de S-interface kiest kan men met

bebulp van bet C-CbCtr register (C-channel control) de S-bus aetiveren. Dit is

noodzakelijk wanneer men een verbinding op wi! zetten tussen twee ISDN Express

kaarten. In figuur 15 is scbematiscb weergegeven hoe deze verbinding er op de kaart

uitziet.
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figuur 15: communicatie via de S-interface.

Bij communicatie tussen twee ISDN Express kaarten is het noodzakelijk dat de ene in

NT- (MASTER) en de andere in TE-mode (SLAVE) geplaatst wordt.

Dit kan gedaan worden in het Timing menu. Door het toekennen van de timing aan

een bepaaide component, anders dan de S-interface (SNIC), plaatst men de kaart in

de Master-mode en wordt er voor synchronisatie van de datastroom gezorgd. Wordt

de SNIC als timing component gekozen dan wordt de kaart in Slave-mode geplaatst.

Met de optie Connect kunnen er intern op de kaart verschillende verbindingen

worden aangelegd. De connecties tussen de verschillende componenten worden dan

via de ST-bus en het Digital Crosspoint gemaakt.

Met de optie Utilities is het mogelijk om aBe verbindingen die geactiveerd zijn weer

af te breken zonder het programma te moeten verlaten. Hier moet dan de optie

Restore worden gekozen.

Met de optie Quit wordt het programma beeindigd waarbij weI de huidige

verbindingen en instellingen intact blijven.

Als voorbeeld zal getoond worden hoe met twee ISDN Express kaarten, twee PC

XT's en een paar handtelefoons een verbinding gemaakt wordt zodat door de twee

telefoons met elkaar gesproken kan worden. De verbinding die gemaakt wordt is die

van figuur 15.

Ten eerste moet IES op beide PC's opgestart worden. Beide kaarten bevinden zich nu

in Master-mode. Een van de twee maakt men slave door in het menu Timing voor

SNIC te kiezen.
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Men maakt intern op beide kaarten een verbinding door in het connect menu de

SNIC met de DP te verbinden.

De S-bus wordt nu geactiveerd door eerst bij de slave en daarna bij de master

respectievelijk het DR-bit (De-activation Request) te resetten en het AR-bit

(Activation Request) te setten, beide van het C-ChCtrl register (C-channel Contrale).

Door de beide telefoons kan nu met elkaar gesproken worden.

3.3 Conclusies

De conclusies met betrekking tot de hardware zijn dat de kaart het laag 1 protocol

ondersteunt en laag 2 slechts gedeeltelijk en dat de S-interface (MT8930) de

bouwsteen is die geprogrameerd en gebruikt zal moeten worden bij implernentatie

van het laag 2 protocol.

De conclusies met betrekking tot de software zijn dat deze gebruikt kan worden am

de Mitel kaart te initialiseren, verbindingen te realiseren tussen verschillende

componenten op de kaart en am de S-bus te activeren. De software is in mindere

mate geschikt als monitor van de S-bus.
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4 Subscriber Network Interface Circuit

Het Subscriber Network Interface Circuit (SNIC) is de bouwsteen die

geprogramrneerd zal moeten worden bij implementatie van de ISDN-protocollen op

de Mitel Express Card. In dit hoofstuk zal een beschrijving gegeven worden van de

SNIC.

4.1 Functionele beschrijving

Het MT8930 Subscriber Network Interface Circuit is een multifunctionele transceiver

die voorzien is van een complete interface tussen de S/T-referentiepunten.

Hieronder voIgt een opsomming van de mogelijkheden en eigenschappen van de

MT8930:

Deze implementeert zowel "point-to-point" als "point-to-multipoint" spraak en

data-transrnissie.

De MT8930 kan geconfigureerd worden als Network Termination (NT) of als

Terminal Equipment (TE).

De SNIC ondersteunt de 192 kbit/s (2B+ D+overhead) full duplex

datatransmissie.

De chip biedt de mogelijkheid tot transmissie over beide B-kanalen en het D

kanaal.

Timing en synchronisatie functies aanwezig.

Signalering en procedures die TE's activeren en de-activeren vormen een deel

van de MT8930's functionaliteit.

De SNIC regelt de resource allocatie en de prioriteiten toekenning bij

toegangsconflicten.

Control- en status-informatie staan "monitoring" van de bouwsteen toe.

Een HDLC transceiver bevindt zich op de chip voor de link toegang protocol

afhandeling.

Depacketized data wordt ontvangen en verzonden via de microprocessor poort.

Twee 19 Byte lange FIFO's. een voor verzending en de ander voor ontvangst,

zorgen voor de buffering van de data.

Het HDLC biok kan geactiveerd worden zodat verzending of ontvangst via de
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S-interface of via de ST-bus plaats kan vinden.

Een transparant-mode staat toe dat data direct doorgegeven wordt aan het D

kanaal zonder te worden ge-packetized.
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figuur 16: functioneel blokdiagram van de MT8930

De SNIC heeft 3 interface poorten, zie figuur 16:

1. Een 4-draads (twee aderparen) CCITT compatible SIT-interface (subscriber loop

interface).

2. Een 2048 kbit/s seriele ST-bus poort

3. Een microprocessor poort voor algemene doeleinden.

De SNIC kan in controlerless mode geplaatst worden, zodat externe hardware via de

microprocessor poort toegang beeft tot de control- en status registers.

De drie belangrijkste blokken waaruit de MT8930 bestaat, de system serial interface

(ST-bus), de HDLC-transceiver en de digital subscriber loop interface (S-interface),

zijn onderling verbonden door data-bussen. De microprocessor poort en de ST-bus

poort hebben beide toegang tot de data die door de S-interface poort (B1, B2 en D-
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kanaal) verzonden of ontvangen is. Hetzelfde geld voor controle- en status informatie

(C-kanaal). AIleen de parallelle microprocessor poort beeft toegang tot D-kanaal

informatie die door het HDLC-blok gaat.

Hieronder zal ieder van de drie interfaces afzonderlijk besproken worden.

4.2 S-bus interface

De S-bus is een 4-kanaal full duplex, time division multiplexed transmissie faciliteit

die informatie uitwisselt met een snelheid van 192 kbit/s. De S-bus is in paragraaf

2.4 reeds besproken.

4.3 ST-bus interface

De ST-bus is een synchrone Time Division Multiplexed seriele bus. Het heeft data

stromen met een snelheid van 2048 kbit/s geconfigureerd als 32 en 64 kbit/s kanalen

(figuur 17). Synchronisatie van de data wordt gerealiseerd met een frame pulse die de

grenzen aangeeft en een herhalingsfrequentie van 8 kHz heeft.

