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Samenvatting

Het gedrag van een SOH systeem is door de complexiteit moeilijk te beredeneren. Simulatie is
daarom een goede methode om te kunnen bepalen wat het gedrag van een systeem is. Om die re
den is er behoefte aan simulatiemodellen voor de telecommunicatiesystemen. Met name aan twee
soorten modellen, abstracte en gedetailleerde modellen, die respectievelijk voor de visualisatie van
het gedrag van een netwerk en voor executable specifications gebruikt kunnen worden. Voor het
abstracte model is er nog een ander toepassing, namelijk het gebruik van dit model bij onderzoek
naar de bruikbaarheid van nieuwe applicaties.

Voor het opstellen van de simuleerbare modellen is er gebruik gemaakt een methode, functioneel
modelleren genaamd, die de verschillende SOH-systemen afbeeldt op een combinatie van een
beperkt aantal onderdelen. Door deze onderdelen, aan de hand van hun specificaties, stuk voor stuk
te beschrijven in VHOL kunnen simulatiemodeUen worden opgebouwd voor willekeurig SOH
systemen. De toepasbaarheid van het abstracte model voor onderzoek naar nieuwe applicaties is
onderzocht door een aantal simulaties aan een netwerk waarop een 'nieuw' protectie-protocol
geïmplementeerd was.

De conclusies zijn enerzijds dat VHOL goed gebruikt kan worden als beschrijvingstaal voor het
modelleren van dit soort systemen. Anderzijds dat de verschillende modellen geschikt zijn voor de
specifieke toepassingen. Verder is het abstract simulatiemodel bruikbaar voor onderzoek aan
nieuwe applicaties. Voor een protocol van de Oeutsche Bundespost kon aangetoond worden dat het
protocol niet de moeite waard was om gestandaardiseerd te worden.

Er zijn nog een aantal belangrijke dingen die onderzocht kunnen worden. Ten eerste onderzoek
naar het inpassen van de nog niet beschreven onderdelen van het functioneel model in de twee
simulatiemodellen. Hierbij moet ook gekeken worden naar problemen die ontstaan bij het groter
worden van de netwerken. Ten tweede onderzoek naar het gebruik van nieuwe computertools voor
de toepassingen van het abstracte model. Als laatste onderzoek naar de toepassing en bruikbaarheid
van een combinatie van abstracte en gedetailleerde simulatiemodellen.
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1. Inleiding

De telecommunicatiesystemen, die heden ten dagen ontworpen worden, zijn ontzettend flexibel,
hebben een hoge capaciteit en zijn voor de operators zeer goed te beheren. Voor de operators, de
P'!T's, zijn dit belangrijke kwesties, vooral door de steeds groter wordende netwerken. De
flexibiliteit van de systemen is uit kostenoverwegingen belangrijk omdat dit enerzijds de mogelijk
heid schept om naast de nieuwe systemen ook oude systemen te gebruiken. Anderzijds zorgt de
flexibiliteit ervoor dat verschillende soorten verkeer over een en hetzelfde netwerk vervoerd
kunnen worden. Deze twee zaken hebben een positieve invloed op de hoogte van de investeringen
die door de PTf's moeten worden gemaakt. De beheersbaarheid van de systemen wordt steeds
belangrijker bij het groter worden van de netwerken. Een van de voordelen van een toename in
beheersbaarheid is dat de betrouwbaarheid ook toe zal nemen.

Behalve deze voordelen is er ook een nadeel, namelijk dat de systemen steeds complexer worden.
De complexiteit leidt tot een aantal problemen. Neem bijvoorbeeld de communicatie tussen de
verschillende groepen betrokken bij het ontwerpproces. Deze communicatie zal bij een toenemende
complexiteit steeds moeilijker worden. Denk hierbij maar aan de omvang van de specificaties of de
eindeloze discussies over de reactie van een bepaald systeem of netwerk onder bepaalde condities.
Naast dit probleem zijn er nog een aantal andere problemen te noemen. Om de impact van dit
soort problemen te verminderen zal de complexiteit beheersbaar gemaakt moeten worden. Een
oplossing voor de beheersing van de complexiteit is functioneel modelleren.

Bij functioneel modelleren worden de systemen opgedeeld in een aantal basiselementen. Ieder
basiselement neemt een gedeelte van de functionaliteit van het systeem voor zijn rekening. Deze
basiselementen kunnen dan worden gebruikt om de systemen te beschrijven. Bij het opdelen van de
systemen is het enerzijds belangrijk om te letten op het aantal verschillende basiselementen dat
door de opdeling ontstaat. Anderzijds is het belangrijk dat de functionaliteit in een zo'n basisele
ment logisch en overzichtelijk is. De functionaliteit van de basiselementen kan het beste zo
gekozen worden, dat er een aantal verschillende klassen van basiselementen, met sterk overeen
komende functionaliteit, ontstaan. Er moet een optimum gekozen worden tussen minimalisatie van
het aantal verschillende klassen en de hoeveelheid functionaliteit in een basiselement. Dan zal het
model en de bijbehorende basiselementen overzichtelijk zijn. Een systeem kan dan gemodelleerd of
beschreven worden door cen combinatie van een aantal basiselementen.

Een SDH telecommunicatiesysteem is een voorbeeld van een modem en complex telecommunica
tiesysteem. Voor de beheersing van de complexiteit is er een functioneel model gemaakt. In dit
functioneel model zijn er drie verschillende klassen van basiselementen. Daar deze basiselementen
het kleinste onderdeel van het functioneel model zijn, spreken we in plaats van basiselementen
over 'atomie functies'. In elke atomie functie zit een beperkte functionaliteit. Door deze beperkte
functionaliteit in de atomics en het beperkte aantal klassen is dit model overzichtelijk en daarmee
goed te gebruiken. Gedurende de afgelopen jaren is dit model ontwikkeld. Op dit moment is er
voor een groot aantal atomie functies gespecificeerd [ETS93] wat hun functionaliteit is. In het
volgende hoofdstuk staat een korte introductie over het SDH systeem en over het functioneel
model van deze systemen.

Er zijn een aantal voordelen verbonden aan functioneel modelleren. Ten eerste kunnen de functio
nele modellen gebruikt worden als specificatie- of communicatiemethode. In dit geval wordt een
systeem beschreven door een model, bestaande uit een aantal atomie functies, waarvan de werking
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overeenkomt met het systeem. Met een blokschema van dit model kan dan zeer snel bekeken
worden wat het gedrag is van het systeem. Een ander voordeel is dat het functioneel model de
functionaliteit van de systemen zeer expliciet in kaart brengt waardoor hergebruik gestimuleerd
wordt

Als laatste voordeel is te noemen dat het functioneel model gebruikt kan worden om een
simuleerbaar model te maken van een bepaald systeem. Hiervoor is een beschrijving van het
systeem nodig die in een taal geschreven is die door een computer te begrijpen is. Zo'n door de
computer begrijpbare taal wordt vaak een formele taal genoemd. Het proces waarbij van een
systeem een simuleerbaar model wordt gemaakt bestaat uit twee delen. Eerst wordt er van het
systeem een functioneel model gemaakt. Daarna wordt van de verschillende atomics van het
functioneel model op basis van de specificaties een simuleerbare beschrijving gemaakt. Dit laatste
kan op verschillende manieren gebeuren. De functionaliteit van de atomics kan op een zeer
gedetailleerde manier omgezet worden in simuleerbare beschrijvingen maar ook op een meer
abstracte manier. Dit is afhankelijk van het doel waarvoor bet simuleerbare model gebruikt gaat
worden.

De reden voor het gebruik van het functioneel model is dat het ieder systeem afbeeldt op een
beperkt aantal atomie functies. Is er eenmaal voor een groot aantal atomics een simuleerbare
beschrijving gemaakt. dan is de stap van functioneel model naar simuleerbaar model zeer
gemakkelijk uit te voeren.

Om een indruk te geven van de bruikbaarheid van simuleerbare modellen van systemen in het
ontwerpproces. staat er in figuur 1 een tekening van de toekomstvisie op het ontwerpproces van de
systemen. In de visie begint het ontwerpproces op het moment dat Product Management met
klanten gaat overleggen over de systemen die zij willen bestellen. Product Management zal hun
visie op het systeem doorgeven aan de system engeneering groep. Deze groep zal dan de
systeemspecificaties opstellen op basis van de informatie van PM en de verschillende standaarden
die betrekking hebben op deze systemen. Met de systeemspecificaties wordt met de atomie functies
een functioneel model opgebouwd. Dit functioneel model kan gekoppeld worden aan een aantal
bibliotheken waarin de simuleerbare beschrijvingen van de atomies staan. Door deze koppeling te
maken is er een simuleerbaar model van het totale systeem gemaakt. Met dit simuleerbaar model
en een bijbehorend computertooi kan het systeem 'tot leven worden gebracht'. In dit vroege
stadium kan op deze manier aan de klant worden laten zien hoe de reactie van het systeem onder
bepaalde condities zal zijn. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van abstracte simuleerbare
beschrijvingen. waarbij de nadruk ligt op het communicatieve aspect. De klant moet duidelijk
kunnen zien wat in het systeem gebeurt. Als de klant niet tevreden is, kan er al in een vroeg
stadium van de ontwikkeling maatregelen genomen worden. Dan wordt er een nieuw functioneel
model gemaakt. waarvan de werking wederom met behulp van het simuleerbaar model aan de klant
kan worden laten zien.

Als het functioneel model is goedgekeurd kan het als referentiepunt dienen tijdens het ontwerppro
ces. Hiervoor wordt het functioneel model gekoppeld aan de meer gedetailleerde simuleerbare
beschrijvingen. Met deze simuleerbare modellen kan enerzijds het exacte gedrag van het te ontwer
pen systeem worden gesimuleerd en anderzijds kan bekeken worden hoe bepaalde processen in de
atomic functies beschreven zijn in de formele taal. De gedetailleerde beschrijvingen kunnen als
specificatie van de processen van de atomie functies dienen. De beschrijving in een simuleerbare
taal geeft namelijk precies aan wat er gebeurt zonder de dubbelzinnigheden die in de normale
specificaties zitten. Met behulp van deze gedetailleerde beschrijvingen kunnen dan verschillende
hard- en software onderdelen ontworpen worden.
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Figuur 1 De toekomstvisie op het ontwerpproces.

Het ontworpen systeem kan als het klaar is gespiegeld worden aan het gedrag van het door de
klant goedgekeurde model. Het eindresultaat komt dan goed overeen met de wensen van de klant.

De taal die gebruikt is om de simuleerbare modellen te maken is VHDL. Waarom deze taal
genomen is wordt in hoofdstuk 3 naar voren gebracht. In het bovenstaande hebben we twee
verschillende soorten simuIeerbare modellen gezien. Enerzijds het abstracte model waarbij het
communicatieve aspect voorop staat. Anderzijds het gedetailleerde model die voor het ontwerp
proces gebruikt worden. De abstracte manier van het opstellen van een simuleerbaar model wordt
high level modelleren genoemd. De doelstelling hiervan is het opstellen van modellen van
netwerken waarmee de reactie van zo'n netwerk tijdens simulaties kan worden gevisualiseerd. Met
deze doelstelling kan het high level model behalve als communicatie-middel ook dienen om in een
vroegtijdig stadium van de ontwikkeling een uitspraak te kunnen doen over de bruikbaarheid van
nieuwe applicaties. die in netwerken kunnen worden toegepast.

De gedetailleerde manier van het opstellen van een simulatie model wordt low level modelleren
genoemd. Dit low level model dient als specificatie voor het gehele onderliggende ontwerpproces.
De doelstelling van deze manier van modelleren is dan ook het opstellen van 'executable speci
fications'. Dit is een mooie term voor specificaties die zowel door de computer als door de mens
gebruikt kunnen worden. Deze specificaties kunnen gebruikt worden om enerzijds simulaties uit te
voeren en anderzijds om als specificatie te dienen voor de systemen. Deze specificaties hebben
voor de mens als voordeel dat ze niet dubbelzinnig zijn, dit in tegenstelling tot geschreven specifi
caties.

Voor beide modellen zijn er voor een aantal atomic functies een simuleerbare beschrijvingen
gemaakt. In hoofdstuk 4 en 5 worden respectievelijk de high- en low level model beschreven. Met
het high level model is er verder gepoogd een uitspraak te doen over de bruikbaarheid van een
door de Deutsche Bundespost ontwikkelde applicatie. Dit wordt in hoofdstuk 6 besproken.
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2. Introductie van SDH en het functioneel model

Als eerste zal een korte inleiding gegeven worden over SDH, daarna zal de functioneel model aan
de orde komen. In de laatste paragraaf van dit hoofdstukken komen een aantal tennen die voor
netwerken gebruikt worden aan de orde.

2.1 Introductie van SDU

SDH is de afkorting van het weinig zeggende 'synchronous digital hierarchie'. SDH staat voor een
aantal zaken, een internationale standaard, een aantal netwerk principes en een multiplex methode.
De standaardisatie van SDH begon in 1988 in Seoul waar een overeenkomst werd bereikt over een
aantal aanbevelingen voor een wereldwijde standaard voor het vervoer van digitale signalen. In
Amerika was reeds een aantal jaren de voorloper van SDH, SONET genaamd, gestandaardiseerd.
Om ervoor te zorgen dat SDH binnen korte tijd geaccepteerd werd, moest ervoor gezorgd worden
dat het 'compatibel' was met de bestaande PDH systemen (pleisio-synchonous digital hierarchie).
Daarvoor was het belangrijk dat de verschillende PDH signalen in SDH vervoerd konden worden.
In het geval van PDH waren er echter drie verschillende regio's die signalen met andere bitrates
gebruikten. Deze regio's zijn Noord Amerika, Japan en Europa. Bij het opstellen van de bitrates in
SDH was hiermee meteen rekening gehouden. In de eerste aanbevelingen G.707, G.708 en G.709
staan de verschillende bitrates gespecificeerd.

Bij het standaardiseren bleek dat voor verbetering op gebied van het netwerk management het
nodig was om de SDH netwerk principes op meer rigoureuze en meer formele manier te beschrij
ven. Dit leidde tot een fom1ele beschrijving van de architectuur van de transport netwerken. Deze
beschrijving is in de aanbeveling G.803 opgenomen. Vooral door het beschrijven van de manage
ment aspecten kunnen SDH systemen van verschillende fabrikanten goed op elkaar aangesloten
worden. Bij het PDH systemen was dit niet het geval.

Voor de synchrone systemen zoals SDH en SONET is er een omvattende multiplexmethode
gestandaardiseerd door de ITU (voorheen CCnT). Er zijn drie subsets van deze multiplex
methode, namelijk voor iedere regio een andere. De drie subsets zijn voor Noord Amerika SONET,
en voor zowel Japan als Europa SDH. In Europa heeft ETSI zich bezig gehouden met het
standaardiseren van de multiplex methode voor het Europese SDH systeem. Deze multiplex
methode zal hier gebruikt worden, en deze staat in figuur 2. In deze figuur komen een groot aantal
verschillende framestructuren voor. Aan de rechterzijde staan een aantal containers, aangegeven
met C-x (x=1l,12,2,3 en 4). In deze containers kunnen signalen zitten die afkomstig zijn van
bijvoorbeeld ATM of PDH systemen. In Europa wordt echter de C-2 container op een andere
manier gebruikt dan de andere containers. Met name voor het ondersteunen van nieuwe services
worden de C-2's vaak geconcateneerd. Dit heeft te maken met het feit dat in Europa geen 6312
kbit signalen voorkomen.

De containers worden in de payload van de bijbehorende virtual container gezet, aangeduid met
VC-x (x=II,12,3 en 4). De virtual containers VC-ll, VC-12, VC-2 en VC-3 worden daarna op een
zeer flexibele manier in een tributary unit gezet, herkenbaar door de naam TU-x (x=II,12,2,3). Het
begin van zo'n virtual container hoeft nan1elijk niet vast te liggen in een tributary unit Door
middel van een pointer die op een vaste plaats in de TU staat kan het begin van een willekeurige
VC op een flexibele manier worden aangegeven. Deze TU's worden daarna weer gemultiplexed tot
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een TUG-2 of een TUG-3. De naam van een TUG staat voor tributary unit group. De TUG worden
weer verder gemultiplexed en in de payload van een VC-4 gezet De VC-4 wordt op dezelfde
manier in een AU-4 (administrative unit) gezet als een VC in een TU. De volgende stap zou zijn
het plaatsen van een AU-4 in een AUG (administrative unit group). Er is in deze multiplex
structuur geen verschil tussen een AUG en een AU-4. Deze AUG of AU-4 kan door middel van
multiplexing in een STM-N, een synchronous transport module worden gezet.

Voor de meer specifieke informatie over SDH zijn [Sex92]en [Ho191] aan te bevelen.

2.2 Het functioneel model van SDH

Voor het functioneel model wordt de totale functionaliteit van het SDH systeem opgedeeld in een
aantal groepen, de atomie functies. Deze opdeling is tweeledig. Als eerste wordt het systeem
opgedeeld in een aantal lagen. Deze lagen zijn getekend in figuur 3.

ATM

new
X32 I

X11 X12 services ATMVP

I I I I laag

X4

I
S11 S12 I S2

53 ATMVC

. I laag laag laag laag laag

54
laag

STM-16 STM-4 STlJ·l
multiplex sectie multiplex sectie multiplex sectie

STM-16 STM-4 Sn..!-1
regenerator sectie regenerator sectie regenerator sectie

STM-16 STM-4 STM-1
optical sectie optical sectie optical sectie

Figuur 3 De opdeling van SDH in lagen.

Er zijn een 6 tal verschillende lagen getekend. De lagen die beginnen met een '5' worden vaker de
VC lagen genoemd. Echter om het logisch te houden is, worden deze lagen aangegeven met een
'5'. In deze figuur komen de signalen aan de bovenkant binnen en worden in de bijbehorende
VC's gezet. De signalen aangegeven met een X en een nummer, hebben de bitrate die overeenkomt
met de capaciteit van de overeenkomstige container. De signalen kunnen PDH, ATM of andere
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signalen zijn. Deze signalen worden in de bijbehorende virtual containers gezet. waarbij het
nummer van de VC overeenkomt met de nummer van de laag. De verschillende virtual containers
worden dan gemultiplexed in de payload van de VC-4 gezet. Deze VC-4 worden dan naar de
multiplex sectie laag doorgegeven om wederom gemultiplexed in een STM-frame gezet worden.
Op dit moment zijn er drie STM frames gedefinieerd, namelijk de STM-I, STM-4 en STM-16. De
getallen komen overeen met de hoeveelheid VC-4 's, die in een STM payload kunnen worden
gezet.

De tweede opdeling deelt de lagen op in een drietal atomie functies. Deze drie atomic functies
hebben de namen adaptatie-, terminatie- en connectie functie gekregen. In figuur 4 is een laag
opgedeeld in deze drie functies.

client laag

trail

access point

connectie functie

server laag

Figuur 4 De opdeling van een laag in de atomic functies.

Deze laag is op een bi-directionele manier weergegeven waarbij de source rechts en de sink links
getekend staat. Met elk van de drie functie wordt een bepaald geometrische figuur geassocieerd.
Door deze associatie te maken kunnen met deze functie blokschema's van systemen getekend
worden. De drie functies hebben de volgende functionaliteit:

Adaptatie functie
Deze functie verzorgt de overgang tussen de laag waar deze zich bevindt en de cliënt laag voor een
aantal verschillende signalen. Een belangrijke functie is het extraheren en toevoegen van frames
uit/in de payload van een ander franle. Hierbij moet geacht worden aan operaties zoals het werken
met de pointers, het genereren van de frame alignment signalen, het controleren van de inhoud van
de payload. multiplexen en demultiplexen enz. Maar ook functies die betrekking hebben op de
kloksignalen zoals timing recovery en smoothing.

De (trail-)terminatie functie
Deze functie heeft deze naam gekregen omdat deze functie het begin en einde vormt van een trail.
Een trail is dat gedeelte van het netwerk dat tussen twee access points ligt (zie figuur 4). De
functies van deze terminatie functie is het controleren van de betrouwbaarheid van een trail en het
bepalen van de performance van deze trail. Er wordt gecontroleerd op signaalaanwezigheid, op de
routering en op de biterrors. Bij het bepalen van de performance wordt gekeken naar de bitertors
en de defects die op de trail optreden.
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De connectie functie
Deze functie vemindt de verschillende terminatie en adaptatie functies met elkaar. Hierbij horen
een tweetal functies namelijk routering en protectie.

Behalve deze drie functies zijn er in ieder systeem of netwerlc een tweetal onderdelen die de
verschillende atomic functies voorzien van informatie om te kunnen functioneren. Dit zijn
onderdelen die de timing en management verzorgen [ETS93]. Hierop zal later kort teruggekomen
worden.

2.3 Netwerk terminologie van SDH

In figuur 5 staat een tekening van een verbinding tussen twee punten, die op gebouwd is met
behulp van atomie functies. In deze figuur zijn een aantal termen toegevoegd, die gebruikt worden
om gedeelten van een veminding te benoemen.

Trail

Network Connection

Link Connection

Trail

._._(D-._.- C

~
.... ~

Sub-Network Connections

Figuur 5 Netwerk temlinologie van SDH systemen.

In de vorige paragraaf is de term 'trail' al naar voren gebracht. De andere termen zijn link
connectie, netwerlc connectie en sub netwerk connectie. De link connectie is duidelijk, namelijk
alles wat tussen twee connectie functies in zit. Een netwerk connectie is alles wat tussen twee
terminatie functies in zit. Deze netwerlc connectie kan bestaan uit een aantal sub netwerlc
connecties. Een sub netwerkconnectie bestaat uit twee connectie functies en een link connectie.
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3. De beschrijvingstaal VHDL

In dit hoofdstuk zal een korte introductie worden gegeven van VHDL. Na deze introductie zullen
de sterke en zwakke punten van VHDL besproken worden. De beschikbare VHDL tools zullen
hierna aan bod komen. Als laatste zal een beschouwing van VHDL worden gegeven.

3.1 Introductie van VHOL

VHDL is een afkorting van VHSIC Hardware Description Language, waarbij VHSIC weer staat
voor Very High Speed Integrated Circuits. Zoals eigenlijk al uit de naam blijkt kan met deze taal
hardware worden beschreven. De eerste aanzetten tot de definitie van deze taal zijn in 1981
gedaan. In dat jaar heeft het Amerikaanse Department of Defence de opdracht gegeven tot het
formuleren van de requircments voor deze taal. Dit instituut wilde uit strategisch oogpunt een
beschrijving hebben van elke chip die ingekocht werd. In die jaren gebruikte de verschillende
fabrikanten verschillende hardware beschrijvingstalen, dus een standaard beschrijvingstaal was zeer
gewenst Twee jaar na het vrijgegeven van de taal is deze door de IEEE gestandaardiseerd en deze
versie is bekend als IEEE std 1076-1987 [IEEE87].

Om dat het hier gaat om modelleren van systemen is het interessant om even te kijken naar de
verschillende manieren van modelleren in VHDL. In VHDL zijn er drie verschillende methoden
om te modelleren, namelijk:
• dataflow modeling:

Dit is een manier van modelleren waarbij de verschillende operaties tegelijkertijd worden
uitgevoerd. Deze manier van modelleren komt overeen met de manier waarop digitale
schakelingen werken.

• behavioural modeling:
Dit is een manier van modelleren waarbij de verschillende operaties sequentieel worden
uitgevoerd. Dit is te vergelijken met het uitvoeren van een aantal software-operaties.

• structural modeling:
Dit een manier van modelleren die gebruikt wordt om de verschillende modellen te
verbinden. In een aantal gevallen zullen de tools helpen om deze manier van modelleren te
vereenvoudigen. Dit kan gedaan worden met een schematic entry programma. Deze manier
van modelleren wordt gebruikt om hierarchie in het model aan te brengen.

VHDL is de laatste jaren redelijk populair geworden in de ontwikkeling van hardware, om die
reden is er ook redelijk veel over VHDL geschreven, zoals [Bha92].

3.2 Oe sterke en zwakke punten van VHOL

Er zijn een aantal sterke en zwakke punten aan VHDL met betrekking tot het modelleren. Als
eerste zullen de drie sterke punten van VHDL besproken worden. Ten eerste ondersteunt VHDL
een groot gedeelte van de operaties die in hardware kunnen plaatsvinden. De operaties waar het
hier om gaat zijn:
• synchronisatie: Voor het overdragen van de informatie tussen de atomie functies.
• muItiplexing: Het samenvoegen van verschillende signalen in een ander signaal.
• switching: Het schakelen van informatie van een lijn naar andere lijnen.
• operaties: Het uitvoeren van verschillende bewerkingen op bitrijen om fouten te

detecteren.
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Ten tweede heeft VHDL ook mogelijkheden om op een hoger niveau systemen te beschrijven.
Hierbij moet gedacht worden aan de constructie van complexe datastructuren die bestaan uit arrays,
enumerated types, integers en zelfs pointers. Bij elk van deze datatypes zijn een groot aantal
operaties mogelijk: Wat wel gezegd moet worden is dat het gebruik van pointers beperkt is omdat
pointers alleen binnen een behavioral model gebruikt mogen worden. In een structural model
mogen geen pointers voorkomen.

Het derde en laatste sterke punt aan VHDL is het feit dat VHDL gestandaardiseerd is. Deze
standaardisatie heeft tot gevolg dat er in de toekomst verschillende nieuwe VHDL tools op de
markt zullen verschijnen. Er is nog een ander voordeel aan de standaardisatie namelijk het feit dat
VHDL op vele plaatsen in het ontwerpproces gebruikt wordt. Een universele taal heeft grote
voordelen zoals; veel aanwezige kennis over de taal, uitwisselbaarheid van source-code en
beperldng van het aantal verschillende tools.

Maar behalve sterke punten is er ook een zwak punt te noemen. Dit zwakke punt is dat er op dit
moment voor VHDL geen tools beschikbaar zijn die goede grafische interfaces hebben. Grafische
interfaces zijn vooral belangrijk voor het invoeren van schakelingen (schematic entry) en voor het
visualiseren van de resultaten van de simulaties. Het invoeren van de schakelingen kan voor low
level modelleren wel met behulp van een schematic entry. Bij high level modelleren kan dit niet
omdat er datastructuren gebruikt zullen gaan worden. De high level modellen zijn daarom op
textuele manier ingevoerd worden. Dit heeft bij een groot aantal signalen het nadeel dat het over
zicht verdwijnt en daarmee de ontwerptijd flink toeneemt
Het visualiseren van de resultaten is zeer beperkt Tot nu toe is er alleen de mogelijkheid om met
wave-windows te werken. Dit zijn windows waarin het verloop van een bepaald signaal gedurende
een simulatie kan worden aangegeven. Waar we naar toe willen zijn tools waarbij het grafisch
interface zelf gedefinieerd kan worden. De naam hiervoor is 'mockup windows', oftewel een
window dat je voor de gek houdt. Met zo'n window zou de status van verschillende onderdelen
van het netwerk of systeem kunnen worden gevisualiseerd.

Daar de grafische interfaces behoorlijk belangrijk zijn, is er gekeken naar een tooI dat op de TUE
ontwikkeld is en die gebruik maakt van een andere taal dan VHDL. Het gaat hier om het tooI
IDaSS met als taal Smalltalk. Dit tooI is oorspronkelijk ontworpen om op een snelle manier
ASIC's te ontwerpen. Dit tooI heeft als voordeel dat schakelingen op een snelle manier ingevoerd
kunnen worden en direct getest kunnen worden. Op de verschillende verbindingen in de schakeling
kunnen monitors gezet worden. Op een interactieve manier kan er met de schakeling gespeeld
worden op de verschillende hiërarchische niveaus. Dit tooI had echter een groot nadeel voor deze
applicatie, het tools is namelijk ontworpen voor het ontwerpen van ASIC's. In plaats van een
globale gedragsbeschrijving is een RTL beschrijving nodig. In bijlage I staat het verslag van het
gebruik van IDaSS voor het modelleren van SDH systemen.

3.3 Tools voor VHDL

Er zijn een tweetal tools beschikbaar om te kunnen werken met VHDL. Voor het high level
gedeelte is het tooI VOYAGER(lKOS) gebruikt. dit tooI is een FULL-VHDL simulator. Met
FULL-VHDL wordt bedoelt dat alle VHDL operaties gebruikt mogen worden. Voor het low level
gedeelte is het tooI POWERVIEW (VIEWLOGIC) gebruikt Dit tooI had in tegenstelling tot
VOYAGER een schematic entry programma, maar er kon slechts een gedeelte van de VHDL
operaties aan.
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Het ziet er naar uit dat in de nabije toekomst de tools dusdanige features zullen krijgen dat deze
goed bruikbaar zullen worden voor zowel het high als low level modelleren. Een begin is reeds
gemaakt met het tooI Speedchart (Speed electronics). Dit tooI heeft een veel uitgebreider grafisch
interface dan de andere tools. Toch schiet dit tooI nog tekort doordat er slechts een gedeelte van de
VHDL operaties ondersteund wordt en er geen gebruik van 'mock up' windows kan worden
gemaakt.

3.4 Beschouwing van VHDL

In dit hoofdstuk zijn een aantal sterke en zwakke punten van VHDL naar voren gebracht Dat
VHDL als beschrijvingstaal gebruikt is, is in een belangrijke mate bepaald door de verschillende
redenen die genoemd zijn onder het punt van de standaardisatie.

Tijdens het beschrijven van de atomie functies en het simuleren van de modellen zijn er een aantal
problemen ontstaan door het gebruik van VHDL en de daarbij behorende tools. Voor het high level
model was er enerzijds een probleem met de definitie van de datastructuren. Doordat er geen
gebruik kon worden gemaakt van pointers, werden een aantal datastructuren zeer inefficïent
gebruikt. Deze datastructuur wordt gebruikt om de verschillende soorten frames in een systeem te
vervoeren. Voor alle mogelijke soort frames moet de maximale capaciteit worden gereserveerd en
slechts een gedeelte wordt er van gebruikt. Dit probleem zal fors toenemen als er meer soorten
frames ondersteunt zullen worden. Hiervoor zal een oplossing moeten worden gezocht. Anderzijds
schoten de tools tekort met de grafische interfaces voor het invoeren van de netwerken en voor het
presenteren van de simulatie resultaten. Dit probleem zal zoals al hierboven behandeld is, door
nieuwe VHDL-tools worden opgelost.

Voor het low level model trad er een probleem met de simulator op. Het probleem was dat er er
kloksignalen met een bepaalde frequentie ingesteld moest worden. Het kloksignaal kon echter niet
precies op die frequentie gezet worden. waardoor de simulatieresulaten geen goed beeld gaven van
de processen in de atomie functies.

Deze problemen zullen bij de betreffende modellen nog aan bod komen. Deze problemen op zieh
zijn geen reden om af te stappen van VHDL als modelleringstaal. Vooral ook een gedeelte van de
problemen in de toekomst door het gebruik van nieuwe tools verholpen zal zijn.
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4. Het high level model van SDH systemen

4.1 Introductie

Voor een aantal lagen zijn er simuleerbare beschrijvingen gemaakt van de atomie functies. Deze
lagen zijn de drie sectielagen en de S4 laag. Een groot deel van de functionaliteit in de andere
lagen komt overeen met de functionaliteit in deze vier lagen. De simuleerbare beschrijvingen van
de atomie functies op de andere lagen kunnen om die reden grotendeels worden afgeleid van de
reeds beschreven atomie functies. In dit hoofdstuk worden allereerst de eisen, die aan het model
worden gesteld, naar voren gebracht. Aan de hand van deze eisen kunnen de atomie functie
beschreven worden. Dit zal gedaan worden in de paragrafen 4.3 tot en met 4.6. Om een high level
model van een netwerk te kunnen simuleren zijn er behalve de atomie functies nog een aantal
onderdelen nodig. Deze onderdelen moeten enerzijds de taken van het managementsysteem en de
timing unit overnemen en anderzijds foutcondities kunnen forceren in het model van het netwerk.
In paragraaf 4.7 volgt de beschrijving van deze twee onderdelen. Hierna komen de simulaties aan
de high level modellen van een tweetal netwerken aan bod. Als laatste wordt er nagegaan in
hoeverre het high level model voldoet aan de gestelde eisen.

4.2 De eisen aan het high level model

De doelstelling van high level modelleren is het opstellen van modellen van netwerken waarmee de
reactie van zo 'n netwerk tijdens simulaties kan worden gevisualiseerd. Met een netwerk wordt hier
een systeem bedoeld met een klein aantal netwerk elementen. In deze doelstelling zitten een drietal
eisen verborgen.
• De modellen moeten ten eerste simuleerbaar zijn. Voor een simulatie moet gelden dat deze

binnen redelijke tijd uitgevoerd kan worden. Om dit te kunnen bereiken moeten voor de atomie
functie abstracte beschrijvingen worden gemaakt om de runtime van de simulaties binnen de
perken te houden.

• De signalen in het model moeten op een zodanig manier gerepresenteerd worden, dat ze tijdens .
simulatie op een gemakkelijke manicr bekcken kunncn worden. Hiermee moet in het model
rekening worden gehouden omdat de VHDL tools hierin te kort schieten.

• Het model moet het gedrag van het netwerk zo goed mogelijk nabootsen. Dus de reactie van
het model en het netwerk moeten goed overeenkomen.

Er is gepoogd om de beschrijvingen van de atomic functies zo abstract te maken dat aan de eerste
twee eisen wordt voldaan. Maar op een zodanige manier dat de reactie van het model van een
netwerk overeenkomt met de reactie van het echte netwerk. In de volgende paragraaf wordt de
abstractie, die bij het beschrijven van de functionaliteit van de atomics heeft plaatsgevonden.
behandeld.

4.3 De abstractie van de functionaliteit van de atomie functies

Een groot gedeelte van de functionaliteit van de atomic functies is nodig voor het opbouwen
frames en het extraheren van de verschillende bytes die in de frames zitten. In hoofdstuk 2 zijn bij
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de behandeling van de verschillende atomie functies al een aantal operaties, die betrekking hebben
op het plaatsen en extraheren van informatie inluit de frames, gezien. Voorbeelden hiervan zijn de
operaties met betrekking tot de pointers, het multipIexen en demultiplexen van frames maar ook
het extraheren van overheadbytes om deze te kunnen controleren. Al deze operaties samen zorgen
voor een zware belasting van een simulator, als deze op dezelfde manier in de beschrijvingen van
de atomies worden uitgevoerd als in de specificatie staat. Niet alleen de simulator moet veel werk
verrichten om er achter te komen welke informatie er in een bepaald frames staat, maar ook de
personen die tijdens een simulatie willen weten welke infonnatie er in een bepaald frame zit. Door
nu voor de beschrijvingen van de atomic functies de frames te vervangen door een manier van
informatie-overdracht die toegankelijker is, kunnen de atomic functies en de mensen gemakkelijker
aan de gewenste informatie komen. Voordat deze meer toegankelijke manier behandeld wordt, zal
eerst in het kon behandeld worden hoe de frames in de werkelijke systemen zijn opgebouwd.

De verschillende frames bestaan uit een aantal overheadbytes en een aantal payload bytes. In de
overheadbytes zit informatie over de verbinding en over de payload. Deze informatie is belangrijk
voor het detecteren van de verschillende defects die in het systeem kunnen optreden. In de payload
kunnen wederom verschillende soorten frames zitten en zo ontstaat een hiërarchie in de framestruc
tuur. Een voorbeeld van een frame is het STM-l frame en de opbouw hiervan is in figuur 6
getekend. In de overhead van dit frame zitten bytes die gebruikt worden in de verschillende
sectielagen. Een aantal van die bytes worden gebruikt als pointer om het eerste byte van de VC-4
in de payload aan te geven. Het begin van een VC-4 hoeft namelijk niet op een vaste positie in de
payload van een STM-frame te zitten. Het VC-4 frame bestaat net zoals het STM frame uit een
aantal overhead- en payloadbytes. In de payload van deze VC-4 zitten weer een combinatie van
VC-3's. VC-2's en VC-12's. Waarbij de eerste bytes van deze frames wederom met pointers in
aangegeven.

STM-l

1

overhead

9 10

payload

261

overhead
VC-4

payload
pointer

_~-

Figuur 6 De simplificeerde opbouw van een STM-l frame.

Er zijn twee problemen met de manier waarop de franles zijn gedefinieerd. Het ene probleem is dat
het voor iemand, die een simulatie uitvoert, het zeer moeilijk is om te kijken welke informatie er
in de overheadbytes van een VC-12 zit, die ergens in de payload van een STM-l staat. Dit is zo
moeilijk omdat er met behulp een tweetal pointers berekend moet worden waar het eerste byte van
de payload zieh bevindt. Als dan eennlaal de overheadbytes gevonden zijn dan moet er nog
uitgezocht worden welke betekenis de verschillende bits en bytes hebben.
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Het tweede probleem is dat de frames byte voor byte worden opgebouwd bij het passeren van de
atomics. In deze atomics zitten een aantal processen die een keer per frame actief worden gemaakt
om een bit of byte toe te voegen aan het frame of uit te lezen. Op basis van signalen die aangeven
wanneer het eerste byte van een frame aan de beurt is, de frame alignment signalen, en de
kloksignalen worden de verschillende processen geactiveerd. Als deze atomics functies beschreven
worden in een beschrijvingstaal dan zal tijdens de simulatie voor elk proces in elke atomie gekeken
moeten worden of dit proces actief is of niet. Met een aantal processen per atomie, een aantal
atomics per netwerk en een groot aantal bytes per frame zal deze controle zeer veel run-time in
beslag nemen.