1...·--------- 12Sps ---------......i

------ (&'2048)ms -----......

figuur 17: ST-bus stroom formaat
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4.4 Microprocessor/besturings interface

De parallelle poort werkt of als microprocessor interface voor algemene doeleinden

of als besturings poort. De MT8930 kan nu functioneren zonder hulp van een

microprocessor. In deze mode is de parallelle bus direct doorverbonden met de

relevante controle- en statusregisters.

De parallelle poort op de SNIC geeft toegang tot de HDLC transceiver en aIle data-,

controle- en statusregisters. Door bet lezen van deze registers kan de microprocessor

de S- en ST-bus "monitoren", zonder de data flow te moeten onderbreken.
Figuur 18 geeft een overzicht van de verschillende controle- en status registers met

hun relatieve addressen.

Addr~n lines
Write R.ad

A. Al A2 Al AD

0 D D 0 D Milller Control R~ister verify

1 0 D 0 0 I ST·BUS Control Register verify

S 0 0 0 I D HOLC Control R~gilter I verify

~ 0 D 0 I I HOLC Control R~gjlter2 HOLC Stillus Register

.. 0 0 I 0 0 HOLC Interrupt Millie Ilegister HOLe Intlrrupt Status Register
( 0 0 I 0 I HOLeT. FIFO HOLC Ra FIFO

0 0 , I 0 HOLe Addrfls Byte" Register verify

0 0 , I I HOLC Addrl!'S1 Byte'2 Register verify

0 I 0 0 0 (-ehllnnel Rellist~r DSTi C-<lIannel

0 1 0 0 I OSToC-<haMel (-chan,.,.' StatUI Register
S 0 1 0 I 0 S-8UI T. O-<hanntl OSTi o-etwnnel
y 0 I 0 , 1 OSlo D-<Nnn~l S-BUI RJl D-channel
.. 0 1 I 0 0 S-8111 Til 81-ehllnnel OSTi8'-c:hl~1

( 0 1 1 0 1 OSloBl-<hilnnel S-BUI R. B'-c:"anllel1-

0 1 1 , 0 S-8111 T. 82-channe' OSTi B2-c:hlnne'

.... 0 1 1 I I OSlo 82-channel 5-8UI R. B2-chlnnel

figuur 18: SNIC address map

De registers OOh tot en met 07h werken onafhankelijk van de S- en ST-bus timing en

zijn op ieder moment toegankelijk. De registers 08h tot en met OFh echter zijn

gebufferde registers die een synchrone benadering vereisen. AIle acties op deze

registers moeten plaats vinden als het New Data Available signaal laag is. Deze

beperking is ingebouwd om te voorkomen dat deze registers gelezen of beschreven

worden op het moment dat ze naar de seriele bussen geschoven worden. Omdat de
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synchrone registers aangesloten zijn op het algemene circuit is bet belangrijk dat ze

eerst gelezen worden voordat ze beschreven worden. Oit is essentieel omdat er net

data door een register ontvangen kan zijn. Deze data zou dan overschreven worden.

De hierboven genoernde addressen zijn relatief. Het adres van een register op de

kaart is als voIgt opgebouwd: DDDXXX110DDYYYYY met XXX de Chip Select van de

bouwsteen en YYYYY het relatieve adres op de bouwsteen. De MT893D wordt

geselecteerd met XXX=01D, zodat het absolute adres van een register op de MT893D

DBDZh is. De "Z" wordt bepaald door de bits AD tot en met A3 van de SNIC adress

map (figuur 18).

4.5 HDLC transceiver

De HDLC transceiver regelt de bit georienteerde protocol structuur en formatteert

het D-kanaal zoals beschreven in het laag 2 protocol van het X.25 pakket,

gedefinieerd door het CCITf.

Hieronder voIgt een opsomming van zijn eigenschappen en mogelijkheden:

De HOLe transceiver zendt en ontvangt serieel "packetized" data

(informatie en controle) in een formaat weergegeven in figuur 27.

De HDLC transceiver genereert en deteeteert de vlaggen, verschillende

link kanaal toestanden en de "abort sequence".

De HOLe transceiver kan nullen in de data voegen en uit de data

halen waar dat nodig is.

De HDLC transceiver voert een cycliscbe redundancy check uit op de

data, door een door het CCITI gedefinieerd polynoom te gebruiken en

hij herkent een enkel byte, een dubbel byte en een call address in het

ontvangen frame.

De HDLe transceiver kan ook de protocol functies disablen en

transparante toegang tot elke seriele poort via de microprocessor poort

regelen.

Oe HDLC transceiver kan onafhankelijk poorten selecteren om data

naar te zenden of om data van te ontvangen (bijvoorbeeld zenden over

de S-bus en ontvangen van de ST-bus.).

De HDLC transceiver kan kiezen tussen een 16 of een 64 kbit/s D-
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kanaal.

De HDLC transceiver heeft een terugkoppeling van de zendpoort naar

de ontvangpoort.

AI deze eigenschappen kunnen geactiveerd worden door de HDLC controle registers.

4.5.1 HDLC zender\ontvanger

Initieel bevindt de HDLC zender zich in de Idle toestand en is disabled. De zender

wordt enabled door het T*EN bit in het "HDLC Control Register I" te setten. Om

een pakket te starten wordt de data in het 19 byte zend-FIFO geschreven te beginnen

met het adres veld. De data moet in bytes naar de FIFO geschreven worden. AIs de

data in de zend-FIFO gedetecteerd wordt zal de HDLC protocoller op een van de

volgende wijzen vervolgen:

1. Als de zender in de Idle toestand is, zal een presentie byte bestaande uit enen

verzonden worden voordat er een openingsvlag gezonden wordt. Hierna wordt

de data in het zend-FIFO verzonden.

2. Als de zender in de Interframe tijdvulling toestand is, zal de openingsvlag

verzonden worden gevolgd door de data nit het zend-FIFO.

3. Als de HDLC zender zich in de Transparante data mode bevindt, worden de

protocolfuncties disabled en de data in de FIFO wordt zonder frame structuur

verzonden.
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Om aan te geven dat een bepaald byte

het laatste byte uit het pakket is, moet

het EOP bit (End Of Packet) in het

HDLC Control Register 2 geset worden

voordat het laatste byte in het zend

FIFO geschreven is, oftewel het laatste

byte wordt ge-flagged. Het EOP bit

wordt automatisch weer gereset als het

laatste databyte in het register

geschreven is. Na transmissie van het

laatste byte van het pakket worden

achtereenvolgens de FCS en de

sluitingsvlag verzonden. De sluitingsvlag

van een pakket wordt weer gebruikt als

openingsvlag van het volgende pakket.