Om de bovenstaande problemen op te lossen is ervoor gekozen om in plaats van de frames een
datastructuur te nemen om de infonnatie in te vervoeren. In deze datastructuur is voor elk frame
een record gedefinieerd, bestaande uit velden voor de diverse overheadbits en uit een veld voor de
payload. Dit payloadveld kan dan bestaan uit een array waarin een of meerdere frames van de
bovenliggende lagen (de dient lagen) kunnen zitten. Bijvoorbeeld voor een VC-4 is er een array
voor de VC-3's, VC-2's en VC-12's ter grootte van het maximale capaciteit van elk framesoort.
Deze frames bestaan op hun beurt ook weer uit records met overheadvelden en een payloadveld.
Zo ontstaat de structuur die in figuur 7 staat afgebeeld. In deze hiërarchische structuur zijn alleen
voor het AU-4 frame en de verschillende TU frames datastructuren ontworpen. Voor de VC's zijn
geen aparte datastructuren gemaakt om het aantal hiërarchische niveaus te beperken. Het verschil
tussen een AU-4 en een VC-4 en tussen TU-x en een VC-x (x=12,2,3) is namelijk te klein om
extra hiërarchische niveaus te introduceren.

63

····

······

TU-12
""--'1

20

TU-2
1

~ioo.l====l
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AU-4

1
STM-4

payload

Overhead

4

Figuur 7 Modellering van de framestructuur.

De datastructuur van het frame kan nu in een keer worden opgebouwd, dus ieder proces is op ieder
moment actief. Er zijn dus geen frame alignment signalen meer nodig om het begin van de frames
aan te geven. De verschillende kloksignalen zullen vervangen worden door een frame-kloksignaal.
Alle frames in het systeem hebben namelijk dezelfde frequentie, namelijk 8000 frames per seconde.
Er is dus nog maar een kloksignaal nodig. De reduceren van het aantal verschillende kloksignalen
heeft tot gevolg dat een aantal operaties overbodig wordt. Door de veranderde framestruetuur en
timing zal de runtime flink afnemen. Er is echter wel een ander probleem ontstaan dat de runtime
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negatief beïnvloedt. Dit probleem is al kort aangestipt. Door het gebruik van array's moet voor een
VC4 de volledige capaciteit voor VC-12's, VC-2's en VC-3's worden gereserveerd. Wat gebeurt
is dat er drie keer de capaciteit van een normale payload, gereserveerd wordt. In VHDL kunnen
namelijk geen pointers, die naar datastructuren wijzen, worden·gebruikt De methode met de arrays
is niet effici~nt, maar is de enige optie.

De problemen met het bepalen van de informatie die in de frames verscholen zit, zijn grotendeels
verdwenen. De verschillende velden van de frames kunnen op een eenvoudige manier opgevraagd
worden. Alleen het probleem blijft, dat er voor de verschillende velden opgezocht moet worden
wat de bitcode voor een betekenis heeft. Daarom is er gebruik gemaakt van symbolische namen
voor verschillende mogelijkheden van de overheadvelden, in plaats van de bitcodes. Deze verande
ring is behoorlijk ingrijpend omdat een groot aantal operaties bit-geori~nteerd is. We zullen hier
later nog op terug bij het bespreken van de modellering van de verschillende processen in het
systeem.

Om te kunnen garanderen dat de reactie van het model gelijk is aan de reactie van de werkelijke
systemen moet de hoeveelheid informatie die in een frame vervoerd wordt gelijk zijn aan de
hoeveelheid infomlatie die het bijbehorende record zit. Dit houdt in dat de records de volgende
velden moet kunnen hebben. In figuur 8 staat het record met alle mogelijke velden getekend.

OVERHEAD PAYLOAD
.. .

F P M S S T E R R
R 0 U I I R R E E
A I L G G A R M M
M N T N N C 0 0 0
E T I A A E R T T
R E F L L E E
S R R I D
E L Q D C E D
Q A U I I

ADAPTATIE
TERMINATIE

CONNECTIE

Figuur 8 De verschillende mogelijke velden van de records.

De eerste vicr veldcn worden gebruikt door de adaptatie functie voor franle alignment (frame
sequence en pointer) en voor het controleren van de payload (muitifranlestructuur en signal label).
De terminatie functie gebruikt zes velden voor zaken als controle van signaalaanwezigheid (signal
label en signal quality), controle van de routering (trace identifier), biterror detectie (error dctectie
code) en performance (remote error indicator en remote defect indicator). De connectie functie
gebruikt eveneens de signal label voor het markeren van niet gebruikte frames.

Voor de drie atomie functics wordt in de komende paragrafen uitgelegd hoe de verschillende
velden eruit komen te zien en hoc de operaties daarop gcdefinieerd zijn.

4.4 De beschrijving van de adaptatie functies

Voor de adaptatie functies worden de modellen voor de verschillende velden en bijbehorende
functies behandeld. Om de beschrijving van een functie te kunnen vergelijken met de werkelijkheid
moet er steeds eerst uitgelegd worden hoe bepaalde zaken in de werkelijke systemen geregeld zijn,
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waarna de beschrijving volgt. Als eerste worden de operaties behandeld, die betrekking hebben op
een specifiek overheadveld. Daarna wordt de foutafuandeling behandeld. Als laatste wordt een
aantal functies aangestipt die niet gemodelleerd zijn.

4.4.1 Frame alignment

In de werkelijke systemen worden de frame alignment signalen afgeleid van de framing sequence.
Deze framing sequence staat vooraan in de overhead van het STM-n frame. In de adaptatie functie
van de optical sectie houdt een proces deze sequence in de gaten. Als de sequence steeds op de
verwachte plaats gevonden wordt dan is de framing correct. Als deze sequence echter niet
gevonden wordt en ook niet gedurende de komende 23 frames, dan is er sprake van loss of frame.
De atomic maakt dan het loss of frame (LOF) defect actief. Pas als 24 goede framing sequences
gezien zijn, wordt dit defect weer op non-actief gezet.

In het model is er eigenlijk geen frame alignment nodig door het gebruik van de datastructuren.
Het is echter wel belangrijk dat de LOF defect ook in het model voorkomt Om deze reden wordt
het framer-veld gebruikt om aan te geven of de framing sequence correct is of niet Er zijn
hiervoor twee waarden gedefinieerd 'valid' en 'notvalid'. Net zoals in de normale systemen zal er
24 keer 'notvalid' gevonden moeten worden voor het activeren van het LOF defect. Als er 24 keer
'valid' gevonden is, wordt het LOF defect gedeactiveerd.

4.4.2 Pointers

Een pointer geeft aan waar het eerste byte van een bepaald frame in de payload staat om een frame
alignment signaal te kunnen genereren. De pointers worden gebruikt om op een flexibele en snelle
manier frames in de payload van een ander frame te zetten en te verwijderen. De pointer kan een
aantal verschillende toestanden aangeven (de naanl van de toestand staat tussen haakjes)
• De pointer kan aangeven dat de positie van het eerste byte is toegenomen (INCrement)
• De pointer kan aangeven dat de positie van het eerste byte is afgenomen (DECrement)
• De pointer kan een nieuwe positie aangeven (New Data Rag)
• De pointer kan de waarde van de positie van het eerste byte aangeven (NORMal)
• De pointer kan een signaal bevatten dat aangeeft dat er upstream defects zijn gedetecteerd

(Alarm Indicating Signal)
• De pointer kan een foute waarde bevatten (Loss Of Pointer)

De eerste twee toestanden komen voor als er in het systeem elastic stores te vol of te leeg raken.
Er zal geprobeerd worden deze situatie te keren door in een franle een aantal bits meer of minder
te zetten. De eerste toestand treedt op als de store te leeg is. er wordt dan minder uit de store
gelezen dus zal het begin van een volgend frame verder op in de payload liggen. Dit laatste heet
negatieve justificatie. De tweede toestand heet positieve justificatie en zal optreden als de store te
vol is geraakt.

Met een statemachine bepaalt het pointerproces in welke van de zes toestanden de pointer zich op
een bepaald moment bevindt. In deze statemachine zitten om die reden een zestal states die over
eenkomen met de verschillende toestanden van de pointer. Bij de twee laatste toestanden horen
twee defects. Het eerste defectl wordt geactiveerd als het AIS-signaal in de pointer gevonden
wordt. Dit AIS-signaal (alarm indicating signal) wordt opgeschakeld op een frame als er defects in

I Als er AIS in de pointer gevonden wordt. spreken we voor het gemak over een defect. Bet is eigenlijk
meer een melding dan een werkelijk defect. We scheren het over een kam met de andere defects omdat AIS
in de praktijk op dezelfde manier behandeld wordt als de verschillende defects.
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het signaal zijn gedetecteerd. Wat dit AIS-signaal precies inhoudt wordt later bij de foutafhandeling
behandeld. Het tweede defect wordt geactiveerd als de pointer een aantal malen niet correct is. Dit
defect heet Loss Of Pointer (LOP).

De payload van een VC-4 frame kan een aantal verschillende combinaties van VC-12's, VC-2's en
VC-3's bevatten. Zowel de adaptatie source als de adaptatie sink functies worden door het mana
gement systeem verteld welke VC's, en in welke volgorde, in de payload van de VC-4 zitten. De
source gebruikt deze informatie om de frames in de payload te zetten en de sink om de frames uit
de payload te halen. Deze informatie over de frames, die in de payload zitten, heet de TUG
structuur. In de adaptatie sink wordt er alleen maar gekeken naar de pointers van frames, die
volgens de TUG-structuur in de payload zitten. De opbouw van de pointers voor de VC-12, VC-2
en VC-3 is verschillend. Hierdoor wordt er dus altijd het LOP defect actief gemaakt als cen pointer
van een bepaald VC verwacht wordt en er geen of een andere pointer naar een ander soort VC
gevonden wordt.

In het model hebben de pointers eigenlijk geen betekenis meer omdat de verschillende frames op
een vaste plaats in de datastructuur staan. De pointerprocessing zorgt echter voor twee belangrijke
defects. Er zal een model voor de pointer ontworpen moeten worden waarbij dezelfde defects
kunnen worden geforceerd zoals bij de normale pointerprocessing. Van de states van de pointer
statemachine, zijn er maar 3 states nodig om de verschillende defects te modelleren, namelijk
NORM, LOP en AIS. Als deze drie states met hun onderlinge overgangen worden geabstraheerd
uit de statemachine voor de pointers dan ontstaat de statemachine die in figuur 9 is afgebeeld.

3x(AIS in ptr)

8x(not valid ptr)

Figuur 9 Het model van het pointerproces.

In deze figuur staan bij de overgangen voorwaarden zoals AIS in pointer, invalid pointer en valid
pointer. Door nu de pointer drie waarden te geven, die overeenkomen met deze drie voorwaarden,
dan treden de defects in het model in de zelfde situaties op. Echter er moet nog een waarde
worden toegevoegd namelijk 'notactive' pointer om het verschil tussen een VC en AU-4 of TU aan
te kunnen geven. Als de pointer op 'notactive' staat dan is het franle een VC en in de andere
gevallen is het frame een AU-4 of een TU. De reden voor het introduceren van deze extra waarde,
is dat de gebruiker in een oogopslag kan zien of het gaat om een VC of om een AU-4 of TU.

In het model wordt de TUG-structuur aan de adaptatie functies doorgegeven door middel van een
datastructuur waar in volgorde de verschillende frames, die in payload staan, worden aangegeven.
Hierbij is het nummeringsschema uit de specificatie [ETS93] aangehouden. Met deze datastructuur
kan bepaald worden welke TU's van de array's in gebruik zijn. Hierdoor is het ook duidelijk welke
pointers bekeken moeten worden.
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Het model van de pointer in combinatie met de manier waarop de TUG-structuur gebruikt wordt,
zorgt ervoor dat de defects, die optreden in het model, overeenkomen met de defects in de
werkelijkheid.

4.4.3 Multiframingproces

Het multiframingproces vindt plaats in de adaptatie functie van de S4 naar de S2 en naar de S12
laag. Het is belangrijk dat de multifranlestructuur van zowel de VC-2 als VC-12 correct is, voor
het gebruik van de pointers in de VC-2 en VC-12. Om te bepalen of de multiframestructuur goed
is wordt gekeken naar 2 overheadbits van de VC-4. Deze twee bits moeten in volgorde de sequen
ce '00', '01', '10' en '11' afhandelen. Als deze volgorde niet één keer wordt gevonden tijdens 24
frames dan zal het LOM (Loss of Multiframe) defect worden gegeneerd.

Dit proces is belangrijk en zal daarom ook in het model moeten voorkomen. Echter voor de
visualisatie van de frames zal er gebruikt worden gemaakt van symbolische namen in plaats van de
vier bitcodes. De codes 'first', 'second', 'third' en 'fourth' zijn hiervoor gebruikt. Verder is het
model geheel identiek aan de werkelijke systemen. De reactie is dus identiek aan de werkelijke
systemen.

4.4.4 Controle van de inhoud van de payload

Bij het controleren van de inhoud van de payload wordt gekeken of de inhoud van de payload
overeenkomt met de verwachte inhoud van de payload. Daar de inhoud van de payload in de signal
label staat, wordt er gekeken of de signal label gelijk is aan de verwachte signal label. Door een
aantal oorzaken kan de signal label veranderd zijn en de ontvangen signal label mag daarom niet
meteen gebruikt worden als controle-middel voor de payload. Bij deze oorzaken moet er gedacht
worden aan biterrors of het opschakelen van AIS in een atomie upstream.

Om te voorkomen dat de verkeerde signal label gebruikt wordt, wordt er onderscheid gemaakt
tussen een ontvangen en ecn geaccepteerde signal label. Om een signal label te accepteren wordt er
gebruik gemaakt van het zogenaanlde signal label persistency proces. Dit proces bestaat uit een
statemachine, die in figuur 10 staat. In deze figuur zijn tevens de overgangsvoorwaarden en -acties
aangegeven. In deze figuur is gebruik gemaakt van een aantal variabelen die de volgende betekenis
hebben:
ExSI: De verwachte signa! label.
AcSI: De geaccepteerde signallabel.
StSl: De opgeslagen signallabel.
RxSI: De ontvangen signal label.

Een nieuwe signal label wordt geaccepteerd als er vijf van deze signal labels in achtereenvolgende
frames wordt ontvangen. Nanlelijk, bij de eerste nieuwe signal label zal er naar state 0 worden
gegaan omdat de ontvangen SI ongelijk is aan de opgeslagen SI. Bij de volgende vier nieuwe
signal labels is dit echter wel het geval en als de overgang van state 3 naar state 4 wordt gemaakt
zal de nieuwe SI geaccepteerd worden. In geval van een signal fail (trail signal fail) wordt de ver
wachte signal label gekopieerd in de geaccepteerde signal label. Dit signal fail is een hulpsignaal
dat aangeeft dat er AIS op de frames is geschakeld. Bij de foutafhandeling wordt hierop teruggeko
men.

Als de geaccepteerde signal label gelijk is aan de verwachte signal label of de signal label is
'unequipped' of 'equipped non specific' dan wordt het defect PLM (Payload Label Mismatch) niet
gegenereerd. In de andere gevallen wordt het defect wel gegenereerd.
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~yExSL
ijl AcSL

aTSF

Copy RxSL
in StSL

RxSL!=StSL
&& !aTSF

.TSF

Figuur 10 Het pcrsistency proces van de signallabel.

Het controleren van de inhoud van de payload is een zeer eenvoudig proces, dit kan in het model
niet verder gesimplificeerd worden. Alleen de bitcodes kurmen vervangen worden door symboli
sche namen. Verder is het model identiek aan de werkelijk systemen.

4.4.5 Foutafhandeling

Om te voorkomen dat er meerdere detectoren onder een bepaalde foutcondities een defect zien,
moeten er maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat er altijd maar een defect wordt
gezien. Hiervoor kan er enerzijds gezorgd worden dat de detector geen defect meldt en anderzijds
dat de melding van een detector onderdrukt wordt De eerste methode wordt consequent actions
genoemd. Hierbij worden de franles overschreven met alleen maar 'I' (ALL ONES) oftewel het
opschakelen van het eerder genoemde Alarm Indicating Signal (AIS). Tegelijkertijd wordt er ook
nog een hulpsignaal actief gemaakt dat Signal Fail heet. Er zijn twee verschillende signal fail
signalen, namelijk trail signal fail en server signal fail. Het verschil tussen deze twee signalen is
dat de eerste gegenereerd wordt in de temlinatie functie en de tweede in de adaptatie functie. In de
adaptatie functie wordt er AIS opgeschakeld en het signal fail signaal actief gemaakt als:
• AIS in pointers is gedetecteerd.
• een van de alignment defects (LOM, LOF en LOP) is opgetreden.
• een payload label mismatch is gedetecteerd.

Het opschakelen van AIS en de signal fail signalen zorgen ervoor dat de detectoren in atomics
upstream geen defects zullen detecteren. Enerzijds doordat het AIS signaal voldoet aan de eisen die
aan het signaal worden gesteld. Anderzijds doordat er gekeken wordt naar de signal fail signalen.
Een voorbeeld van het eerste geval is de pointerprocessing, hierbij wordt geen LOP defect
geactiveerd als er AIS opgeschakeld is. Een voorbeeld van het tweede geval is het signal label
persistency proces. Als het signal fail signaal actief is dan zal de geaccepteerde SI gelijk worden
aan de verwachte SI en het PLM defect zal niet optreden.

De tweede methode, het onderdrukken van de meldingen van de detectors heet correlation. Het kan
namelijk zijn, dat bij een defect meerdere detectors actief worden en een defect melden. Een van
deze meldingen geeft echt aan wat er aan de hand is en de andere meldingen geven de gevolgen
van een defect aan. De laatste defectmeldingen moeten dan onderdrukt worden.

Daar er in het model geen bits meer voorkomen zal het AIS signaal aangepast moeten worden. In
de adaptatie functies zal het opschakelen van AIS gemodelleerd worden door de verschillende
velden op een waarde te zetten, die overeenkomt met de AIS situatie. Oftewel de situatie waarbij
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alle bits van dat veld op '1' staan. Hier worden alleen de velden behandeld die in de adaptatie
functie worden gebruikt. De andere velden komen later aan bod. Alleen voor het pointerveld is tot
nu toe een extra symbolische naam toegevoegd om de situatie tijdens AIS te modelleren. Verder
zal alleen nog voor de signal label een extra symbolische naam moeten worden toegevoegd, die
overeenkomt met AIS in de signal label. Voor de andere velden bestaan deze waarden al. De AIS
waarde voor de framing sequence is 'notvalid', omdat de framing sequence tijdens AIS niet
gevonden kan worden. Het multiframe alignment veld zal bij AIS op 'fourth' worden gezet, deze
komt namelijk overeen met de code '11'.

De AIS-waarden van de verschillende velden worden pas op AIS gezet op het moment dat dit
nodig is. Dit om te voorkomen dat de hele datastructuur van een frame doorlopen moet worden om
AIS op te schakelen. Het opschakelen van AIS kan namelijk in meerdere atomie functies van een
trail worden uitgevoerd. Dit om een aantal tijdkonsumerende operaties te besparen.

Het filteren van de defects komt in het model exact overeen met de werkelijke systemen. In de
specificatie van de S4 adaptatie functies worden twee verschillende mogelijkheden voorgesteld hoe
er omgegaan moet worden met de correlatie tussen LOP en LOM. Er is voor gekozen om LOP te

onderdrukken als het LOM defect actief is.

4.4.6 Functies die niet meer in het model voorkomen.

Er zijn een aantal functies die door het veranderen van de timing totaal niet meer nodig zijn. Deze
functies hebben betrekking op zaken die te maken hebben met de verschillende kloksignalen.
Hierbij moet gedacht worden aan smoothing. scranlbling en extractie van het kloksignaal. Smoot
hing is verwijderen van de gaps uit een kloksignaal. Deze gaps ontstaan doordat de atomics de
klokpulsen, die overeenkomen met een byte of bit dat reeds gelezen is, uit het kloksignaal halen.
Voor de volgende atomie is dit bit of byte dan niet meer leesbaar. Scrambling is ervoor om te
zorgen dat er genoeg 'I' en '0' in het signaal zitten om de klok te kunnen extraheren uit het
signaal. De klokextractie zorgt ervoor dat de infomlatie op een betrouwbare manier uit de frames
gelezen kan worden.

4.5 De beschrijving van de terminatie functies

Voor de terminatie functies worden de modellen voor de verschillende overheadvelden en de
bijbehorende functies behandeld. Om het model te kunnen vergelijken met de werkelijkheid wordt
er steeds eerst uitgelegd worden hoc bepaalde zaken in de werkelijke systemen geregeld zijn. Als
eerste worden de operaties behandeld die betrekking hebben op de verschillende overheadvelden.
Als laatste komt de foutafhandeling aan bod.

4.5.1 De modellering van de trace identifier

De trace identifier wordt gebruikt om te controleren of de connectie functies de goede verbinding
hebben opgezet. De trace identifier bestaat uit een multiframestructuur van 16 bytes. In elk frame
wordt maar een byte geplaatst van de trace identifier. De opbouw van de trace identifier staat
getekend in figuur 11. De trace identifier bestaat uit een CRC code en de identifier, die het access
point aan het begin van de trail aangeeft. Echter, in niet alle systemen is de trace identifier
gedefinieerd. In de oudere systemen is er maar een byte. dat gebruikt wordt om aan te geven waar
de informatie vandaan komt. De nieuwe systemen ontvangen dan van de oude systemen een trace
identifier bestaande uit 16 gelijke bytes. Op de S4-laag mag de inhoud van dit byte willekeurig
zijn, maar op de regenerator sectie moet de inhoud 0000 0001 zijn.
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Figuur 11 De opbouw van een nonnale trace identifier.

Het proces dat de trace identifier gebruikt om de routering te controleren bestaat uit drie delen:
• het opbouwen van de trace identifier
• het uitvoeren van het persistency proces
• het generen van het trace identifier mismatch defect

Het opbouwen van de Ti wordt als volgt gedaan:
Als er een nieuwe byte van de Ti binnen is wordt deze opgeslagen. Als er 16 bytes zijn opgeslagen
dan wordt de plaats bepaald waar de eerste byte van de trace identifier staat. Het is namelijk zo dat
het byte, dat als eerste ontvangen is, niet het eerste byte van Ti hoeft te zijn. Om die reden moet er
dus gezocht worden naar dit eerste byte. Het eerste byte kenmerkt zich doordat dit byte het enige
byte van de Ti is. die als most significant bit de waarde ' I' heeft. Als eenmaal bepaald is op welke
plaats het eerste byte van de Ti opgeslagen is, dan zal in het vervolg het eerste byte steeds op
dezelfde plaats verwacht worden. De toestand waarbij het eerste byte op de verwachte plaats staat.
heet de IF of in frame toestand. De toestand waarbij op de verwachte plaats geen byte gevonden
wordt waarvan de most significant bit ' I' is, heet de OOF of out of frame toestand. In deze laatste
toestand wordt er opnieuw gezocht naar de plaats van het eerste byte van de Ti. Pas als deze plaats
gevonden is en in het volgend frame het eerste byte weer op dezelfde plaats staat, dan wordt de
verwachte plaats aangepast.

Als dat gebeurd is, dan kan de ontvangen trace identifier gebruikt worden in een trace identifier
pcrsistency proces. Dit proces komt sterk overeen met het persistency proces van de signal label.
Doordat de trace identifier op de S4 laag mag bestaan uit 16 willekeurige bytes en op de
regenerator sectie laag uit alleen 16 keer het byte ooסס 0001 mag bestaan, is er een verschil tussen
de twee persistency processen. Op de S4 laag wordt er verschil gemaakt tussen de situatie dat er
16 gelijke bytes en de siutuatie dat er een nomlale trace identifier ontvangen is. Dit omdat bij 16
gelijke bytes er niet naar de signal fail signalen gekeken hoeft te worden. Een trace identifier met
het AIS signaal is namelijk dan een goede trace identifier. Op de regenerator sectie is dit niet het
geval.

In figuur 12 staat de statemachine die gebruikt wordt voor de trace identifier in de regenerator
sectie. Net zoals bij de signallabel hebben de variabelen de volgende betekenis.
ExTi: De verwachte trace identifier.
AcTi: De geaccepteerde trace identifier.
StTi: De opgeslagen trace identifier.
RxTi: De ontvangen trace identifier.
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In dit persistency proces wordt een nieuwe trace identifier geaccepteerd als er 3 dezelfde Ti's
Copy EITI

aSSF ÏA AcTi

RxTIl=StTI
&& laSSF

RxTI!=StTl
&& laSSF

Figuur 12 De statemachine voor het persistency proces van de trace identifiers op de regenera
tor sectie.

gevonden worden. Als er het SSF actief is dan zal de verwachte trace identifier geaccepteerd
worden.

Voor het genereren van het defect wordt de geaccepteerde Ti vergeleken met de verwachte Ti. Als
deze twee ongelijk zijn dan wordt er het trace identifier mismatch defect (TIM) actief. Echter op
de S4 laag zal het trace identifier mismatch defect niet actief worden als de verwachte Ti en de
geaccepteerde Ti beide uit 16 gelijke bytes bestaan.

Twee veranderingen zij aangebracht ten behoeve van het model. Enerzijds is de trace identifier
geheel niet overzichtelijk door de 16 delen. Anderzijds neemt het opbouwen van de trace identifier
onnodig runtime in beslag. Daarom wordt in het model de trace identifier niet meer in 16 delen
maar in een keer overgezonden. In elk frame staat dus dan een gehele trace identifier. Het veld
voor de trace identifier kan uit een groot aantal verschillende symbolische namen bestaan. Er zijn
symbolische namen gemaakt voor de Ti tijdens AIS: een Ti bestaande uit 16 gelijke bytes, een Ti
bestaande uit 16 bytes met de waarde ooסס 0001 en nog een groot aantal andere Ti's. Deze kunnen
gebruikt worden om de verschillende access points te defini~ren.

Het probleem van deze modellering is wel dat het persistency proces veranderd zal moeten worden.
Om ervoor te zorgen dat de trace identifier pas na 48 frames geaccepteerd kan worden, zal nu de
acceptatie statemachine bestaan uit 48 states. Zie hiervoor figuur 13.
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RITI!=StTI
&& !aSSF

aSSF
Copy ExTI
in AcTi

aSSF

RxTII=StTI
&& !aSSF

Figuur 13 Modellering van het persistency proces van de trace identifier.

De detectie van het TIM defect is gelijk aan die in de werkelijke systemen. Er is echter een klein
verschil tussen de defect trace identifier mismatch, die het model en het werkelijk systeem
genereert. Dit verschil is dat een trace identifier iets eerder geaccepteerd kan worden in het model
omdat het model ze niet per 16 behandelt, maar een voor een. Dit verschil is niet echt essentieel
maar zal in de toekomst veranderd moeten worden.

4.5.2 Het verlies van signaal detectie

Er zijn twee plaatsen waar het verlies van signaal wordt gedetecteerd. Dit gebeurt in de optical
sectie terminatie functie en in de S4 terminatie functie. In de optical sectie wordt er gekeken naar
de signaalsterkte in dB's. Als deze sterkte onder een bepaalde grens komt dan wordt het loss of
signal (LOS) defect gegenereerd.

In de S4 laag wordt er gekeken of het frame gebruikt wordt, door te kijken naar de signal label.
Als de code voor unequippcd gevonden wordt dan is het frame niet gebruikt. Zo'n frame wordt
dan ook wel een 'unequipped frame' genoemd. In de vorige paragraaf is behandeld hoe een signal
label geaccepteerd wordt voor het genereren van het payload label mismatch defect. De signal label
wordt in dit geval op identieke wijze verwerkt. Alleen bij dit defect wordt gekeken of er een une
quipped signal label geaccepteerd is. In dat geval zal het unequipped (UNEQU) defect worden
geactiveerd.

Het eerste geval van verlies van signaal heeft eigenlijk geen functie meer in het model. Het defect
dat hierbij gedetecteerd wordt is echter wel belangrijk. Deze functie zal daarom toch op een of
andere manier moeten worden gemodelleerd. Voor de modellering is gekozen om een veld in de
STM-N frames te gebruiken dat aangeeft wat de signaal kwaliteit is. Dit veld kan twee waarden
hebben, nanlelijk 'weak' en 'nomlal'. Als het signaal weak wordt gedetecteerd zal het loss of
signal (LOS) defect actief worden.

In de beide gevallen wijkt het model niet af van de werkelijke systemen op het gebruik van
symbolische namen na.

4.5.3 De verwerking van biterrors.

Om biterrors te kunnen detecteren wordt in de source een Bit Interleaved Parity (BIP-x) code
berekend. Hiervoor wordt een frame opgedeeld in blokken van x bits groot. Deze blokken worden
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dan opgeteld en het resultaat is de BW-code. Deze BW-code wordt op de verschillende lagen
zowel in de source als de sink berekend. De siok vergelijkt zijn berekende code met de code die
door de source in het volgende frame is gezet. Het aantal bits, waarbij de twee codes niet aan
elkaar gelijk zijn (violations), worden opgeteld. Het aantal violations wordt gebruikt voor het
bepalen van de perfonnance en voor het genereren van het signal degraded defect (DEO).

Voor het detecteren van dit defect wordt er gekeken of het aantal violations tijdens een seconde
groter is dan een bepaalde threshold. Als gedurende een bepaald aantal secondes het aantal
violations boven de threshold ligt, dan zal het signal degraded defect actief worden. In figuur 14
staat getekend wat de voorwaarde is voor het activeren van het defect.

enkele seconden

I I I I I I I I

/ ~~ 1 seconde periode
I I I I I I I I I I I I I

violations> threshold
Figuur 14 De bepaling van een signal degraded defect.

In het model bestaan de franles niet meer uit bits, dus een ElP-calculatie van het franle is
onmogelijk. Echter de BIP wordt gebruikt om aan te tonen, dat het signaal degraded (DEG) is. In
het model is om die reden een vervanging voor de ElP-code. Er is hiervoor een veld gemaakt
waarin het aantal BIP-violations van een franle staan. De souree zal het aantal violations op 0
zetten en de sink zal het aantal violations uitlezen. Door nu van buitenaf het aantal violations te
verhogen, kunnen de bit errors worden gemodelleerd. Het defect Degraded zal net zoals in de
nonnale systeem actief worden als gedurende een aantal seconden teveel violations worden gezien.

4.5.4 De performance.

Perfonnance heeft als doel het rapporteren van de prestaties van de verbinding, in een of twee
richtingen van de bi-directionele verbinding. De pcrfomlance kijkt enerzijds naar de BIP-violations
en kijkt anderzijds naar de defectst die in het systeem worden veroorzaakt. In andere processen
worden voor de binnenkomende frames, het aantal BIP-violations bepaald en defects gedetecteerd.
Deze twee vonnen sanlen een indicatie voor de 'near-end' perfonnance. Echter, in de franles zitten
ook twee signalen, die aangeven hoeveel BIP-violations er gevonden zijn en of er defects
gedetecteerd zijn op de andere lijn. Deze twee signalen vomlen een indicatie voor de 'far-end'
perfonnance en heten respectievelijk REI en ROL In figuur 15 staat schematisch aangeven hoe dit
werkt. In deze figuur zijn er twee zijden met allebei een sink en een source. De sink detecteert
defects en violations op de inkomende lijn. Het aantal BIP-violations en het signal fail signaal, die
in de sink worden gedetecteerd, gaan naar de souree en worden daar als REI en RDI getranspor
teerd naar de andere zijde. In sommige tenninatie functies worden zowel de 'near end' als de 'far
end' in de gaten gehouden. In ander tenninatie functies wordt alleen de 'near end' bekeken.

Voor het bepalen van de perfonnance op het gebied van de violations is er voor elk 'end' dat
gemonitored wordt (near en/of far) een teller, die het aantal violations per seconde in de gaten
houdt Eens per seconde wordt dan het aantal violations naar buiten gestuurd. Om de perfonnance
op het gebied van de defects in de gaten te houden, zijn er op dezelfde manier een of twee
processen, die kijken of er in een bepaalde seconde al een defect is gedetecteerd. Voor de 'near
end' wordt hiervoor gekeken naar TSF en voor de 'far end' wordt gekeken naar ROL
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Figuur 15 Schematische voorstelling van de bedoeling van REI en ROl.

De perfonnance in het model is gelijk aan manier waarop dit in de nonnale systemen gebeurt.

4.5.5 De foutafhandeling.

In de vorige paragraaf is de werking van de corrclation en consequent actions behandeld. Hierbij is
ook de werking van de twee soorten signalen AIS en de signal fail behandeld. In de tenninatie
functies wordt het trail signal fail (TSF) signaal voor de downstreanl atomics gemaakt. Dit signaal
wordt actief gemaakt als er AIS op de frames geschakeld wordt. Het opschakelen van AIS gebeurt
als een van de defects LOS, TIM of UNEQU gedetecteerd is, of als het server signal fail signaal
aangeeft dat er AIS op het inkomende franle zit.

In de vorige paragraaf is verteld, dat bij correlation ook gebruikt wordt gemaakt van de signal fail
signalen. De multiplex sectie terminatie functie maakt echter geen gebruik van een signal fail
signaal omdat deze ternlinatie functie aan de hand van een bepaald veld detecteert, of er AIS in het
frame zit. Er is om die reden ook geen SSF signaal naar deze tenninatie gedefinieerd. Het veld dat
voor de detectie van AIS gebruikt wordt, wordt nonnaal gebruikt om ROl over te zenden. Dit bete
kent dat ROl onderdrukt zal worden als er AIS opgeschakeld wordt.

De beschrijving van de consequent actions en correlation is op dezelfde manier uitgevoerd als in
de vorige paragraaf. In de deze paragraaf zijn al de 'AIS'-waarden van de verschillende velden
gezien, die gebruikt worden door de adaptatie functie. De 'AIS'-waarde voor trace identifier is ook
al behandeld. Alleen de waarden voor de RDI, REI en BIP-violations tijdens AIS zijn nog niet
behandeld. Voor ROl moet er onderscheid worden gemaakt naar de verschillende frames. In de
STM-N frames wordt ROl gedeactiveerd door AIS, maar in de VC-4 frames wordt ROl geac
tiveerd door AIS. Voor de BIP-code geldt dat deze door AIS op 0 worden geforceerd omdat een
BlP-code bestaande uit alleen maar '1' een correcte code is voor een frame dat gevuld is met AIS.
Het REI veld wordt ook op 0 geforceerd omdat een REI bestaande uit alleen maar 'l'en nonnaal
niet voorkomt en zodanig als 0 violations wordt gezien.

4.6 De beschrijving van de connectie functies

De connectie functies hebben maar een functie met betrekking tot de verschillende overheadvelden.
Deze functie zal als eerste behandeld worden. Hierna worden de echte schakelfuncties behandeld.
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4.6.1 Markering van niet gebruikte frames

Als er in de nonnale systemen een bepaalde verbinding geen deel uiunaakt van een tfail dan wordt
er in de switch voor gezorgd dat dit signaal gemarkeerd wordt. Deze markering werd reeds in de
vorige paragraaf behandeld bij het testen van signaalaanwezigheid. De frames worden gemarkeerd
door een signaal op de frames te schakelen met alleen maar '0', wat het 'ALL ZEROES'-signaal
heet. Door dit signaal op een frame te schakelen zal de terminatie functie in de signal label de
unequipped code (bestaat uit alleen maar '0') zien.

Voor het model voor het 'ALL-ZEROES'-signaal wordt hetzelfde gedaan als voor het AIS-signaal.
Ieder veld zal bij het opschakelen van dit signaal de waarde krijgen, die overeenkomt met het
geval dat alle bits van een bepaald veld op '0' staan. De waarden voor de verschillende velden
worden na opschakelen van het 'ALL ZEROES'-signaal:
• Het aantal BIP-violations wordt O. De BIP-code bestaande uit alleen '0' komt overeen met

het'ALL ZEROES,-signaal.
• Het aantal Remote Errors wordt ook O.
• Het RDI signaal wordt niet actief.
• De trace identifier krijgt een extra symbolische naam, namelijk unequippcd trace identifier.
• De signallabel wordt 'unequipped'.
• De multiframe indicator wordt first, dit is namelijk de symbolische naam voor '00'.
• De pointers worden 'notvalid'.
De andere velden, zoals signaal kwaliteit en de framing sequence, worden alleen in de drie sectie
lagen gebruikt en kunnen dus nooit overschreven worden met het 'ALL ZEROES '-signaal.

Door de datastructuren op een bepaalde manier te definiëren zijn dit tevens, de waarden die het
systeem aan ecn niet geïnitialiseerd frame toekent. Dus op alle loshangende lijnen in dit model
staat automatisch dit signaal. Dit minimaliseert het aantal operaties dat in de switch uitgevoerd
moet worden.

4.6.2 Routering

In de systemen wordt aan de switches gemeld hoe de adaptatie functies met de tenninatie functies
verbonden worden. Er zijn dan twee soorten in- en uitgangen, die verbonden moeten worden. Dit
zijn de in- en uitgangen voor het gewone datasignaal en de in en uitgangen van het SSF signaal.
Alleen bij de temlinatie souree wordt geen SSF signaal gegenereerd, maar de adaptatie source
functie en de temlinatie sink functie verwachten deze wel. Hoe nu de verschillende functies
worden verbonden in de switch staat in figuur 16 getekend.

Figuur 16 Het schakelen van de data- en de server signal fail signalen.

Het model is conform de werkelijkheid.
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4.6.3 Protectie

In de switch worden de protectieprotocollen uitgevoerd. Er bestaan een groot aantal protectiepro
tocollen die voor· de verschillende soorten protectie gebruikt worden. Bij deze protocollen horen
verschillende configuraties van de netwerken. Voor de verschillende protocollen, die in de
toekomst in combinatie met het model worden gebruikt, moet er een beschrijving van dit protocol
worden gemaakt.

4.7 Het aansturen van het model

In de werkelijke systemen zijn, behalve de atomie functies, nog een tweetal onderdelen aanwezig,
die de netwerken voorzien van informatie. Het eerste onderdeel is het timing gedeelte; deze
verzorgt de synchronisatie in het netwerk. Het tweede onderdeel is het management gedeelte. Dit
management zorgt ervoor, dat de atomics verteld wordt welke informatie er in de frames moet
staan. waar de infoffilatie naar toe moet. welke fouten gerapporteerd mogen worden. enzovoorts. In
het model zijn de timing en het management samen in een onderdeel beschreven.
Behalve de timing en het management is er in het model nog een tweetal andere onderdelen nodig.
Het eerste onderdeel is nodig om fouten te kunnen forceren in het model, het tweede voert taken
uit die puur voor het simuleren van het model nodig zijn.