Als er geen data meer te verzenden is

gaat de zender weer terug naar een van

de geselecteerde link kanaal toestanden.

Transmit racket Algorithm

figuur 19: Zend pakket algoritme

Hieronder en boven zijn algoritmen gegeven om een geldig pakket op te bouwen en

te ontvangen.

De implementaties van beide algoritmes worden in het volgend hoofdstuk besproken.
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figuur 20: Ontvangst pakket algoritme

In het HDLC status register zitten 4 bits die de status van de FIFO's aangeven
(tabellen 1 en 2). Deze informatie wordt gebruikt in het algoritme.

tabel 1: R*FIFO status informatie

~~l R*FIFO STATUS t
0 0 R*FIFO EMPTY

0 1 14 BYTES

1 0 R*FIFO OVERFLOW

1 1 15 BYTES
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tabel 2: T-FIFO status informatie

~~] T*FIFO STATUS I
0 0 T*FIFO FULL

0 1 5 BYTES

1 0 T*FIFO EMPTY

1 1 4 BYTES

Kritiscbe status informatie zoals R -FIFO overflow, R -FIFO full en T*FIFO full is

gerelateerd aan interrupts, zodat niet continu bet status register bekeken hoeft te

worden. Deze interrupts moeten ongemaskeerd worden in het HDLC interrupt mask

register.

4.6 Conclusies

Met de informatie gegeven ill dit hoofdstuk en de Mitel Data boeken [4] is het

mogelijk de MT8930 naar eigen wensen te prograrneren. De relatieve adressen van de

registers staan vermeld. De absolute adressen worden verkregen door er ObOOh bij op

te tellen. Dit offset adres is opgebouwd uit het base adres van de kaart en het offset

adres van de MT8930. De programmering van de MT8930 is beschreven in het

volgend hoofdstuk. De precieze betekenis van de bits in de registers is terug te vinden

in [4].

In dit hoofdstuk zijn ook de zend- en ontvangst algoritmes gegeven. De implementatie

hiervan wordt in het volgend hoofdstuk beschreven.
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5 De software

De software die ontwikkeid moet worden bestaat in eerste instantie uit de

irnplementatie van de Iaag 2 en 3 protocollen en een interface met de hardware. Als

dit gedeelte correct werkt kan gedacht worden aan een gebruikersinterface.

De Express Card van Mitel is niet de enige ISDN-kaart die op de vakgroep EB

aanwezig is. Er is ook een ISDN terminal board, dat in principe dezelfde

toepassingen kent als de kaart van Mitel.

Voor dit board is door de heer Oudelaar het laag 2 protocol geschreven, samen met

een klein Operating System. Deze software is echter nog niet getest omdat ten tijde

van de ontwikkeling van deze software bet terminal board nog niet werkte.

De software leek zeer bruikbaar om als basis te dienen. Aangezien het LAPD laag 2

protocol toch een aanzienlijk groot protocol is, zou veel werk bespaard kunnen

worden.

Er voIgt nu eerst een beschrijving van het gecreeerde Operating System en het

geschreven protocol. ABe software is ontwikkeld met Turbo-C versie 2. Een

uitgebreidere uitleg is te vinden in het [1].

5.1 Operating System

Omdat lAPD gedefinieerd is als een toestandsmachine is bet logisch een Operating

System te creeren dat de karakteristieken van zo'n toestandsmachine ondersteunt.

LAPD is gebaseerd op bet idee dat een link zich altijd in een gedefinieerde toestand

bevindt en dat de ontvangst van een pakket of een bencht een overgang naar een

andere toestand kan veroorzaken.

Het Operating System is met de volgende overwegingen gecreeerd:

-snelle interruptafhandeling;

-weinig interrupts;

-veel processen;

-ieder proces heeft een prioriteit.

Omdat het aantal stimuli van de processen beperkt is, zijn deze gedefinieerd als een
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"message" (bericht).

Een message bevat een "nucleus", de naam van het bericht, de "destination" en

"origin" processen en nag een aantal parameters.

De berichten worden achtergelaten in een "queue". Omdat berichten verschillende

prioriteiten kunnen hebben, is er voor iedere prioriteit een queue.

Verschillende berichten hebben verschillende processen als bestemming. Een proces

geeft betekenis aan een bericht, voert een actie uit en verzendt eventueel een ander

bericbt. Ieder praces beeft dus een eigen adressentabel voor uitvoering van de acties.

Een proces bevat een naam, een toestand, een prioriteit en verder nag een aantal
parameters am de toestand exact te definieren.

De elementen van bet Operating System zijn hieronder gedefinieerd.

Proces Message

Name Nucleus

Priority Destination

state origin

Substate Param 1-
Param 1 Param 2- -
Param 2 Param 3- -
Param 3 Param 4- -
Param 4 Param 5- -
Param 5-

Param 6-
Param 7-

figuur 21: Proces en message definitie

Het veld "substate" is een extra parameter die door lAPD gebruikt kan worden.

Het centrale deeI van het Operating System is de "dispatcher" die de bericbten over
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de verschillende processen verdeelt.

De "dispatcher" kijkt of er een bericht binnengekomen is. Zodra dit gebeurd is, leest

hij de "destination" (proces).

Als bet proces ''blocked'' is, wordt het bericht genegeerd. Is dit proces "running" dan

wordt in de tabel gekeken welke procedure er opgestart moet worden. De software

implementatie van de "dispatcher" is hieronder weergegeven (Oudelaar).

void far dispatcher(void)
(
unsigned char Pri;
word AuxComp;
struct state far °TablState;

Pri =0;
printf("C;oS\n~ "dispatcher active'J;

",hile(1) 1° oneindige Ius °1
(

enable();
if(germsg(Pri) == PRESENT) /0 message present? °1

(
mable();

dp = &l'rocessfProcActJj
i/(dp->PublSlaJ!= BLOCKED)
{

1° is proces geblokkeerd? °1

TablSlaJe '" dp->SlaJe;
",hiler (AuxComp '" (TablState- >mu:leo» !=EOT )
(

if((AuxComp == Mesage.nucleo)
II(AuxComp = =DEF»

{
(°(TablState- > transi»( );
updatequeue ( Pri ) ;
Pri = 0 j 1° end ofdispacher °1
break;

}
TabLSlaJe+ +j

}
}
else
updatequeue(Pri);

}
else

enable();
Pri = + +Prj % MAXPRJOj

}
}

figuur 22: de dispatcher

Als een proces op een voorwaarde wacht dan moet een bericht terug in de "queue"

gestopt worden zodat andere berichten niet te lang in de "queue" blijven.