Eerst worden de beschrijving voor de management en timing taken besproken. Daarna zal de
foutenforcering in het model worden behandeld. Als laatste wordt behandeld, welke onderdelen de
taken. die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de simulaties, op zich nemen.

4.7.1 De modellering van de management en de timing.

De verschillende management en timing taken van het netwerk zijn in het model samen genomen
in een onderdeel dat de drivermonitor is genoemd.

De drivermonitor heeft de volgende timing taken:
• Het genereren van het kloksignaal voor de verschillende onderdelen. Er wordt in elke STM

systeem gebruik gemaakt van een klok.
• Het genereren van de frame alignment signalen voor de verschillende adaptatie souree functie.

Op het hoogste niveau moet voor elk frame er een frame alignment signaal worden gegeneerd
om ook de pointers te kunnen bepalen.

De drivermonitor heeft de volgende management taken:
• Het besturen van de verschillende switches in het systeem.
• Het instellen van de trace identifiers, signal labels en TUG-structuren in het netwerk. Deze

signalen moeten zowel op de ingangen van de atomie functies aan de source zijde als op
atomie functies aan de sink zijde worden gezet

• Het instellen van de waarden die nodig zijn voor de defect-rapportage. Dit zijn gegevens over
welke defects gerapporteerd mogen worden. Maar ook om te definiëren van waarden die
gebruikt worden om te bepalen of er een defect heeft opgetreden.

4.7.2 Het modelleren van foutcondities

Bij het forceren van de verschillende foutcondities worden er drie onderdelen van het model
gebruikt. Er zijn in het model twee onderdelen die de verschillende fouten forceren. Een van die
twee onderdelen is de reeds behandelde switch. Met de switch kunnen de schakelfouten in het
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model worden geforceerd. Een ander onderdeel is een beschrijving van een kabel, waarover de
STM frames worden getransporteerd. Met deze beschrijving kunnen in het model verschillende
foutcondities worden geforceerd, door een aantal velden van de STM frames te veranderen. Het
derde onderdeel geeft de opdrachten tot het forceren van de kabel- en schakelfouten. Daar de
switches toch al door de drivermonitor worden bestuurd, geeft de drivermonitor opdracht om
fouten te forceren.

De foutcondities in het model moeten overeenkomen met de foutcondities in de werkelijke
systemen. Daarom is gekeken welke defects de verschillende foutcondities in de atomics veroorza
ken en hoe in het model dezelfde defects kunnen worden opgewekt

De foutcondities veroorzaakt door de switch.
Er kunnen een drietal verschillende soorten signalen op een lijn worden geschakeld door een
schakelfout. Het is belangrijk om te realiseren dat bij een schakelfout de trace identifier in het
frame nooit gelijk is aan de verwachte Ti, omdat het signaal nu van een andere terminatie source
functie afkomt.

Als eerste kan er op een bepaalde lijn 'unequipped' franles worden opgeschakeld. Dit zal zowel in
het model, als in de werkelijke systemen ervoor zorgen dat de terminatie functie het unequipped
(UNEQU) defect ziet. Er zal AIS opgeschakeld worden, waardoor downstream geen detectors
actief zullen worden. Door in het model eveneens 'unequipped' frames op een lijn te schakelen is
de reactie identiek.

Ten tweede kan een ander signaal, bestaande uit frames met dezelfde signal label, opgeschakeld
worden, maar met een andere TUG-structuur dan het verwachte frame. Dit resulteert in de
volgende reactie. Overeenkomstig met de TUG-structuur worden op bepaalde plaatsen pointers
voor specifieke VC's gevonden. Als er op die plaats geen pointer of een pointer voor een ander
soort VC gevonden wordt, dan wordt het LOP defect actief. Het kan dus zijn, dat slechts een
gedeelte van de pointer processen een defect geeft, omdat een aantal VC's in het ontvangen frame
overeenkomen met de VC's van de TUG-structuur. De verwachte frames waarbij het LOP defect
wordt gegeven, worden overschreven door het AIS signaal. De frames, waarbij geen LOP wordt
gegeven, kunnen downstreanI nog een aantal defects veroorzaken. Echter, na een groot aantal
frames zal uiteindelijk de andere trace identifier geaccepteerd worden en daarmee zal ook het TIM
defect actief worden. Hierdoor zullen de verschillende defects verstommen. Deze reactie geldt voor
zowel de werkelijke systemen als voor het model.

Ten derde kan er signaal, bestaande uit frames met een ander signal label, worden opgeschakeld.
Wat er dan gebeurt, is dat in de adaptatie functie een PLM defect wordt gegeven. Na 48 frames zal
een trace identifier mismatch de PLM defect onderdrukken. Het model heeft dezelfde reactie als
zulke andere frames worden opgeschakeld.

Foutcondities in de verbindingen
Er zijn een aantal verschillende problemen die kunnen optreden in de verbindingen.

• Een kabelbreuk.
Bij een kabelbreuk ontstaat in de systemen het defect loss of signal. Hierdoor wordt AIS opgescha
keld en de atomics downstream zien geen defects. Dezelfde reactie wordt in het model opgeroepen
door het signal quality veld van de STM op weak te zetten.

• Een slechte verbinding.
Bij een slechte verbinding zal op een gegeven moment het degraded defect worden geactiveerd. De
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kans, dat door een 'degraded' signaal een ander defect wordt geactiveerd, is zeer klein. De kans
dat het loss of pointer defect wordt geactiveerd is op zich groter dan dat de andere defects worden
geactiveerd. Maar zelfs dan moeten gedurende 8 frames de pointers door bitfouten worden
veranderd. Door in het model het error detectie veld op een bepaalde waarde te zetten, wordt het
degraded defect actief. Naast dit BIP veld kunnen er nog wat ander velden op een andere waarde
gezet worden, bijvoorbeeld een aantal pointers op 'notvalid'.

• Andere problemen.
In de systemen kunncn ook defects optreden, die nict het gevolg zijn van een van de bovenstaande
foutcondities. Hierbij moet gedacht worden aan defects, zoals loss of multiframe en loss of frame.
Deze defects kunnen ook in het model worden geforceerd door de betreffende velden te verande
ren.

4.7.3 De taken voor het uitvoeren van de simulaties.

Er zijn een drietal taken die voor hct simuleren belangrijk zijn. De eerste taak is het genereren van
de frames die in de payload van andere frames vervoerd kunnen worden. Deze frames gaan aan de
source zijde het netwerk in en komen er aan de siok zijde naar verloop van tijd weer uit. De
tweede taak is het monitoren van de franles, zoals die bij de sink uit het netwerk komen. De derde
en laatste taak is hct in de gaten houden van de verschillende defects en deze rapporteren. Bij het
monitoren van zowel de franles als de defects, wordt er bij een simulatie gebruik worden gemaakt
van een file waarin de verschillende defects en veranderingen in de franles kunnen worden wegge
schreven.

4.8 Simulaties aan de drie sectie lagen

Om de verschillende functies van de onderste drie lagen te simuleren is er een schakeling gemaakt,
die bestaat uit de atomics van optical, de regenerator en de multiplex sectie. De atomie functies aan
de souree en de atomics aan de siok vormen samen een STM-4 verbinding. In figuur 17 staat een
tekening van de opzet bij deze simulatie. De twee schakelingen, die tussen de source en de siok
staan, zijn dc drivemlonitor en ecn schakeling die fouten kan forceren op de lijn. Deze wordt door
de drivermonitor gebruikt om bepaalde foutcondities te simulcren. In dit geval is de drivermonitor
allcen gebruikt voor de schakeling aan te sturen; nict om de defects te monitoren. Dit omdat het
aantal defects goed te overzien was.
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Figuur 17 Simulatieschakeling voor de drie STM4 lagen.

In bijlage III staan de resultaten van de simulatie aan dc drie lagen. Deze resultaten zijn voor
iedere laag apart aangegeven.
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Er zal nu in het kort besproken worden welke foutcondities gesimuleerd zijn:
• De werking van de loss of signal-detectie in de optical tenninatie functie.
• De werking van de loss of frame detectie in de optical adaptatie functie.
• De BIP-violations op de regenerator tenninatie functie.
• De werking van ROl in de multiplex tenninatie functie
• De BIP-violations en de REI op de multiplex tenninatie functie.
• De pointerwerking in de multiplex adaptatie functie.

De reactie van het model op de verschillende foutcondities kwam overeen met de verwachting.

4.9 Simulaties aan een netwerk op S4 niveau

Als volgende stap is een netwerk gemaakt met behulp van de atomic functies van de vier lagen. In
dit netwerk (zie figuur 18) wordt een VC-4 frame, met daarin een aantal VC-12's en VC-2's en
een VC-3, via een STM-4 franle van een netwerk element verzonden naar een ander netwerk
element. Bij dit laatste netwerk element worden vier VC-4's uit het STM-4 frame gehaald. Een van
deze VC-4's wordt daarna via een STM-1 frame doorverzonden naar het laatste netwerk element
In dit laatste netwerk element worden de verschillende VC-3, VC-2's en VC-12's frames uit het
VC-4 frame gehaald.
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Figuur 18 Simulatieschakeling voor netwerk op S4 niveau.

In de figuur is een aantal details weggelaten om de tekening overzichtelijk te houden. De gebruikte
drivennonitor houdt tijdens deze simulaties de verschillende defects en frames in de gaten. Als er
een defect optreedt, dan zal dit gerapporteerd worden in een file. Deze file is voorzien van
commentaar bijgevoegd in bijlage IV. Het aantal verschillende defects is in dit geval zo groot,
omdat de adaptatie functies op de VC-4 laag per VC in de payload twee foutmeldingen geeft. Dit
kan bij alleen maar VC-12's in de payload oplopen tot 126 defects. Daarom is het gebruik van de
monitorfunctie van de drivermonitor bij deze simulatie noodzakelijk.

Er zijn een aantal situaties gesimuleerd:
• kabelbreuk op STM4-lijn
• door schakelfout wordt unequipped opgeschakeld
• franling sequence is veranderd
• de TUG-structuur is kort veranderd
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• kabelbreuk op STM-I
• door schakelfout wordt verkeerd S4 frame opgeschakeld maar met de goede signal label.

De resultaten van de simulatie kwamen overeen met de beoogde werking van het model.

4.10 Beschouwing van het high level model

Er wordt nu gekeken in hoeverre het model voldoet aan de verschillende eisen. Er zijn in het begin
van dit hoofdstuk een drietal eisen gesteld. De eerste eis had betrekking op de runtime. Door het
overbodig maken van een aantal tijdrovende operaties is de runtime flink teruggebracht. Voor
kleine netwerken is de runtime acceptabel. maar er zullen problemen met de runtime ontstaan bij
het groter worden van de netwerken. Oplossingen hiervoor kunnen gezocht worden in:
• Het schrappen van functies die niet gebruikt worden. Een goed voorbeeld daarvan zijn de

perfonnance zaken. Hiemlee worden de processen bedoelt, die de bitfouten en de defects voor
zowel de near als de far end in de gaten houden. Deze worden in een groot aantal gevallen niet
gebruikt en kunnen dan ook worden weggelaten.

• Het vemlinderen van het aantal VC·s. die in de payload van de VC-4 kunnen. Volgens de
specificatie moeten er 63 VC-12 in een VC-4. Door dit aantal terug te brengen gaat ook het
aantal operaties en het aantal signalen fors achteruit.

• Het verder abstraheren van de lagen die niet echt gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij het
simuleren van een netwerk op S4 niveau kan het zijn dat er geen interesse is voor de defectst
die op de onderliggende lagen gegenereerd worden. Dan kan er een zeer abstract model
gemaakt worden van de drie sectie lagen. De onderste drie lagen kunnen dan gezien worden
als een schakeling. die alleen de franles doorgeeft en AIS opschakelt en signal fail signalen
genereert.

De tweede eis had betrekking op weergave van de signalen. De frames zijn door het gebruik van
een datastructuur veel eenvoudiger weer te geven. Maar door tekortkomingen van de tools is het
resultaat nog niet optimaal. De derde eis is dat de reactie nog steeds hetzelfde moet zijn. De reactie
van het model komt zeer goed overeen met de werkelijke systemen.

Behalve naar de eisen voor het high level model. moet er ook gekeken worden naar het gebruik
van de taal VHDL. Op een ding na was in VHDL alles mogelijk. Hiemlee wordt het gebruik van
pointers voor de frame-datastructuur bedoeld. Dit is een redelijk groot nadeel. omdat er meer
infomlatie door het netwerk meegesleept wordt dan eigenlijk nodig is. In het huidige model met
het gebruik van alleen de VC's is er nog geen probleem, alleen als de hiërarchie gaat groeien door
uitbreiding van het aantal atomics ontstaat er een groot probleem. Op elke laag moet er namelijk
ruimte gereserveerd worden voor alle mogelijke framestructuren. De franle-datastructuur zal dus bij
uitbreiding van het aantal lagen fors toenemen.
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5. Het low level model van de atomie functies

5.1 Introductie

In dit hoofdstuk wordt de low level modellering behandeld aan de hand van de 54 terminatie
functies en de 541X4 adaptatie functies. De verschillende processen, die in deze functies voorko
men, komen ook in de andere atomics voor. Met het beschrijven van deze processen is daarmee
ook een groot gedeelte van alle processen van de verschillende atomic functies beschreven. Bij de
beschrijving van deze modellen is het naamschema van de specificatie gebruikt, welke in bijlage 11
is behandeld.
In dit hoofdstuk zullen allereerst de eisen, die aan het low level model gesteld zijn, behandeld wor
den. Daarna zal de opbouw van het VC-4 frame voor het gebruik van X4 signalen aan bod komen.
In de vicrde en vijfde paragraaf van dit hoofdstuk zullen respectievelijk de modellen voor de termi
natie functies en de modellen voor de adaptatie functies behandeld worden. In deze twee paragra
fen zal vaak verwezen worden naar het vorige hoofdstuk, omdat daar reeds een beschrijving van
een aantal processen is gegeven. In andere gevallen zullen er meer details in de beschrijvingen
zitten die in het vorige hoofdstuk niet terzake deden. Zo wordt de timing in dit hoofdstuk
gedetaillcerder behandeld dan in het vorige hoofdstuk. In paragraaf 5.6 komen de simulaties, die
aan de functies zijn gedaan, aan de orde. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk is gereserveerd
voor een beschouwing, waarbij gekeken zal worden in hoeverre het model aan de gestelde eisen
voldoet.

5.2 Eisen aan het low level model

In hoofdstuk I is de doelstelling van low level modelleren al naar voren gebracht Low level
modelleren had nanlclijk het opstellen van exccutable specifications tot doel. Als we de modellen
gaan gebruiken voor executable specifications, dan moeten er een aantal eisen gesteld worden aan
het model. Deze zijn de volgende:

• Het model moet zoveel mogelijk de werkelijke systemen benaderen, oftewel overeenkomen met
de specificaties [ET593] en [AIT93] van de systemen.

• De modellen zullen beschreven worden in VHDL en zodoende zijn ze leesbaar voor de
computer. Voor de mensen moeten de modellen ook te begrijpen zijn. Er zal daarom gebruik
van blokschema's worden gemaakt om de modellen overzichtelijk te maken.

In de komende paragrafen zullen de processen behandeld worden, zoals ze in het model zijn
beschreven. Als deze processen afwijken van de specificaties zal dit vermeld worden.

5.3 De opbouw van het VC-4 frame voor het X4 signaal

Het VC-4 frame bestaat uit een rij bytes, die voorgesteld kan worden door een structuur van 9 bij
261 bytes. Deze structuur is afgebeeld in figuur 19. De eerste kolom van dit blok bestaat uit
overheadbytes en wordt path overhead (POH) genoemd. De andere kolommen vannen samen de
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payload van de VC-4.
1 2 261
J1
f--
B3
f--

C2
f--

G1
f--
F2 VC4 payload (260 x 9 byte)
f--

H4
f--

Z3
f-
Z4
f-
Z5

Figuur 19 De opbouw van het VC-4 frame.

Van de negen overheadbytes zijn de eerste vier bytes payload-onafhankelijk en de andere vijf
payload-afhankelijk. Waar de verschillende bytes voor gebruikt worden, zal nu behandeld worden.

De payload-onafhankelijke bytes:
• 11: In het 11 byte wordt de trace identifier gezet.
• B3: In het B3 byte staat een error detectie code.
• C2: In het C2 byte staat de signal label.
• G I: Het G I wordt gebruikt om twee signalen, de RenlOte Defect indicator en de Remote Error

Indicator, te kunnen versturen.

De payload-afhankelijke bytes:
• H4: Het H4 byte kan afhankelijk van de inhoud van de payload op verschillende manieren

gebruikt worden.
• F2: Het F2 byte is bestemd voor communicatie-doeleinden
• Z3: Het Z3 byte is eveneens bestemd voor communicatie-doeleinden.
• Z4: Het Z4 byte is gereserveerd voor toekomstig gebruik.
• Z5: Het Z5 byte wordt gebruikt voor specifieke management doeleinden.

Zoals we al in de vorige hoofdstukken gezien hebben kunnen er verschillende soorten frames in de
payload van de VC-4 staan. Er kan in de payload een combinatie van VC's of een 140 Mbit sig
naal staan. Om de naanlgeving van de signalen gelijk te houden aan de specificaties, zal in het
vervolg het 140 Mbit signaal het X4 signaal worden genoemd.

Om een X4 signaal in de payload van een VC-4 franle te zetten, zal het eerst in een C-4 moeten
zitten. De opbouw van de C-4 bestaat uit 9 identieke rijen van 260 bytes. Een rij is afgebeeld in
figuur 20. Hierin komen een vijftal verschillende bits voor, die als volgt gebruikt worden:
• De I-bits: De bits van het X4 signaal.
• Het S-bit: Dit is een bit dat of een stuff-bit of een bit van het X4 signaal kan bevatten.
• De R-bits: Dit zijn stuff-bits.
• De O-bits: Deze bytes kunnen gebruikt worden om bepaalde informatie van de

source naar de siok te zenden.
• De C-bits: Deze bits geven aan of er in het S-bit een stuff-bit of een X4 bit

staat.
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Figuur 20 Een rij van een VC-4 payload met een X4 signaal.

Het S-bit schept de mogelijkheid om een bit meer in een C-4 frame te zetten. Het proces waarbij
er in een bepaald frame meer of minder bits gezet worden heet justificatie (zie paragraaf 4.4.2). In
dit geval kan met het S-bit een positieve justificatie worden uitgevoerd.

5.4 De beschrijving van de 84 terminatie functies

In deze parngraaf zullen aan de hand van blokschema's, de modellen van de S4 tenninatie source
en sink functie naar voren worden gebracht. De verschillen tussen specificatie en model zullen aan
het einde van deze parngraaf kort worden aangegeven.

5.4.1 De beschrijving van de S4 terminatie souree functie

Het low level model voor de S4 temlinatie souree bestaat uit een zevental processen waarvoor
VHDL-beschrijvingen zijn gemaakt. Het blokschema van de S4 tenninatie source staat in figuur 21
en is voor de overzichtelijkheid op een iets vereenvoudigde manier weergegeven. Zo zijn een
aantal verbindingen niet getekend. In bijlage V staat het schema met alle verbindingen.

De operaties, die in de zeven processen plaatsvinden. zullen nu behandeld worden.

De sequencer.
De sequencer zorgt ervoor dat de verschillende processen op het juiste moment worden geacti
veerd. Hiervoor zal dit proces het frame alignment signaal gebruiken om te bepalen. wanneer de
verschillende processen actief moeten worden. De processen zullen het byte. dat ze in het franle
willen zetten, naar buiten sturen als ze geactiveerd worden door de sequencer.
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Figuur 21 Het blokschema van de tenninatie source op de S4-laag.

Het connect proces.
Het connect proces zorgt ervoor dat de verschillende inkomende lijnen worden samengevoegd tot
een frame. Op de inkomende lijnen staan namelijk de verschillende overhead- en payloadbytes van
de VC-4. Elk proces dat een bytes genereert voor het frame, geeft aan dat er geen relevante
informatie op zijn uitgang staat, door het 'UNKNOWN'-byte op te schakelen. Dit byte bestaat uit
acht bits waarvan de waarde niet '0' en niet '}' is. Als het connect proces op een van de lijnen,
aflcomstig van de verschillende processen, een ander byte vindt dan 'UNKNOWN'-byte dan zal dit
byte worden gekopieerd naar de uitgang. Als alle processen op hun uitgang het 'UNKNOWN'-byte
hebben staan dan zal een byte van bovenliggende adaptatie functie worden doorgeven. In figuur 22
staat getekend hoe de relatie is tussen ingangen en uitgang van dit proces. In deze tekening wordt
met 'U' het 'UNKNOWN'-byte bedoeld.

ingang #1 ~yl~ayload '@J Payload 'f!!J Payload

ingang #2 ~
~----------------

ingang #3

ingang #4

ingang #5

uitgang JjJ Payload '@. Payload § Payload § Payload

Figuur 22 De werking van het connect proces
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Het signal label proces.
Het signal label proces zet de binnengekomen signa! label op de uitgang, als dit proces geactiveerd
is door de sequencer. Alleen in het geval dat C2-byte aan de beurt is, staat de signal label op de
uitgang om in C2-byte ingevoegd te worden. In alle ander gevallen staat het 'UNKNOWN'-signaal
op de uitgang.

Het trace identifier proces.
De trace identifier bestaat uit zestien bytes en de opoouw hiervan is in het vorige hoofdstuk (zie
figuur 11) reeds behandeld. Dit proces zet steeds een van de zestien bytes van trace identifier op
de uitgang, om door het connect proces in J I-byte van de VC-4 ingevoegd te worden. Op het
moment dat byte J I-byte aan de beurt is, zal dit proces door de sequencer geactiveerd worden. Na
alle zestien bytes van de trace identifier op de uitgang te hebben gezet, wordt weer begonnen met
de eerste byte van de trace identifier. Er wordt in dit proces op dezelfde manier als bij de signal
label proces gebruik gemaakt van het 'UNKNOWN'-byte, om het connect proces te laten weten
wanneer er relevante infonnatie op de uitgang staat

Het error detectie proces.
Dit proces berekent de error detectie code (BIP-8) van een bepaald frame. Hierbij wordt het frame
alignment signaal gebruikt om het eerste byte van het VC-4 frame te bepalen. Als dit proces
geactiveerd wordt door de sequencer dan zal de error detectie code naar buiten worden gestuurd. In
het andere geval zal het 'UNKNOWN'-signaal naar buiten worden gestuurd.

Het remote indicators proces.
Dit proces voegt de remote indicators (REI en ROl), tesanlen met een drietal stuff-bits, samen tot
het G I-byte. Op basis van het signaal afkomstig van het sequencer proces wordt dit byte of het
'UNKNOWN'-byte op de uitgang gezet.

Het delay FAS proces.
Dit proces zorgt ervoor, dat het frame alignnlcnt signaal net het frame een klokslag vertraagd
wordt. Zo geeft het alignment signaal weer het eerste byte van het frame aan.

5.4.2 De beschrijving van de 84 terminatie sink functie

Het low level model voor de 84 temlinatie sink bestaat uit een elftal processen, waarvoor VHDL
beschrijvingen zijn gemaakt. Het blokschema van de S4 terminatie sink staat in figuur 23 en is
voor de overzichtelijkheid op een iets vereenvoudigde manier weergegeven. Zo zijn een aantal
verbindingen niet weergegeven, in bijlage V staat het volledige schema.

De operaties, die in de elf processen plaatsvinden, zullen nu behandeld worden.

Het sequencer proces.
Dit proces is identiek aan het sequencer proces van de source terminatie functie.

Het remote defect indicator proces.
Dit proces kijkt, met behulp van het signaal afkomstig van de sequencer, naar het GI-byte. Als in
dit byte het ROl-bit in vijf achtereenvolgende frames actief is, dan zal het dROl-signaal actief
worden gemaakt. Pas als het ROl-bit in vijf achtereenvolgende frames niet actief is, dan zal dRDI
weer gedeactiveerd worden. Het dROl signaal zal later, in zowel het 'Near en far end defect
second' proces (performance) als in het 'correlation' proces, gebruikt gaan worden.
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Het near en rar end defect second proces.
Dit proces kijkt naar de signalen aTSF en dROl voor het genereren van de performance signalen
'near end defect second' (pNDS) en 'far end defect second' (pFDS). Als tijdens een seconde
interval aTSF actief wordt, dan zal pNDS actief worden en actief blijven tot het einde van dat
interterval. Hetzelfde geldt voor dROl en pFDS.

De remote error counter.
Dit proces kijkt. net zoals het remote defect indicator proces, naar het G I-byte. Echter dit proces
haalt uit dit byte het aantal BIP-violations, dat in de far end sink gedetecteerd is, oftewel het REI
signaal. Afhankelijk van het Bip/block select signaal zal, er of het aantal BIP-violations worden
geteld, of het aantal frames met meer dan een BIP-violation. Het aantal violations of frames wordt
na elke een seconde periode naar buiten gestuurd in de vorm van het signaal pFEBC.

Het error detection code violation proces.
Dit proces haalt enerzijds de error detectie code (BIP-S) uit het frame (B3-byte). Anderzijds
berekent dit proces over het binnengekomen frame ook een BIP-S code. Deze twee codes worden
met elkaar vergeleken en het aantal bits, die in de twee codes verschillen, wordt naar buiten
gestuurd. Dit aantal zal door de source terug naar de sink andere kant van de verbinding worden
gestuurd als remote error indicator (REI). Verder zal dit aantal ook gebruikt worden in de near end
errored block counter.

De near end errored block counter.
Dit proces telt, net zoals de remote error counter, het aantal BIP-violations of het aantal frames met
meer dan een BIP-violation. Hiervoor wordt het aantal violations gebruikt, dat door het vorige
proces berekend is. Het aantal violations of franles wordt na elke een seconde periode naar
buitengestuurd in de vom1 van het signaal pNEBC.

Het signal degraded proces.
Deze schakeling bepaalt of er sprake is van een 'degraded' signaal. Dit gebeurt met behulp van een
tweetal signalen SDthr en Mperiod. In het vorige hoofdstuk is met behulp van een tekening dit
proces verduidelijkt (zie figuur 14). Het eerste signaal, SDthr, geeft de ondergrens van het aantal
foute frames of het aantal BIP-violations aan. Het tweede signaal, Mperiod, geeft aan hoeveel
seconden het aantal foute frames of BIP-violations boven de SDthr moet liggen, om het signal
degraded defect te activeren. Het defect wordt gedeactiveerd, als gedurende Mperiod seconden, de
ondergrens niet wordt gehaald.

Het signal label proces.
Dit proces extraheert de signal label die in de POH staat. Als er een nieuwe signal label (SI)
binnen is gekomen, wordt deze vergeleken met de opgeslagen SI. Op basis van het wel of niet
gelijk zijn van deze twee signal labels en aSSF, wordt er in de signallabel persistency statemachi
ne een andere state aangenomen. Deze statemachine is reeds beschreven in het vorige hoofdstuk.

Dit proces genereert twee defects namelijk dSLM en dUNEQU. In het high level model werd de
dSLM in de adaptatie functie gedetecteerd, maar dan onder de naam dPLM (payload label
mismatch). Het defect dSLM wordt actief als de expected SI ongelijk is aan de accepted SI, mits
de accepted SI niet gelijk is aan de codes voor unequipped of equipped non specific. dUNEQU
wordt actief als het acceplcd SI gelijk is aan de code voor unequipped.

Het trace identifier proces.
Dit proces bestaat uit drie onderdelen, namelijk het opbouwen van de trace identifier, het uitvoeren
van de persistcncy proces en het genereren van het defect dTIM. Deze drie onderdelen zijn
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gemodelleerd overeenkomstig de werking in de werkelijke systemen. Deze werking is reeds in
paragraaf 4.5 behandeld.

Het correlation & consequent Bctions proces.
Dit proces heeft als taak de foutenmeldingen te filteren (correlation) en het genereren van de
signalen voor dc consequcnt actions. Er zijn vier van deze signalen. namelijk aAIS. aTSF. aTSD
en aROl. Het eerste en tweede signaal wordt gebruikt om aan te geven. dat er een defect is
geconstateerd. Het eerste wordt gebruikt om de opdracht tot het opschakelen van AIS te geven en
het tweede signaal is het trail signal fail signaal voor de adaptatie functies. Het derde signaal geeft
aan dat het signal degraded defect is geactiveerd. Dit signaal kan dan voor protectie-doeleinden
gebruikt worden. Het laatste signaal geeft aan dat er een defect is gedetecteerd en dit signaal wordt
via de terminatie source teruggezonden naar de andere kant van de verbinding. Hier wordt dit
signaal gebruikt voor performance-doeleinden.

In het vorige hoofdstuk zijn consequent actions en correlation uitvoerig aan bod gekomen. Wat in
het vorige hoofdstuk echter niet aan de orde is gekomen is dat de defects ook door het manage
mentsysteem onderdrukt kunnen worden. De signalen. die hiervoor gebruikt worden. zijn Tpstat,
Rdirep en Ssfrep. Met het eerste signaal kunnen alle defectmeldingen worden onderdrukt. met de
tweede alleen RDI en met de derde alleen SSF.

Het AIS-insert proces.
Deze schakeling schakelt over op AIS als het proces. dat de consequent action verzorgt. hier
opdracht toc geeft (via aAIS). Het overschakelen op AIS bestaat enerzijds uit het opschakelen van
'ALL ONES' op het uitgaande datasignaal (S4_ACO). Anderzijds dat er een ander kloksignaal
wordt opgeschakeld omdat tijdens dcfect situaties de kloksignalen van slechte kwaliteit kunnen
zijn. In het model is er voor gekozen om dit alleen in de adaptatie functies te doen. om ervoor te
zorgen dat het kloksignaal goed is op de overgang tussen twee lagen. In de specificatie wordt het
in hel midden gelaten of dit wel of nict gedaan moet worden.

5.4.3 Verschillen tussen modellen en specificaties

Alle operaties. die in de twee atomie functics worden uitgevoerd. zijn identiek aan de specificaties.
Er is echter een verschil tussen de specificaties en het model. In de specificatie staat. dat de
kloksignalen gegapt naar de adaptatie functie moet worden gestuurd. In de sink functie wordt het
kloksignaal echter onveranderd doorgegeven aan de adaptatie functie. De klokslagen die overeen
komen met de cerste vicr overheadbytes worden niet uit het kloksignaal verwijderd. Het verwijde
ren heeft nanlelijk tot gevolg dat de adaptatie functie een krom frame krijgt toegezonden met een
aantal rijen van 260 bytes en een aantal rijen van 261 bytes. Voor de functionaliteit maakt het niet
veel uit omdat de temlinatie functie niet alleen voorkomt. Echter. in het geval dat de beschrijvin
gen voor executable specifications worden gebruikt. zal dit veranderd moeten worden.

5.5 De beschrijving van de S4/X4 adaptatie functies

In deze paragraaf zullen aan de hand van blokschema's de modellen van de S4 adaptatie source en
sink functie naar voren worden gebracht. De verschillen tussen specificatie en model zullen aan het
einde van deze paragraaf kort worden aangegeven.
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5.5.1 De beschrijving van de adaptatie source functie

Het low level model voor de S4/X4 adaptatie source functie bestaat uit een achttal processen.
waarvoor VHDL-beschrijvingen zijn gemaakt. Het blokschema van de S4 adaptatie source is voor
de overzichtelijkheid op een iets vereenvoudigde manier weergegeven. Zo zijn een aantal
verbindingen niet getekend. in bijlage VI staat het schema met alle verbindingen. In figuur 24 staat
dit blokschema getekend.