Het principe van het Operating System wordt in de onderstaande figuur getoond.
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"

Iprocess 0 I lprocess 1 lprocess 2
1

lprocess3 I
I I I I
1 1 1 1
!MSG IMSG !MSG IMSG

I I I
L ! ! !
I I I

:! Dispatcher !
I I
1 1 1

MSG MSG MSG

I Low level interrupt handler
\

i f f
INT INT INT

I Hardware I

figuur 23: Operating System

De hardware genereert interrupts, deze worden gedetecteerd en geanalyseerd door de

low level device drivers. Afbankelijk van de interrupt wordt er een bepaald soort

bericht naar de dispatcher gestuurd. Deze kijkt voor welk proces het bericht bestemd

is en stumt het door naar dat proces. Een proces kan oak een bericht terugzenden

naar de dispatcher, deze zal het bericht dan weer doorgeven aan het

bestemmingsproces.

S.2 Laag 2 protocol

Nadat een pakket ontvangen en geanalyseerd is door de "low level interrupt handlers"

wordt er een bericht verzonden naar het laag 2 proces, waarvoor het bestemd is. Dit

laag 2 proces zal de "nucleus" van het bericht vergelijken met de mogelijke berichten

in de tabel behorende bij de actieve toestand. De procedure in de tabel behorende bij

het bericht zal nu uitgevoerd worden.
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Voorbeeld:

Neem het proces LAPD, bet "packet switched" proces voor bet D-kanaal. Het proces

is in de toestand ''TEl_ASSIGNED''. De tabel behorende bij deze toestand ziet er als

voIgt uit: (Oudelaar)

state TEI_ASSIGNED[J =
{

{ DLySTABLlSH_REQUEST
{ DL_RELEASE_REQUEST
{ DL_VNIT_DATAREQUEST
{ UI_FRAMEIN_QUEUE
{ MDL REMOVE REQUEST
{ PERSISTENTJJEACTIVAT
{ SABME
{ DISC
{ VA
{DM
{ UI_FRAME
{ FRMR
{RR
{ REI
{ RNR
{I FRAME
{ DEF

};

, dlestreq_4 },
, dlrelreq_4 },
, dlunitdatareq-l}.
, uiframe_4 },
, mdlerrresp_2 j,
, mdlerrresp_2 },
,sabme_4 },
, disc_4 },
, ua_4 },
, dm_4 },
, ui_4 },
, dummy},
, dummy}.
,dummy},
• dummy},
, dummy},
, error }

figuur 24: procedure-tabel voor TEl ASSIGNED

Voor iedere mogelijke toestand is er zo'n tabel. Links in de tabel staan de voor een

bepaalde toestand mogelijke bericbten. Rechts staat de procedure die moet worden

uitgevoerd als het linksstaande bericbt ontvangen wordt.

Het LAPD_P proces ontvangt een bericht met de volgende elementen:

Nucleus:

Dest:

Orig:

Param 1:

Param 2:

Param 3:

Param 4:

SABME
lAPD P

LAYER1

XX (don't care)

XX
P!F bit

C!R bit

figuur 25: ontvangen bericht door LAPD_P
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In de tabel (figuur 24) staat bij het bericht SABME de procedure "Sabme 4".

Sabme_4 zal ten gevolge van dit bericht uitgevoerd worden. Deze procedure checkt

eerst of "acknowledged data transfer" mogelijk is (figuur 26).

Als dit niet mogelijk is, zal er een pakket verzonden worden met als naam

"disconnect mode response" (DM).

Is "acknowledged data transfer" weI mogelijk, dan zal er een "unnumbered

acknowledge"(UA) pakket verzonden worden naar de NT. Om laag 3 te laten weten

dat data verzending mogelijk is, verstuurt LAPD_P een bericht met nucleus

"DL ESTABLISH INDICATION".
- -

De toestand van het proces kan nu overgaan van ''TEl ASSIGNED" naar

"MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED". De procedure in "C" ziet er als voIgt uit:

(Oudelaar)

void far sabme_4(void)
{

if (ABLE_TO_ESTABUSH)
(

}

}
else
{

}

tx(UA,F,J); 1° F=P, response °1
message(DL_ESTABUSH]ND/CATJON,
LA YER3,ProcAct, 0,0,0, 0,0);
vs=0,.
VA =0;
VR=O;
runrimer(T203 TIME OUT,ProcAct, 1'203);
SUBSTATE =0.. -
NEWSTATE =MULTJPLEfRAME_ESTABUSHED;

tx(DM,F,J); 1° F=P, response °1

figuur 26: sabme_4

5.3 Gevolgen

In hoeverre is deze software nu te gebruiken? Van de software is dat deel te

gebruiken dat niet hardware afhankelijk is. Het hardware afhankelijke deel is

namelijk geschreven voor het ISDN terminal board en niet geschikt voor de Mitel

Card. De "low lever device drivers" dienen dus herschreven te worden.

In het hoofdstuk over de Mitel Express Card was al het probleem opgemerkt van het

niet geheel overeenkomen van de laag 2 protocollen. ISDN schrijft LAPD voor terwijl
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Mitel HDLC gebruikt. De frames voor beide protocollen zien er als voIgt uit:

II FLAG II ADRES II CONTROL II INFO II FCS II FLAG II

figuur 27: LAPD frame formaat

II IIFLAG II INFO II FCS
II

FLAG

figuur 28: HDLC frame formaat

Bij lAPD is er dus ook nog het Control en Adress veld ten opzichte van HDLC.

De Mitel Card maakt gebruik van het HDLC-protocol. AIleen het INFO-veld dient

door de gebruiker ingevuld te worden. De rest wordt verzorgd door de

protocolhandler op de kaart. Door de software bij het vullen van het INFO-veld eerst

de adres- en controle informatie te laten zenden voordat de eigenlijke info gezonden

wordt, verkrijgen we compatabiliteit met het LAPD protocol zodat dit protocol toch

gebruikt kan worden.

5.4 Low level device drivers

De software zal door middel van de low level device drivers aan de hardware

gekoppeld dienen te worden. Deze device drivers zijn in twee categorieen op te

splitsen, namelijk de driver gekoppeld aan de kaart van Mitel en de driver gekoppeld

aan de Pc.

5.4.1 De PC-driver

LAPD maakt bij zijn protocolafhandeling gebruik van Timers. Dit zijn 4 timers die in

de orde grootte van seconden Jiggen en door processen gestart, gestopt en opnieuw
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gestart moeten kunnen worden. De enige timer in een PC-XT die door een gebruiker

benut zou kunnen worden, is de System Timer. Deze timer genereert 18,2 x per

seconde een hardware-interrupt (08h). Deze hardware-interrupt genereert op zijn

beurt weer een software-interrupt (1Ch).

De vraag is nu: gebruiken we de software- of de hardware-interrupt? Indien we de

hardware-interrupt gebruiken, dan moeten de volgende acties uitgevoerd worden.

lokaliseer de interrupt routine van de hardware interrupt.

laat de interruptvector(08h) naar de eigen interrupt service routine

wijzen.

in deze routine zal de processor eerst de oorspronkelijke routine

afwerken. Hierna moet de eigen routine afgewikkeld worden.

Bij de software-interrupt is het Diet nodig eerst de oorspronkelijke service-routine af

te werken. Dit wordt al gedaan ten gevolge van de hardware-interrupt.

Aileen moet de software-interrupt (1Ch) naar de eigen service-routine wijzen.

De enige voorwaarde die aan de service-routine gesteld moet worden, is dat deze kart

is. Zowiezo omdat de interrupt 18,2 maal per secande plaats vindt maar ook omdat

het programma meer moet doen dan aIleen het bijhouden van timers. De routine die

de vectoren wijzigd is in onderstaand figuur weergegeven.

void vfcrset(void)

(

intr-,!Um =28; /0 1Ch Timer inlerrupt OJ
servfCt(inlT_num, timisr),'

inlT_num = 15; /0 OFh MT8930 inlerrupt OJ
selVect(intr_num, Sisr)i

}

figuur 29: Setvect
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De 4 timers die gebruikt worden zijn ais voIgt gedefinieerd:

# define sec (18)

# define 1'200 (sec)

# define 1'201 (1'200)

# define 1'202 (2*sec)

# define 1'203 (lO*sec)

Bij het optreden van een timer-interrupt wordt in de interrupt service routine de

procedure timecheckO aangeroepen.

Er zou bijvoorbeeld ook een timermessage gegenereerd kunnen worden. Deze zou

dan weI de hoogste prioriteit mee moeten krijgen. Dit vereist een extra queue voor

deze prioriteit. Om niet teveel aan de bestaande software te moeten veranderen is

besloten rechtstreeks de procedure timecheckO aan te roepen.

De procedure timecbeckO kijkt of er timers actief zijn, deze worden dan verlaagd.

Als er een timer afloopt, wordt er een message gegenereerd. In de message wordt de

timer, de reden en het actieve proces meegegeven. Meteen na de message-generatie

wordt de service-routine verlaten. Deze is dus zeer kort. De dispatcher zal nu de

nodige stappen ondememen om de message te verwerken.

5.4.2 De Mitel driver

De Express Card van Mitel kent 8 verschillende interrupts die eventueel gemaskeerd

kunnen worden. Interrupts die niet gemaskeerd zijn zullen verwerkt moeten worden.

De volgende interrupts kunnen optreden:

-GA

-EOPD

-TEOP

-T*FL

-T*FUN

-T*FF

-R*FOV

go-ahead

end of packed

closing flag is net verzonden

nog 4-bytes in T*FIFO(transmit)

T*FIFO empty, underrun

meer dan 15 bytes in R*FIFO (receive)

F*FIFO overflow
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Op de zelfde manier als bij de timers is de interrupt-vector (OFh) van de kaart
gewijzigd (figuur 29).
Als er een interrupt gedetecteerd wordt, kan er met het HDLC Interrupt Status

Register bepaald worden om welke interrupt het gaat. Iedere interrupt heeft z'n eigen

afwikkeling die hieronder behandeld zal worden.

De GA- en T*FL- interrupt worden gemaskeerd omdat deze niet nodig zijn voor de

afwikkeling van de protocollen.

De T*FUN-, FA- en T*FOV-interrupts impliceren een fout bij de zender of de

ontvanger.

Als deze interrupts optreden, wordt de transmissie afgebroken en de procedure

transmit_doneO aangeroepen. Hierin worden de gebruikte transmissiebuffers

vrijgegeven. Er wordt gekeken of er nog jobs in de "queue" staan, zo ja, dan wordt er

opnieuw een transmissie opgestart.

Aan bet eind van de procedure wordt er een message naar het Management gestuurd.

Deze message geeft aan dat er een proces opnieuw opgestart is, of dat er een proces

bezig is met transmissie of dat er helemaal geen activiteit is.

De afbandeling van de EOPD- en TEOP-interrupts ziet er net zo uit als die van de

hierboven behandelde interrupts. AIleen de reden van het aanroepen van

transmit_doneO is anders.

In dit geval is er sprake van een geslaagde transmissie in tegenstelling tot de drie

hiervoor behandelde interrupts.

De meest interessante interrupt is de FF-interrupt. Deze interrupt geeft aan dat er
net een pakket ontvangen is.

Het Ontvangst Pakket Algoritme, beschreven in paragraaf "HDLC zenderjontvanger",

dient nu in werking gezet te worden.

De implementatie van dit algoritme in "C" is hieronder weergegeven.
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void far smc:isr(vOid)
{
byte ireg, stat;
int empty;

Ie loop while FF, EOPD, FA, TEOP, RFOV or TFUN bils set in the SNIC

while ( (ireg = rd_ireg(» & (FF I EOPD I FA I TEOP I RFOV I TFUN»
{ Ie analyseer welke interrupt er opgetreden is el

if (ireg & FF)
(

empty =0; Ie ontvangst FIFO is met leeg el
stat = readstat(); Ie lees status binnengekomen byte el
if (stat & firstI) & !(stat & firstl» Ie eerste byte? °1
{

while (!(empty» Ie zolang de FIFO niet leeg is °1
(

I1IlerTUpt Register el

readRFIFO();
if (stat & last)
{

Ie lees FIFO uit el
Ie is onrvangen byte de laalste? el

empty=I; Ie FIFO leeg el
if (stat & notgood) Ie is FCS fOUl? el
{

~or;

}
}
else
{

while (!(stal & noemptyI) & !(stal & noempry2)
( Ie FIFO is leeg, maar el

stat = readstat(); I' laalste byte nog met el
empty = 1; Ie onrvangen el

}
}

}

etc.

}

}
resetRFIFO();
enable_RENO;

Ie reset FIFO el
Ie enable receiver el

figuur 30: Implementatie Ontvangst Pakket Algoritme

Er kunnen niet aIleen pakketten ontvangen worden, maar er zuHen ook pakketten

gezonden moeten worden. Hiervoor is de procedure Xmtbuff geheel herschreven. Dit

omdat de implementatie van het zenden van pakketten hardware afhankelijk is.

Met deze procedure wordt eerst getest of de Iijn waarover gezonden wordt, actief is

en of er eventueeI aI een ander proces aan het zenden is. Is de lijn vrij en actief dan

wordt de procedure zendenO aangeroepen.
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Deze procedure is in feite een implementatie in "e" van het Zend Pakket Algoritme.