...---i-+---il R-bits insert :1----"'1

Active
I

~~~[c~on~n~e~c~tJI 54_ACDr bitwise .....1-*---_..

Whl"ch ~+--+I 0 b""~1 __1 ,
r- I - lts 1nsert r

X43CFS_ Sequencer~

I1 I ~Elastic st~o..:.\
Amount Ie..,- --'

IJust Distance
look I

aSSF ---i Makejustll-- -.J

POH '------11H4-byte insert 11------'
L I 54_AI_F5

L...----------1
I
Delay FAS ,1-------------

Figuur 24 Het blokschema van de S4/X4 adaptatie source functie.

De acht processen die in deze figuur staan zullen nu besproken worden.

De sequencer.
Dit proces geeft aan welk byte in het frame aan de beurt is. Hierbij is gebruik gemaakt van een
aantal signalen. Een signaal geeft aan wanneer de verschillende 0 en R-bits (which) aan de beurt
zijn. Een ander signaal geeft aan hoeveel bits van het X4 signaal (amount) in het C-4 frame mogen
worden gezet. Verder zijn er nog signalen. die aangeven op welk moment de justificatie-beslissing
(look) moet plaatsvinden en wanneer de overheadbytes (POH) in het frame moeten worden gezet.

Het conneet bitwise proces.
Dit proces is praktisch identiek aan het proces beschreven bij de terminatie source. Er zijn twee
verschillen tussen dit proces en het proces van de terminatie source. Ten eerste wordt in dit proces
niet met bytes gewerkt maar met bits. Alle bits die niet 'UNKNOWN' zijn worden in het frame
ingevoegd. Dit in tegenstelling tot het eerder genoemde proces. Ten tweede is er in dit proces de
mogelijkheid om het signaal uit te schakelen. Dit is nodig, omdat er ook andere signalen of frames
in een VC-4 payload vervoerd kunnen worden. Door active op '0' te zetten wordt er geen
informatie doorgeschakeld. Het signaal dat daarvoor zorgt. is een van de signalen die gebruikt
worden om de TUG-structuur aan de verschillende adaptatie functies door te geven. Als er in
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payload geen TUG-3's zinen, dan zit het X4 signaal in de payload. In dat geval zal deze adaptatie
functie actief moeten worden.

Het R-bit insert proces.
Dit proces zet de R-bits (stuff-bits) op de uitgang als deze aan de beurt zijn om in het C-4 frame te
worden gezet. Op de posities waar in het byte geen R-bits gezet hoeven te worden, worden de bits
op 'UNKNOWN' gezet. In de gevallen dat er totaal geen R-bits hoeven worden ingevoegd, zullen
alle bits op 'UNKNOWN' staan.

Het O-bits insert proces.
Dit proces werkt hetzelfde als het bovenstaande proces, echter nu voor de O-bits. Dit proces
kopieert op bepaalde momenten de O-bits naar de uitgang.

Het make justification decision proces.
Dit proces neemt, zoals de naanl al zegt, de beslissing om een positieve justificatie uit te voeren.
Dit proces maakt hierbij onderscheid tussen de situatie, dat aSSF actief of niet actief is. Als aSSF
niet actief is, dan wordt er voordat de C-bits ingevoegd worden, bekeken of een justificatie nodig
is. Deze beslissing wordt genomen op basis van de afstand tussen lees- en schrijfpositie van het
elastic store (distance). Een justificatie beslissing wordt genomen, als de write positie te dicht bij
de lees positie komt.

In het geval dat aSSF actief wordt ervoor gezorgd, dat de bitrate van het signaal, dat naar de
terminatie functie gaat gelijk is aan de nominale bitrate van het X4 signaal. Dit wordt gedaan om
het systeem nomlaal te laten werken. Hiemlee wordt bedoeld dat store, aan de andere zijde van de
verbinding, niet te vol of te leeg raakt. De nominale bitrate van 139264 kbit/s komt overeen met
19342

/ 7 bits van het X4 signaal per rij van een C-4 frame. Als er geen justificatie plaatsvindt,
kunnen er 1934 bits van het X4 signaal in een rij van een VC-4, en bij een justificatie 1935 bits.
Door nu bij twee op de zeven frames een justificatie te plegen, zal de bitrate van het signaal
precies 139264 kbit/s zijn.

Als er een positieve justificatie beslissing is genomen, dan wordt dit doorgegeven aan de elastic
store en aan de adaptatie sink. Dit laatste gebeurt door de vijf C-bits op '1' te zetten. Als er geen
justificatie beslissing genomen wordt, dan moeten deze bits op '0' gezet worden. Het invoegen
gaat identiek aan het invoegen van de R-bits en O-bits.

De elastic store.
Dit proces leest continu de bits afkomstig van het X4 signaal in, op basis van het bijbehorende
kloksignaal. Aan de andere kant worden er steeds bits uit de store gelezen op basis van het S4
kloksignaal en het amount signaal. Dit laatste signaal geeft aan hoeveel bits per klokslag uit het
elastic store gelezen moeten worden. Als amount 6 bit aangeeft en het justification decision proces
heeft besloten een justificatie uit te voeren, dan zullen er 7 bits worden gelezen. In alle andere
gevallen zal het aantal bits gelezen worden, dat het signaal amount aangeeft. Dit kan 0,6 of 8 bit
zijn. Als gedurende een bepaalde tijd een van de klokken licht afwijkt dan zal de store te leeg of te
vol raken. Bij een bepaalde afstand tussen de lees- en schrijfpositie zal de elastic store de posities
resetten. Bij zo'n reset worden de twee posities zover mogelijk uit elkaar gezet.

De grootte van het elastic store is bepaald door het maximaal aantal bits, dat in de store gezet kan
worden in een periode dat er niets uit de store gelezen wordt. Dit aantal treedt op als de overhead
van de VC-4 tegen de overhead van de STM aanligt. Bij een STM-I frame wordt er dan 10 bytes
lang niets uit de store gelezen. De tijd, die nodig is om deze 10 bytes te transporteren, is 80
bit/(bitrate van STM-l). Gedurende deze tijd worden er (bitrate X4)*80/(bitrate STM-l)==n bits in
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de elastic store geschreven. Door nu een waarde te nemen, die ruim groter is dan 72 bits, zal de
elastic store geen last hebben van de periode, dat er niets gelezen wordt maar er wel geschreven
wordt.

Als er een justificatie plaats zal vinden, wordt het S-bit gevuld met een bit uit het elastic buffer.
Het invoegen van dit S-bit en de I-bits gaat op dezelfde manier als het invoegen van de andere
bits.

Het H4 insert proces.
Dit proces zorgt er voor dat het H4-byte op de juiste plaats in het frame wordt gezet op dezelfde
mare bits.

Het delay FAS proces.
Dit proces vertraagt het frame alignment signaal met een klokslag. Het data signaal wordt namelijk
ook met een klokslag vertraagd.

5.5.2 De beschrijving van de S4/X4 adaptatie sink functie

Het low level model voor de S4/X4 adaptatie functie bestaat uit zeven processen, die in figuur 25
zijn samengevoegd tot een blokschema. In dit schema zijn niet alle verbindingen getekend om dit
schema overzichtelijk te houden.' Voor het schema met alle verbindingen wordt verwezen naar
bijlage VI. In deze paragraaf zullen de verschillende processen beschreven worden.
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Figuur 25 Het blok~chema van de S4/X4 adaptatie siok functie.

De sequencer
De sequencer zorgt ervoor, dat de verschillende processen op het juiste moment geactiveerd
worden om de bytes, behorende bij die processen, in te lezen. Deze sequencer lijkt zeer sterk op de
sequencer van de adaptatie source functie.
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Het POH acceptance proces.
Het H4-byte van de overhead wordt hier gelezen en naar buitengestuurd.

Het read· O-bit proces.
Dit proces haalt de O-bits uit het frame en stuurt ze naar buiten.

Het justcontrol proces.
Dit proces bekijkt of er een justificatie heeft plaatsgevonden. Het signaal afkomstig van de
sequencer geeft de momenten aan waarop het C-bits op de ingang staat. Als minstens drie van de
vijf C-bits aangeven, dat er een justificatie heeft plaatsgevonden, dan zal dit proces dit doorgeven
aan de elastic store. De beslissingsmethode die hier gebruikt wordt heet in de literatuur majority
vote decision. Deze methode maakt de kans op vergissingen klein.

Als er ergens in de trail van de VC-4 AIS opgeschakeld is, dan zal dit proces er continu van
uitgaan dat er een justificatie heeft plaatsgevonden. Alle C-bits staan dan namelijk op '1'. Dit heeft
echter geen invloed op de bitrate van het X4 signaal zoals we dadelijk zullen zien bij de het AIS
insert proces.

De elastic store.
De elastic store is ongeveer gelijk aan die aan de source zijde. Er zijn twee verschillen tussen deze
store en de store aan de source zijde. Enerzijds wordt er nu S4 data geschreven en X4 data gele
zen. Anderzijds is de capaciteit van de store groter. Dit komt omdat er in dit geval tijdens 13
STM-l bytes niets in de buffer gezet wordt. Deze situatie treedt op als de pointer naar een VC-4
een negatieve justificatie ondergaat. Bij een negatieve justificatie worden er 3 bytes van de payload
gevuld met stuff-bits. De overhead en de stuff-bytes zijn dan samen 12 byte breed. Als de
overheadbytes ook nog in de 13de kolom beginnen dan zitten in het STM-l frame 13 bytes achter
elkaar, waarin geen X4 bits zitten. Bij de sink hoefde er maar rekening te worden gehouden met
10 bytes overhead. Dit heeft te maken met het feit, dat voor de VC-4 het begin van het frame
vastligt, wat betekent dat aan de source zijde van de 270 klokslagen er 260 gereserveerd zijn voor
de payload. Daarom kunnen er maximaal 10 overheadbytes achter elkaar liggen.

De Phase Lock Loop.
De PLL genereert het kloksignaal voor het X4 signaal. Dit kloksignaal is nominaal 139264 kbit/s,
echter, dit kan aangepast worden afhankelijk van de vulling van de elastic store. Als de store te vol
wordt kan de frequentie geleidelijk hoger worden gemaakt. Als de store te leeg wordt, dan kan de
frequentie geleidelijk lager gemaakt worden. Als de frequentie, die de PLL genereerd tegen de tijd
wordt uitgezet dan zal er een continue kromme ontstaan. In het model is er een PLL gemaakt die
een kloksignaal genereerd, waarin behoorlijke frequentiewissclingen zitten. De beschreven PLL is
eigenlijk een discrete PLL, omdat de frequenties met stappen veranderen.

De AIS-insert schakeling.
Het signaal, dat naar de X4 laag toe gaat, moet voldoen aan de specificatie. Om die reden wordt
als aTSF actief is, het ALL ONES signaal op de uitgang gezet en een AIS klok opgeschakeld.
Deze AIS klok is een kloksignaal dat door het timing gedeelte wordt aangeleverd om ervoor te
zorgen dat het kloksignaal dat naar de downstream atomics gaat, gegarandeerd de goede frequentie
heeft. Het normale kloksignaal kan nanlelijk afwijkingen vertonen tijdens defectsituaties. In dit
geval zal dit zeker optreden omdat tijdens AIS de C-bits op 'I' staan. Hierdoor zal de store
vollopen en de PLL zal de frequentie van de X4 klok verhogen. Om ervoor te zorgen dat de
atomics downstreanl niet ontregeld worden door dit 'foute' kloksignaal, wordt de AIS klok opge
schakeld.
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In de sequencer wordt er net zo als in het connect-proces van de source een signaal gebruikt om
aan te geven of de adaptatie functie actief moet zijn. In dit proces wordt als dit signaal '0'
eveneens geen data doorgelaten.

5.5.3 De verschillen met de werkelijkheid

De specificaties voor de S4/X4 adaptatie functies bevinden zich nog in conceptvorm. Om die reden
kunnen er geen verschillen aangegeven worden tussen de specificaties en de implementatie. Wat
wel gezegd kan worden is. dat de modellering van de phase loek loop te eenvoudig is, in vergelij
king met de PLL in werkelijke systemen. In de werkelijke systemen zal het X4 kloksignaal geen
grote wisselingen vertonen. in PLL van model gebeurt dit wel. Voor de functionaliteit maakt dit
Diet veel uit, maar de beschrijving van de PLL mag niet gebruikt worden als specificatie.

5.6 De simulaties aan het low level model

5.6.1 De simulaties aan de 84 terminatie functies

De simulatie van de terminatie functie is verricht om te kijken naar zaken zoals de trace identifier.
de signa! label. de remote indicators. error detection en de bijbehorende foutmeldingen. Hiervoor is
een terminatie source functie aan een temlinatie sink functie gelegd. met daartussen een schakeling
waarmee op de verbinding tussen de twee functies bitfouten kunnen worden geforceerd. Deze
schakeling staat in bijlage V. gevolgd door de schakelingen voor de terminatie source en de
tenninatie sink functie. De schematische weergave van de simulatie opzet ziet er uit zoals in figuur
26.

data, klok. frame
aliognment

data, klok.
frame alingnment.
signal fail

Biterror forcering

klok. frame
alignment,
signal fail

Figuur 26 Schematische opzet van de simulatie.

In deze figuur is te zien. dat een aantal signalen van buitenaf op de schakeling moeten worden
geforceerd, wat overeenkomt met de simulaties aan het high level model. In deze figuur zijn de
meest belangrijke signalen getekend. Andere signalen die gebruikt worden voor processen, als de
signal label en trace identifier. zijn weggelaten in deze tekening. In deze simulatie worden de
verschillende ingangssisgnalen via een SCL-file (simulation control language) aan de simulator
doorgegeven. Deze file is een vervanging voor het driver-gedeelte van de drivennonitor. Deze file
staat ook in bijlage V.

Bij deze simulatie is de inhoud van de payload. die normaal 9 bij 260 bytes is. teruggebracht naar
een payload van 9 bij 2 bytes. om de reden dat we niet geïnteresseerd zijn in de payload. Met deze
verkleining van de payload wordt het mogelijk om de processen te bekijken, die relatief veel
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frames nodig hebben om een fout te detecteren. Voorbeelden hiervan zijn de trace identifier en het
signal degraded defect.

Voor de verschillende processen zijn een aantal mogelijkheden getest. De resultaten van deze
simulaties staan in bijlage V. De namen van de signalen in deze simulatie komen overeen met het
naamschema van bijlage 11. Er zijn in deze resultaten een aantal zaken goed te zien zoals de
werking van de verschillende defectdectoren en de foutafhandeling. Zo is te zien. dat na het
opschakelen van AIS, de code FF (alle acht bits van de datalijn staan op 'I') op de uitgaande data
lijn verschijnt. Andere zaken zijn weer moeilijk te zien en dan gaat het met name over de signalen
die slechts kortstondig een waarde hebben. De resultaten van de simulatie zijn geverifieerd en
komen overeen met het verwachte gedrag van de twee functies.

5.6.2 De simulatie van de terminatie en S4IX4 adaptatie

De functies van de adaptatie source en sink functie zijn met behulp van de schakelingen van de
vorige simulatie getest. De totale schakeling die voor de simulatie gebruikt wordt, staat in bijlage
VI, de schematische weergave staat in figuur 27.

data. klok,
frame alingnment.
signal fail

data. klok,
signal fail

data, klok,
data, klok. frame frame alingnment.
alingnment signal fail

Biterror forcering

klok, frame
alignment,
signal fail

Figuur 27 De opzet van de schakeling voor het simuleren van de temlinatie en adaptatie functies.

Van de signalen. die van buitenaf aangereikt moeten worden. is een gedeelte afkomstig van een
SCL-file. Andere signalen worden door een drietal drivers aangemaakt. Zo worden de twee
kloksignalen voor de adaptatie functie en de temlinatie functie gegenereerd door twee klokgenera
toren. Het probleem met de klokgeneratoren is, dat frequenties niet exact kunnen worden opgege
ven. Een kleine afwijking in de frequenties kan tot gevolg hebben. dat de elastic stores te vol of te
leeg worden. De derde driver maakt een signaal aan dat als X4 signaal gebruikt kan worden. In dit
signaal zit een soort framestructuur om te kunnen controleren of het signaal goed wordt ge
transporteerd.

Om de simulatietijd binnen de perken te houden is wederom de capaciteit van het VC-4 frame
verlaagd. In deze simulatie is de inhoud van de payload verlaagd tot 9 bij 60 bytes. In een rij van
een VC-4 frame kunnen dan 334 of 335 bits van het X4 signaal worden gezet. afuankelijk of er
een justificatie plaatsvindt. De capaciteit van de elastic store is flink verhoogd om ervoor te zorgen.
dat elastic stores minder vaak gereset worden. De afwijkingen in de kloksignalen zijn dan niet
meer zo belangrijk.
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Daar de adaptatie functies geen defects detecteren is alleen de werking getest van de justificatie, de
elastic stores en het transport van de overheadbytes. In de resultaten van bijlage VI is te zien dat
het X4 signaal dat op de ingang van de source wordt gezet, er na een flinke vertraging er aan de
sink uitkomt. De justificatie beslissingen worden verder op de goede momenten genomen en door
zowel de source als de siok goed uitgevoerd. Verder werd het overhead byte H4 op de goede
plaats in het frame gezet Kortom het gedrag van de verschillende processen van de twee adaptatie
functie kwam overeen met het verwachte gedrag.

5.7 De beschouwing van het low level model

Aan het begin van dit hoofdstuk zijn er een tweetal eisen opgesteld waaraan het low level model
moet voldoen. In hoeverre het model voldoet aan deze eisen wordt nu behandeld. De eerst eis is.
dat het model en werkelijkheid zo veel mogelijk overeen moeten komen. Er bleek een aantal kleine
verschillen te zijn. In de terminatie functie was er een verschil tussen de specificatie en de
beschrijving. Dit moet aangepast worden wil dit model als executable specifications gebruikt
worden. In de adaptatie functie is er een functie anders beschreven, namelijk de PLL. De beschrij
ving van dit proces mag daarom niet gebruikt worden voor specificatie-doeleinden. Aan de eerste
eis, dat specificatie en model overeen moeten komen, is dus voldaan op de twee kleine verschillen
na. Aan de tweede eis, leesbaarheid van de modellen door de mens, is door het gebruik van de
blokschema's en de korte fonnele beschrijvingen van de verschillende processen goed voldaan.
Deze modellen zijn daamlec geschikt om als cxecutable specifications gebruikt te worden.

Bij het beschrijven van de atomic functies zijn gecn restricties ontstaan door het gebruik van
VHDL. Bij de simulaties bleek dat het instellen van de juiste klokfrequenties, wel een probleem
was.

Wat verder interessant zou kunnen zijn, is de mogelijkheid om de high en low level modellen
samen te gebruiken. Het interessante daaraan kan zijn, dat er gekeken kan worden hoe een low
level model reageert in een veel groter netwerk. In figuur 28 staat een figuur met een voorstelling
van de combinatie van de twee soorten modellering. Door deze combinatie te maken kan er getest
worden hoe een low level model in een netwerk reageert, zonder dat de simulaties tergend
langzaam verlopen. Met behulp van interfaces zouden deze twee soorten modellen aan elkaar
kunnen worden gehangen. Hoe deze interfaces eruit zouden moeten komen zien en wat de waarde
is van de combinatie, zal verder onderzOek moeten uitwijzen.
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Figuur 28 De combinatie tussen high- en low level modellen.
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6. Het gebruik van het model voor het ontwerp en verificatie
van een protocol voor 1: 1 NC/N protectie met extra verkeer

6.1 Inleiding

Door de Deutsche Bundespost is een protocol ontwikkeld voor '1:1 non-intrusively monitored
netwerk connectie protectie met extra verkeer'. Om uit te kunnen leggen voor welk systeem dit
protocol bedoeld is, wordt de bovenstaande tenn in drie delen opgesplitst. Het eerste gedeelte,
'I: 1', geeft aan het om een protocol gaat, waarbij voor elke verbinding die geprotect moet worden,
er twee verschillende kanalen, nomlaal en protectie, worden gereserveerd. Als er geen problemen
op het nonnale kanaal zijn, dan wordt het protected verkeer op het nonnale kanaal gezel In dat
geval kan het protectie kanaal voor extra verkeer gebruikt worden. Als er problemen op het
nonnale kanaal ontstaan, dan kan het extra verkeer worden afgeschakeld en kan de protectie kanaal
worden gebruikt voor het protected verkeer. Het is van belang dat de beide zijden van de twee
kanalen of het protectie of het nomlale kanaal gebruiken voor het protected verkeer. Hiervoor
moeten beide zijden kunnen communiceren. Daarvoor wordt meestal een aantal gereserveerde bytes
in de overhead gebruikt.

Het tweede gedeelte, 'non-intrusively monitored', geeft aan dat er aparte monitorfuncties gebruikt
worden om de verschillende kanalen te controleren op defects of op bitfouten. Zo 'n monitor heet
een POM (path overhcad monitor) en deze decteert de verschillende defects op de kanalen, en is
vrijwel identiek aan een temlinatie sink functie. Op basis van de gedetecteerde defccts wordt er
bepaald of er overgeschakeld moet worden.

Het laatste gedeelte, 'netwerk connectie', geeft aan dit protocol alleen gebruikt kan worden om een
bepaalde verbinding van begin tot einde te protecten. Als het ook mogelijk is om delen van zo'n
netwerk connectie (NC), de sub netwerk connecties (SNC), te protecten dan spreekt men over sub
netwerk connectie protectie. In paragraaf 2.3 staat een tekening van een verbinding waarin zowel
de sub- als de netwerk connectie zijn aangegeven.

In een NC protectie protocol moet er altijd actie worden ondernomen als er een defect wordt
geconstateerd omdat dit defect alleen maar in de betreffende NC kan zijn veroOlzaakt. In SNC
protectie protocol mag er, als een defect is gedetecteerd, alleen maar actie worden ondernomen aIs
het duidelijk is dat het defect in de betreffende SNC is opgetreden. Als er namelijk een defect
optreedt in een bepaalde SNC, dan zal dit defect in alle downstream SNC's worden gedetecteerd.
Als al deze SNC's hierdoor naar het protectie kanaal overschakelen dan vormt dit een onnodige
belasting voor het management systeem.

Er is nog een laatste kenmerk aan dit protocol dat nog nict vernleld is. Het gaat hier om een