De procedure is hieronder weergegeven.

void zenden(void)
(
inl abon,stat;

abort == 0; /. geen abort sequence ./
disable_TEN(); /. disable transmitter ./
stat =readstat(); /. lees status ./

while (DscRam- >xmtcnt) /. zclang er l1ytes te zenden zijn ./
{

while (!(stat &: full1) &: !(stat &: fu112» /. aJs FlFO vol is ./
(

enable_TEN(); /. enable zender ./
stat == readstat(); /. lees = ./

}
K'l'iteTFIFO(); /. seMjfnmu zend·FJFO ./
stat = readsuu();
DseRam- >xmtcnt--;

}

}
if (abort)

(
tagJa();

}
else
{

}
writeTFIFO();
transmil_done();

/. genereer abort sequence ./

/. gee[ eind pakket Dan ./

/. schrijf lootste byte weg ./
/. einde transmissie ./

figuur 31: Implementatie Zend Pakket Algoritme

Het is niet interessant om in detail bovenstaande implementaties te verklaren. Om

een idee te geven hoe registers op de Mitel-kaart gelezen en geschreven kunnen

worden, zijn hieronder de procedures readstatO en writeTFIFOO weergegeven.

ReadstatO voor het lezen van Status informatie en writeTFIFOO schrijft een byte

naar het Transmit-FIFO register om daarna verzonden te worden.

int far readstat(void)

(

int reg, port;

port = Oxb03;

reg == inportb(port);

rerum (reg);

}

/. adres HDLC status register ./

/. lees register •/

figuur 32: ReadstatO
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void writeTFIFO(void)

(

char by/;

int port;

port = Oxb05; Ie adres zmd-FIFO el
byt = eDseRam->xmmextt +; Ie het Ie sehrijven byte el
outportb(port,byt); Ie sehrij! byte el

}

figuur 33: writeTFIFOO

Bij bet scbrijven van de drivers trad een probleem op. Er moet getest worden of de

lijn (S-bus) reeds actief is. Hiervoor moet bet C-cbannel Control Register uitgelezen

worden. Dit register mag volgens de databoeken van Mitel niet gelezen worden als de

frame-puIs, de puIs die de frame grenzen aangeeft, laag is. Deze puIs is O,25l!sec

breed en treedt eens in de 125l!sec op. Dit is een beperking die geldt voor aIle

syncbrone registers. Het probleem is dat er niet direct te testen valt of de puIs laag

danwel boog is. Bij onderzoek van IES bleek dat dit pakket niet op deze voorwaarde

test. Een programma dat het C-channel Controle Register uitvoerig getest heeft op

afwijkende data bij het lezen ervan melde geen fouten. Besloten is om het register te

schrijven en lezen alsof het synchroon is.

Hiermee zijn dan de Low Level Device Drivers behandeld.

5.5 De IES-sources

In eerste instantie was er het idee om voor het schrijven van het software programma,

dat onder andere S-bus signalen moet genereren en analyseren, de sources van het

programma IES te gebruiken. Om de sources te kunnen compileren is de MSC

compiler versie 4 vereist.

Het grote probleem van deze sources is dat ze niet compleet zijn. Die delen die Mitel

niet zelf ontwikkeld had waren niet meegeleverd, zoals bijvoorbeeld aIle window

procedures. Met de sources is het mogelijk een programma te creeren dat de

hardware initialiseert en verbindingen tussen de verschillende bouwstenen legt. Zo'n

programma is in eerste instantie ook gerealiseerd. Dit programma kent echter lang

niet zoveel rnogelijkheden en voordelen die IES weI heeft. Mede omdat IES een quit

optie kent, waarbij de huidige toestand van de kaart niet verander~ is voor dit pakket
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gekozen.

Ook is niet gebruik gemaakt van de door Mitel meegeleverde procedures om registers

op de kaart te kuooen lezen en schrijven, omdat deze zich ook in de standaard

Turbo-C library bevinden.

Alles beschouwd is geconcludeerd dat de IES-sources beter niet gebruikt kuooen

worden vanwege de complexiteit en het niet compleet zijn ervan.

5.6 Conclusies en Overzicht

In dit hoofdstuk zijn het Operating System., het geimplementeerde laag 2 protocol en

de low level device drivers besproken. De werkomgeving is een standaard PC-XT en

de software is ontwikkeld met Turbo-C versie 2. Turbo debugger versie 1 is gebruikt

om het programma te analyseren.
Hoe dient de software nu gebruikt te worden? De kaart moet gelnitialiseerd worden

met IES, dit gebeurt automatisch bij het opstarten van dit pakket. Er is afgewogen

zelf een initialisatie routine te schrijven. IES heeft echter veel meer mogelijkheden

dan initialiseren alleen. Na initialisatie moet er een digitale verbinding over de S-bus
gerealiseerd worden. Zie paragraaf 3.2 hoe dit gedaan kan worden worden. IES moet

nu verlaten worden zonder de huidige instellingen op de kaart te veranderen. Dit kan

gedaan worden met quit-yes of quit-shell.

Het programma dat nu opgestart moet worden heet ISDN. Dit programma is

opgebouwd uit de in de eerste alinea genoemde onderdelen. Bij de start van ISDN

wordt het protocol gelnitialiseerd en de drivers geinstalleerd. Hierna wordt het

Operating System actief. De low level devive drivers detecteren de interrupts,

localiseren ze en genereren vervolgens messages. Deze messages worden gedetecteerd

door het Operating System die op zijn buurt het protocol activeert. Het protocol voert

bepaalde acties uit en genereert eventueel nieuwe messages. Een goed overzicht van

de werking van het geheel wordt gegeven door figuur 23 (het Operating System)

In bijlage 1 staan de source files gegeven met een verklaring. In de file ISDN.prj

worden ze allen gekoppeld.

Bij het zetten van de interruptvectoren wordt gebruik gemaakt van de functie-definitie

"interrupt". Daarom moet er bij het compileren de warnings Stack Overflow en Use

Register Variables afgezet worden.
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6 De fouten

Het ISDN-programma is nu tot en met laag 2 compleet en zou moeten kunnen

draaien op een PC~XT met Mitel Express Card. AI snel bleek echter bij het

compileren van de laag 2 software en het Operating System, geschreven door de heer

Oudelaar [1], dat er veel fouten in zijn programma zaten. Het programma was Diet

"geprototyped", zodat de compiler de parameters bij een aanroep van procedures in

verschillende modules Diet konden controleren. Er werd dus niet gecheckt op het

juiste parametertype en het aantal parameters bij een aanroep van een procedure die

zich in een andere module bevond.

Eerst zijn dus aIle procedures voorzien van een prototype. Het aantal fouten dat toen

door de compiler gedetecteerd werd was enorm grOOl. Een lijst van de verbeterde

fouten is opgenomen in bijlage 2. AIle door de compiler gevonden warnings en errors

zijn verbeterd. Het programma werkte daarna nog niet.

Bij een nader onderzoek van de datastructuur bleek vaak foutief en onnodig gebruik

te zijn gemaakt van pointers. Ze werden bijvoorbeeld nergens in de prograrnmatekst

ge'iDitialiseerd. Hierdoor liep bet programma vaak vast. De aanpassingen die gemaakt
zijn met betrekking tot de pointers zijn eveneens terug te vinden in bijlage 2.

Het Operating System, de randfuncties van het protocol en de drivers werken. Om nu

de implementatie van het lAPD protocol te testen is een testprogramma geschreven.

Dit programma wordt in het volgend hoofdstuk besproken. Een aantal procedures zijn

verbeterd en er is er een toegevoegd. De implementatie van bet lAPD protocol is nu

correct. Vit bovenstaande is op te maken dat aIle afzonderlijke delen van het ISDN

programma correct werken. In het laatste hoofdstuk "Conc1usies en Aanbevelingen"

zullen een aantal suggestie gegeven worden voor een volgende afstudeerder.
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7 Test message generatie

Voor het testen van het geYmpIementeerde LAPD protocol is een testprogramma

geschreven. Hiermee wordt impliciet ook het Operating System getest.

Het ISDN-programma loopt correct tot in de dispatcher (het Operating System). Van

hieruit treden er aIleen veranderingen van de toestand van het systeem op door het

ontvangen van messages. Met deze messages is het mogelijk aIle programma

onderdelen binnen het LAPD-protocol te bereiken.

In paragraaf 5.2 wordt de invloed van messages op de protocolafhandeling

beschreven. Er is een programma geschreven, waarmee de toestand van een proces
ingesteld kan worden en vervolgens de gebruiker een keuze laat maken uit de voor

dit proces mogelijk te genereren messages. Hierdoor kun men een van te voren te

bepalen deel van het gelmplementeerde protocol testen. Het programma dat

geschreven is heet "messgen" en wordt aangeroepen bij iedere messagetest-cyc1e van

de dispatcher.

Hieronder voIgt een uitleg voor het gebruik van het testprogramma.

Start het totale pakket op met "ISDN". Hiema voIgt de vraag of u messages wilt laten
generen, type '1". Op het scherm verschijnt nu een pagina met tekst en uitleg over het

testprograrnma. Druk nu op een willekeurige toets. Wilt u het protocol testen dan is

het vanaf nu aan te raden de lapd-tabel (tabIlapd.c) en het protocol (lapd.c) ernaast

te houden.

Er wordt nu gevraagd om de state in te stellen. Een lijst van de mogelijke states

wordt gegeven. Als u deze ingesteld heeft dan voIgt er een lijst van messages die in

deze state afgehandeld kunnen worden .Voor iedere state is deze Hjst anders. Hierna

wordt er een Hjst gegeven van de mogelijke destination en origin processen. Nu wordt

gevraagd of u deze message wilt laten genereren. Reeft u geen fouten gemaakt dan

typt u '1" • Ret programma zal nu terugkeren in de dispatcher (Operating System) In
de lapd-tabel kunt u zien welke procedure u heeft laten aanroepen. In lapd.c kunt u

deze procedure bekijken. Cycle voor cycle kan nu bekeken worden wat de gevolgen
zijn van de door u gegenereerde message. De door u gegenereerde message kan

verschillende nieuwe message-generaties tot gevolg hebben. Het testprogramma laat u

zien of er nieuwe messages gegenereerd zijn en welke state-overgangen er plaats
vinden. Door eenmaal "n" te typen op de vraag of u nog een cycle wilt wachten, kunt
u opnieuw zelf een message genereren.
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Met dit programma is het gelmplementeerde protocol getest en zijn de laatste fouten

verwijderd. In het hoofdstuk "Conclusies en Aanbevelingen" zal een suggestie gedaan
worden over verder gebruik en toepassing van dit programma.
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8 Conclusies en Aanbevelingen

De low level device drivers, de software om het laag 2 protocol met de hardware te

laten communiceren, zijn geschreven, getest en correct bevonden. De implementatie

van de protocollen is ge-prototyped en aIle errors en warnings gedetecteerd door de

compiler en linker zijn verwijderd. De datastruetuur is vereenvoudigd, vooral door

overbodig pointer-gebruik te elimineren.

Aan te bevelen is om de datastructuur nog aan een nader onderzoek te onderwerpen.

De verwachting is dat de datastructuur weI correct is, maar vereenvoudiging is

waarschijnlijk mogelijk.

Een test message generatie programma is geschreven om het LAPD protocol gericht

en in detail te kunnen testen. In dit protocol bevinden zieh, mede door het gebruik

van het test message generatie programma, geen fouten meer.

Het programma "ISDN" is in twee delen op te splitsen die afzondelijk correct werken,

namelijk het Operating System met protocol en de device drivers. Het Operating

System met protocol is uit zichzelf passief. Het zou geactiveerd moeten worden door

de device drivers, ofwel interrupts.

De suggestie is nu om met IES de kaarten op beide PC's te initialiseren en via de S

bus een verbinding te realiseren. Vervolgens zou op. een van de PC's "ISDN"

opgestart kunnen worden met activering van het testprogramma zodat

toestandsovergangen en messages gedetecteerd kunnen worden.

Op de andere PC zou ISDN tesamen met een te schrijven hulpprogramma gedraaid

kunnen worden. Met dit hulpprogramma zou je signalen op de S-bus kunnen zetten

waarvan je lrunt voorspellen welke interrupts deze tot gevolg hebben op de andere

Pc. Omdat er waarschijnlijk ook weer signalen terug over de S-bus gezonden zullen

worden, is het aan te bevelen het monitordeel van het testprogramma, beschreven in

het vorig hoofdstuk, op te nemen in het te schrijven hulpprogramma.
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BIJLAGE 1: MODULE BESCHRIJVINGEN.

*.i: declaraties

*.h: definities en prototypes

*.c: source C-files

declare.i Declaratie van de structuren e.d.

extern.i Externe globale declaraties.

dsc.h SNIC bit definities.

dscmacro.h Macro definities.

dscstruc.h Structure definitie voor register access.

totaal.h De prototypes.

state.h Message word en byte definities.

setinter.c Zetten van de interrupt vectoren.

hardregl/2.c Register manipulatie routines.

int_dsc.c SNIC interrupt service routine.

monitor.c Monitor procedures.

tabl man.c Tabel voor het management proces.
define.c Definitie van variabelen.

initproc.c lnitialisatie van de processen en structure pointers.

main.c Start van het programma.

disp.c Het operating system en test message generatie.

msg.c Message procedures.

dscraminit.c Initialisatie van de buffers.
inithard.c lnitialisatie van de hardware.

lapd.c Lapd procedures.

tabllapd.c Tabel voor laag 2 processen.

layer2.c Low level handlers voor laag 2.

queue.c Procedures voor laag 2 queue's.

timer.c Timer controle procedures.

tx.c Procedures voor het samenstellen van laag 2 zendpakketten.

xmtbuff.c Low level drivers voor bet zenden van laag 2 frames.

syst.c Buffer procedures.

manage.c Management proces procedures.

ISDN.prj projectfile voor het gehele softwarepakket
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Bijlage 2

BIJLAGE 2: VERBETERDE FOUTEN EN AANPASSINGEN.

ALGEMEEN:

AIle procedures zijn geprototyped (totaal.h).

AIle Param_x.byte en Par_x.word (x€ [1..5]) zijn vervangen

door respectievelijk Param_x en Par_x. Dit is gedaan

orodat deze variabelen aItijd van het type byte zijn en het

dus niet nodig is ze van het type union scratch te

declareren.

Vaak is de constructie "for" foutief gebruikt.

nl. for (x =O;X <MAX;x + +h
{ MANIPULATIE }

Door de ";" zal het deel tussen de accolades met voor aile

x uitgevoerd worden. Deze fout is 7 maal gemaakt in tx.c

en manage.c.

DEFINE.C:

Param_x als byte declareren.

MaxProc wordt 12 ipv 11.

Toevoegen de declaratie van de structures:

Dscstruc DSCRAM;

Dscstruc *DscRam;

Bovenstaande constructie ook gebruiken voor dp,

PointParser en PointPc.

EOT wordt 0 ipv -1, orndat een byte unsigned is.

INITPROC.C

Toevoegen de initialisatie van de structures:

DscRam = &DSCRAM;

Bovenstaande constructie ook gebruiken voor dp,

PointParser en PointPc.
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DSCSTRUC.H

rcvrefno wordt een byte.
de structuur van de structure is aangepast om initialisatie

ervan mogelijk te maken:

struct Dscstruc

{

declaraties;

};

STATE.H
alle (byte) en (word) zijn verwijderd.

DECLARE.I

NR,Nr,NS,NA,F en P zijn als byte gededareerd.

Struct time wordt struct tim. Dit omdat time al in dos.h

gedeclareerd wordt.

De her-dedaratie van NULL is verwijderd.

Aile • bij Ram en Buffer zijn verwijderd en -> wordt ".".

voorbeeld:

*Ram- >Buffer[12_buff] wordt Ram.Buffer[12_buff].

Dezelfde aanpassingen zijn ook gemaakt in tx.c, layer2.c,

syst.c, xmtbuff.c en manage.c.

EXTERN.!

De "far" uit de messages zijn verwijderd.

Zie define.c voor de aanpassingen van de definities.

MSG.C

In messageO zijn de laatste vijf parameters gedeclareerd
aIs byte.

Software ontwikkeli~ rond de Mitel ISDN Express card

8i jlage 2

65



MANAGE.C

Er is een random getal generator ( getrandomO ) nodig

voor een getal tussen 0 en 65536. Deze is gecreeerd door

gebruik te maken van de standaardfunetie randO. Deze

genereert en getal tussen 0 en 32768. GetrandomO =
randO + randO;

TIMER.C

Bij de timerprocedures zijn grote fouten gemaakt, vooral

bij de aanroep ervan. De prototypes van de drie meest

gebruikten zien er als voIgt uit:

runtimer(word msg, byte dest, word time);

stoptimer(word msg, byte dest);

restarttimer(word msg, byte dest, word time);

In manage.c en lapd.c worden bovenstaande procedures

zeer regelmatig aangeroepen met te weinig parameters.

Meestal werden de procedures aIleen met de parameter

time aangeroepen. Deze fouten zijn gecorrigeerd.
In de procedure timecheckO wordt met een array van

pointers naar functies gekeken of er een timer actief is.

Dit array ziet er als voIgt uit: *Punttimer[timer](timer)

Een timer wordt aetief gemaakt met Punttimer[timer] =
timedec, en is passief als Puntirner[timer] = dummy.

In timecheck wordt de gehele array van funeties

aangeroepen. Als een timer actief is wordt timedec

aangeroepen, waarin de actieve timers worden verlaagd en

waarin gekeken wordt of er een timer afloopt. Er bestaat

echter voor iedere timer een variabele timer.used, waaruit

op te maken vaH of een timer actief is. Veel eenvoudiger

is het om hiemaar te kijken en eventueel timedec aan te

roepen. Dit is dan ook gedaan en het scheelde veel

Suspicious Pointer Conversion warnings.
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TX.C

Bij aanroep van deze procedure, vanuit manage.c en

lapd.c, werd consequent een parameter te weinig

meegegeven. Het prototype van de procedure ziet er

alsvoIgt uit:

tx(byte command, byte PF,byte Response, byte buffer);

De laatste parameter werd bij iedere aanroep vergeten.

Omdat tx zeer vaak aangeroepen wordt en omdat de

buffer bij aanroep van tx altijd de waarde van de globale

variabele Param_5 had, wordt deze parameter pas in tx

zelf toegekend (buffer = Param 5).

LAPD.C

state 3: verbeteren

void far mdIerrresp_3(void)

{

discard(ProcAct,UIQUEUE);

message(dlJel)nd,Iayer3,ProcAet,0,0,0,O,O);
NEWSTATE = TEl_UNASSIGNED;

}

state 4: toevoegen

void far persdeact 4(void)

{

discard(ProcAct,UIQUEUE);

}

ook aanpassen in tabllapd.c

In sabme_4 viak voor runtimer toevoegen

stoptmr(T200_TIME_OUT,ProcAct);

state 6:

In dm_6 toevoegen NEWSTATE = TEl_ASSIGNED;

state 7:

In didatareCL7 aan het eind toevoegen

message(1_FRAME_IN_QUEUE,ProcAct,ProcAct,O,O,O,O,O);

In IFRAME_7 moet stoptmr vervangen worden door

runtimer(T200_TIME_OUT,ProcAct,TIOO);
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state 8:

In dldatare'L8 aan het eind toevoegen

message(I_FRAME_IN_QUEUE,ProcAct,ProcAct,O,O,O,O,O);
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