revertive protocol: als het nonnale kanaal na een tijd defects te hebben veroorzaakt weer defectvrij
is, zal het nornlale verkeer dan weer op het normale kanaal wordt gezet. Dit heet de revertive
operatie.

Er is nu behandeld wat voor een soort protocol het DBP protocol is. Dan kunnen er nu een aantal
specifieke eigenschappen van het protocol aan de orde komen. Het protocol van DBP maakt
gebruik van een drietal functies, waarvan er twee nog niet in de standaards voorkomen. Een van de
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drie functies. die wel gestandaardiseerd is de path overhead monitor (POM). Deze is al kort eerder
in deze paragraaf aangestipt. De twee nog niet gestandaardiseerde functies worden samen met de
POM gebruikt om te schakelen tussen het normale en het protectie kanaal. Een van de twee
functies is een generator van frames en heet een supervisory unequipped generator (SUG). De
ander functie is de bijbehorende monitor en heet een supervisory unequipped monitor (SUM). Deze
twee functies zijn vrijwel identiek aan respectievelijk een tenninatie source en een tenninatie sink
functie. Alleen de SUG genereert unequipped frames en de SUM verwacht alleen maar unequipped
frames. De SUM zal dus precies de tegenovergestelde reactie vertonen, op het wel of niet
unequipped zijn van een frame. dan een terminatie sink functie. Als de SUM namelijk een frame
monitort welke een andere signal label heeft dan unequipped. dan zal de SUM dit als een defect
zien.

Deze SUG en de SUM worden op een speciale manier gebruikt om defecten te forceren waardoor
ROl wordt geactiveerd. Met dit ROl-signaal communiceren de beide zijden met elkaar. Hier is RDI
helemaal niet voor bedoeld. Misbruik van dit soort signalen is ten zeerste af te raden. Met
betrekking tot dit protocol en de twee extra functies zijn er een aantal bedenkingen. Om die reden
moet er voor gezorgd worden dat het I: I NC/N protectie protocol niet gestandaardiseerd wordt.

Om te voorkomen dat het protocol gestandaardiseerd wordt. zijn er argunlenten gezocht tegen dit
protocol. Er is op twee manieren argumenten gezocht tegen standaardisatie. Enerzijds zijn er
argumenten gezocht tegen het DBP protocol en anderzijds is er gepoogd een alternatief protocol te
ontwerpen dat de twee supcrvisory unequipped functies niet gebruikt. Voor beide manieren is er
een simuleerbaar model van een netwerk nodig dat geschikt is om dit soort protocollen te testen.
Hiervoor is een functioneel model van dit netwerk gemaakt. Dit functioneel model is daarna
gekoppeld aan de high level beschrijving om een simuleerbaar model te verkrijgen. Met dit
simuleerbaar model zijn simulaties verricht aan het DBP protocol en aan het alternatief protocol.
Om een vergelijking te maken tussen de twee protocollen zijn er een aantal eisen opgesteld waar
een protectie protocol in het algemeen aan moet voldoen. Deze eisen staan in paragraaf 6.2
opgesomd. Verder wordt in paragraaf 6.3 het DBP-protocol besproken. Hierin komen de implemen
tatie van het protocol. de simulaties en de bruikbaarheid van het protocol aan de orde. In de
paragraaf daarna wordt het alternatief protocol op dezelfde wijze manier behandeld. In de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk worden de twee protocollen vergeleken.

6.2 Eisen aan NC/N protectie-protocollen

Er zijn een aantal eisen die aan protectie protocollen worden gesteld. Hoe belangrijk de verschil
lende eisen zijn. hangt vaak af van de toepassing van het protocol. Echter de belangrijkste eis is
altijd dat het protocol solide moet zijn. Een solide protocol kan nooit of te nimmer in deadlock
geraken. Een protocol waarin deadlock op kan treden heeft geen enkele waarde. Behalve deze eis
zijn er nog een aantal andere belangrijke eisen zijn:
• Het protocol moet zo min mogelijk gebruik maken van extra functies. Behalve het feit dat

extra functies de kostprijs van systemen laten toenemen. is er ook nog het feit dat deze
gestandaardiseerd moeten worden.

• De belasting voor het management systeem moet zo laag mogelijk zijn. Er zijn twee soorten
zaken die belastend zijn voor dit systeem. Ten eerste als er defects optreden dan moeten deze
verwerkt worden. Ten tweede het schakelen van de switches, omdat dit ook het management
systeem belast.

• Het protocol moet efficiënt omspringen met de beschikbare capaciteit. Kortom als er een
kanaal beschikbaar is moet dat kanaal gebruikt worden voor het nonnale verkeer. Als er twee
kanalen beschikbaar zijn moet ook het extra verkeer worden getransporteerd over een kanaal.
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• Het protocol moet aanpasbaar zijn voor SNC-protectie. Het is namelijk ideaal om in het
netwerk twee soorten protectie te kunnen naast elkaar te gebruiken. Een SNC-protectieprotocol
moet als het ware afgeschakeld kunnen worden als er in upstream SNC's defects optreden.
Ook moet er een oplossing gevonden worden voor het feit dat een defect op meerdere plaatsen
gedetecteerd wordt

6.3 Het protocol van DBP

In deze paragraaf worden het functioneel model van een netwerk behandeld waarvoor dit protocol
gebruikt wordt. Hierna wordt de werking van het protocol aan de hand van een aantal gevallen
duidelijk gemaakt. In paragraaf 6.3.3 komen de waarden van de verschillende timers, die in het
protocol gebruikt worden, aan de orde. Als de werking van het protocol aan de orde is geweest,
wordt in het kort de uitbreiding voor SNC-protectie besproken. In paragraaf 6.3.5 komen de
simulaties, die aan dit protocol zijn gedaan, aan bod. In het laatste gedeelte van deze paragraaf
wordt er een oordeel worden gegeven over dit protocol aan de hand van de eerder genoemde eisen.
Er zijn twee bijdrages geschreven door de Dcutsche Bundespost over dit protocol. Deze twee
bijdrages staan in bijlage VU.

6.3.1 Het netwerk voor het DBP·protocol

Het functioneel model voor het netwerk voor DBP protocol staat getekend in figuur 29. Hierin zijn
een vijftal onderdelen te onderscheiden. de POM, de SUM, de SUG, de switch en de terminatie
fWlcties aan weerszijde van de twee switches. Het gaat hier om twee bi-directionele kanalen, een
normaal kanaal en een protectie kanaal. De temlinatie functies met de code TIA (1TA is
symbolische naanl voor een bepaalde trace identifier) vomlen samen met een van de kanalen en de
temlinatie functies (met TIB) aan de rechterkant een bi-directionele verbinding. Over deze
verbinding wordt het nomlale verkeer getransporteerd. In de onderstaande figuur is de situatie
getekend dat er geen defects zijn, en dus wordt het nomlale kanaal voor deze verbinding gebruikt.
Over de verbinding gevormd door de tCffilinatie functies met TIC en TID wordt het extra verkeer
getransporteerd.

Zijde A

Normaal

Protectie

Exti=TTA

Zijde B

Figuur 29 Het netwerk voor het NC/N protocol van de DBP.

53



In deze figuur is tevens te zien dat de POM, de sua, en de SUM hetzelfde symbool hebben
gekregen als de temlinatie functies om aan te geven dat ze een soort terminatie functies zijn. Bij
POM, sua en de SUM staan waarden voor de trace identifier opgegeven, die ze verwachten (exti)
of invoegen (ti). Bij de POM en SUM wordt er een bepaalde trace identifier verwacht en bij de
sua wordt deze in het frame gezet. Zo kan er dus gekeken worden welke POM's bij welke
terminatie functie horen, en welke SUM bij welke sua. Dan moeten nanlelijk de trace identifiers
gelijk zijn.

In de figuur liggen de POM, SUM en sua direct aan de lijnen van de kanalen, dit is gedaan om
de tekening eenvoudig te houden. Deze drie functies moeten namelijk van de lijn geschakeld
kunnen worden. Vooral voor de sua is dit belangrijk. Deze mag nooit samen met een terminatie
source functie op dezelfde lijn actief zijn. Om te laten zien welke functie actief c.q. opgeschakeld
zijn. worden de actieve functies in de figuren steeds gearceerd weergegeven.

De POM, sua en SUM worden gebruikt om de lijnen van het normale en protectie kanaal te
monitoren. De defects die de monitors detecteren worden aan de switch doorgegeven. Er zijn drie
signalen die aan de switch worden door gegeven nanlelijk TSF, TSO, en RTSF. De eerste twee
signalen geven respectievelijk aan of er defects gedetecteerd zijn en of er teveel bitfouten gedetec
teerd zijn. Met het RTSf signaal wordt aangegeven of er ROl is gedetecteerd. Nomlaal wordt ROl
onderdrukt door het optreden van andere defects (correlation), maar in dit geval moet ROl altijd
gemeld worden. Dit heeft te maken met het feit, wat later nog besproken wordt, dat het detecteren
van ROl altijd gepaard gaat met het detecteren van andere defectSt

De twee switches nemen op basis van deze drie signalen beslissingen voor het overschakelen naar
protectie en voor de revertive operatie. In dit protocol zullen ze communiceren met behulp van het
ROl-signaal. De switches aan beide zijden gebruiken dit RDI signaal om te weten in welke
toestand de switch aan ander zijde zich bevindt. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt hieronder
besproken worden.

6.3.2 De beschrijving van het DBP-protocol

Het protocol is in het model geïmplementeerd als een statemachine. Deze statemachine is voor
deze beschrijving opgedeeld in twee statemachines. Een voor het schakelen naar protectie en een
voor de revertive operatie. Bij elke overgang in de statemachines hoort een conditie en een aantal
acties. In de afbeeldingen van state machines worden de acties aangegeven met een a ervoor en de
condities met een C. Deze voorwaarden en acties zijn afkomstig uit de eerste contributie van DBP.
In sommige gevallen was de contributie lichtelijk anlbigu. In die gevallen is er een keuze gemaakt
die het meest voor de hand lag. Hierdoor kan het zijn dat het protocol anders geïmplementeerd is
dan de bedoeling was.

Er zijn twee belangrijke foutcondities waaronder het protocol moet werken en dat zijn verstoringen
op een of twee lijnen van het normale kanaal. Het maakt voor de werking van het protocol niet uit
wat voor een verstoring optreedt zolang er maar defects worden gedetecteerd. Voor deze twee
condities zijn er twee operaties mogelijk. namelijk het overschakelen naar protectie en de revertive
operatie. In deze paragraaf zullen deze vier gevallen besproken worden. Om duidelijk te maken hoe
het protocol reageert, zijn de statemachines en de statetransition-diagran1nlen van de verschillende
operaties getekend. Om het verschil tussen het overschakelen naar protectie bij een enkele en bij
een dubbele verstoring te laten zien zijn de bijbehorende statetransition diagranlmen naast elkaar
gezet in een figuur. Hetzelfde geldt voor de revertive operatie.
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Geval I: Overschakelen naar protectie bij een verstoring van een lijn van het normale kanaal.
Als er nog geen defects gedetecteerd zijn op het nonnale kanaal dan bevindt het netwerk zich in de
toestand van figuur 29. Op dat moment bevinden de statemachines in de switches van zijde A en
zijde B zich in state I van figuur 30. Om de beschrijving een beetje kort te houden. wordt er in het
vervolg gesproken over de state van een bepaalde zijde in plaats van de state van de statemachine
in de switch aan zijde A of B.

c: Timer Tl verlopen en defect op
normale POM en geen defect on
protectie POM_
a: schakel SUM's en sua's op
a: schakel verkeer af

c: Defect op
normale POM-. ,
a: start timer Tl ".

"

c: RDI op normale and .....·
protectie POM-. '
a: start timer Tl

/,-
c: timer Tl verlopen en RDI op
normaal en protectie POM -.
a: shakel SUM 's en SUG 's op
a; schakel verkeer af

c: Geen defect op
protectie SUM-.
a: start timer T2

I
i

c: T2 verlopen....
a: schakel verkeer op
protectie
a: schakel protectie
SUG and SUM af

Figuur 30 De statemachine voor het overschakelen naar protectie voor het DBP-protocol.

Stel er treedt een verstoring op in het nomlale kanaal richting zijde B. Zijde B is de zijde die het
defect dctccteert en zal het initiatief nemen om te gaan schakelen. Om deze reden wordt deze zijde
'initiator' genoemd. De andere zijde (A) wacht totdat de andere zijde actie heeft ondernomen en
wordt daarom de 'volger' gcnoemd. De volgorde van de states van de initiator en volger zijn met
behulp van een statetransistion diagram aangegeven. Het diagram dat betrekking heeft op deze
operatie staat in figuur 31.

Initiator Volger Initiator Initiator

Figuur 31 De statetransition-diagranmlen voor het overschakelen naar protectie bij respectievelijk
een enkele en een dubbele verstoring.
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De initiator detecteert aldus het defect en gaat naar state 11. In deze state wordt gekeken of het
defect na Tl frames nog steeds aanwezig is. Als dit het geval is dan gaat deze zijde over naar state
11I. Op dat moment zal deze zijde de sua's en de SUM's aan haar kant opschakelen op zowel het
protectie aIs het normale kanaal. Verder worden de POM's afgeschakeld en de switches worden
open gezet De huidige toestand van het netwerk is getekend in figuur 32.
In deze toestand detecteert de initiator op beide SUM's defeets; er wordt een frame van een SUG
verwacht maar een frame afkomstig van de terminatie souree functie wordt ontvangen. De defects
die dan optreden zijn hebben te maken met de trace identifier en de signallabel. De SUM's geven
aan de sua's door dat er defects gedetecteerd zijn en de sua's activeren het RDI-signaal in de
uitgezonden frames. Zolang er defects op de protectie SUM optreden, blijft de initiator wachten in
state lIl.

detecteer
defect

Extra verkeer

Zijde B

ti=4

ti=2
Exf = Exti=TTC

u

Normaal

Exti=l
detecteer
defect

Protectie

K

Exti=ITD Exti=4

Zijde A

Figuur 32 De toestand van het netwerk als zjjde staat te wachten in state III.

Op een gegeven momcnt dctecteert zijde A het ROl-signaal in de frames op zowel de normale als
op de protectie POM. Behalve het ROl-signaal worden er ook defects gedetectecrd. Deze defects
zijn het gevolg van het fcit dat de POM franles monitort die gegenereerd zjjn door een SUG. Deze
defects worden genegeerd en zijde A ncemt de rol van de volger op zich. Het ROl-signaal op
beide kanalen is namelijk de manier waarop de initiator aan de volger laat weten, dat deze actie
heeft ondernomcn. Zijde A gaat als zodanig naar state lIlA. Als in deze state na Tl frames nog
steeds ROl gedetecteerd wordt, dan gaat dcze zijde naar state IV. Bij deze overgang moeten de
sua's en de SUM's opgeschakeld worden op zowel het protectie als normale kanaal. Verder
moeten de POM's afgeschakeld worden en de switches worden open gezet. Het systeem bevindt
zich dan in de toestand die in figuur 33 getekend is.

Na een bepaalde tijd detccteren de SUM's op het protectie kanaal geen RDI-signalen en geen
defects meer. De beide zijden gaan dan naar state IVA. Daar wordt een aantal frames gewacht, TI
frames om precies te zijn, en daarna worden de switches overgeschakeld zodat normale data over
het protectie kanaal gaat. De SUM en sua van protectie kanaal worden afgeschakeld en de POM
wordt op het protectie kanaal geschakeld, de expected trace identifiers van de POM worden dan
ook veranderd. Beide zijden bevinden zich dan in state V (zie figuur 34).

De bovenstaande beschrijving gaat echter alleen op wanneer er geen defects op het protectie kanaal
optreden. aebeurt dit wel dan is er altijd een zijde die wacht. De initiator wacht dan in state 111 en
de volger wacht in state I of in IV. afhankelijk van het tijdstip waarop de verstoring optreedt.
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Figuur 33 De toestand van het netwerk als zijde A het initiatief van zijde B over heeft
genomen.

Kortom er zal altijd gewacht worden totdat de defects op het protectie kanaal verdwenen zijn.

Geval 11: De revertive operatie bij een verstoring van een lijn van het normale kanaal.
De statemachine die voor de revertive operatie gebruikt wordt, staat in figuur 35. De beide zijden
bevinden zich beide in de state V als er overgeschakeld is naar protectie. In figuur 36 wordt dit in
het linkse statetransistion diagram aangeven. In deze state houden de SUM's en de sua's aan
beide zijden de kwaliteit van het normale kanaal in de gaten. Op het moment dat er geen defects
meer op het normale kanaal worden gedetecteerd kan er begonnen worden met de revertive opera
tie.

Zijde A

ti=1

lol

Exti=TTD Exti=4

Exti=l
detecteer
defect

Normaal

Protectie

Zijde B

Figuur 34 De toestand van het netwerk na het overschakelen naar protectie.

De initiator (zijde B) begint als de defects en het RDI signaal verdwijnen op het normale lijn, met
het terugschakelen naar protectie. Hiervoor zal er van state V naar state VII gegaan worden. Als
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gedurende T3 frames de ROl-signalen en defects wegblijven zal er een overgang naar state VIlA
plaatsvinden. Hierbij worden de SUM en SUG op het protectie kanaal aan de initiatorzijde
opgeschakeld en de POM afgeschakeld. Verder schakelt zijde B het normale verkeer af en blijft
wachten in state VIlA totdat de andere zijde hetzelfde heeft gedaan Zijde B kan dit controleren
door te kijken naar de defects op de SUM van het protectiekanaal. Het gevolg van de defects die
door de SUM gedetecteerd worden, is dat de bijbehorende SUG RDI naar zijde A stuurt.

\
c: Geen defects op protectie
SUM
a: start timer T2

c: Timer T2 verloopt
a: schakel SUM 's and SUG 's af
a: schakel POM 's op
a: schakel normale verkeer op
normaal
a: schakel extra verkeer op

c: Geen defects en Been RDl
op normale SUM
a: start timer T3

c: RDI op protectie SUM en
geen RDI on normale SUM
en volger -+
a: start timer Tl

c: Geen deCects op protectie SUM
a: start timer T2

, \

or---\-'-----.( IX \--.....;.\-.~
\

c: Timer T3 verlope~

J---------+fum
/

c: Timer Tl verlopen en Been RDI op
protectie SUM en geen R1)I op
llormale SUM
a: schakel SUM en sua op protectie
a: schakel POM af
a: schakel verkeer af

Figuur 3S De statemachine voor de revertïve operatie van het DBP-protocol.

De volger (zijde A) wacht in state V totdat de initiator aanvangt met de revertive operatie. Pas als
er ROl gevonden wordt op de protectie kanaal en geen ROl op de nonnale kanaal dan gaat zijde A
over naar state VIII. Daar wordt er Tl frames gewacht. Als na deze wachttijd nog steeds ROl
gevonden wordt op de protectie kanaal dan wordt er verder gegaan met state VIIIA. De SUM en
de SUG van de protectie kanaal worden opgeschakeld en de POM van de protectie kanaal wordt
afgeschakeld. De toestand van het netwerk komt dan overeen met figuur 33, alleen de expected
trace identifiers van de POM's zijn nu omgewisseld.

De volger en de initiator wachten totdat de defects verdwijnen op de protectie kanaal. Als deze
defects verdwijnen dan gaan de beide zijden over naar state IX. Daar wordt een timer 1'2 opgestart
en als deze timer afloopt dan worden de POM's weer opgeschakeld de SUM's en SUG's afge
schakeld en wordt er naar state X gegaan. Ondertussen zijn ook de trace identifiers aangepast aan
de nieuwe situatie en het verkeer is weer op geschakeld. Deze toestand staat getekend in figuur 29.
In deze state wordt T3 frames gewacht om ervoor te zorgen dat alle defccts in het nctwerlc
verdwijnen en dan wordt er weer overgegaan naar state I.

Er zijn een tweetal gevallen waarin de bovenstaande beschrijving niet opgaat Ten eerste als er
defects optreden in het protectie kanaal. Als er een verstoring plaatsvindt op een van de protectie
lijnen dan zal er gewacht worden onafhankelijk van het feit of het normale kanaal weer vrij is. De
initiator zal dan wachten in state VIlA en de volger in state V of state VillA.
Ten tweede als de initiator nog steeds in state III staat te wachten (zie geval I) terwijl de volger al
in state V is gekomen (zie geval. I). Als de volger in state V is en de initiator in state 111 is, dan
lijkt het alsof de initiator al met de revertive operatie bezig is. De volger doorloopt dan de states
VII. VIII, VillA, IX en X. Dit komt omdat de stand van de switch aan de initiatorzijde in de statcs
III en VIlA gelijk is. Aan de volgerzijde is de stand van de switch in de states IV en VIllA gelijk.
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Hierdoor is de synchronisatie verdwenen en is er een instabiele toestand ontstaan.

Initiator Velser Initiator Initiator

Figuur 36 De statetransition~diagrammen voor de revertive operatie bij respectievelijk een enkele
en dubbele verstoring.

Geval 111: Het overschakelen naar protectie bij een dubbele verstoring.
Dit geval lijkt zeer sterk op geval I en zal daarom slechts kort behandeld worden. Het verschil is
dat in dit geval er twee initiators zijn. Aan de rechterkant van figuur 31 staat het statetransition
diagram behorende bij dit geval.
Bij een dubbele verstoring zien beide zijden defects op het nonnale kanaal en beginnen met het
overschakelen. Ze doorlopen state I, U en 111. In state III wordt er gewacht totdat de andere zijde
hetzelfde heeft gedaan. Als dit het geval is dan is de toestand gelijk aan die van figuur 32. De
defects op de SUM's zullen verdwijnen en de states IVA en IV worden doorlopen. De POM's
worden op de protectielijn geschakeld en de SUO's en SUM's van de protectielijn afgeschakeld.
Het nonnale verkeer wordt over het protectie kanaal geleid, en de expected trace identifier van de
POM's worden aangepast. De toestand is dan gelijk aan die in figuur 33.
Deze beschrijving gaat net zoals in geval I alleen maar op als er geen verstoringen op het protectie
kanaal optreden. Als deze wel optreden wordt er gewacht totdat deze verstoringen verdwenen zijn.

Geval IV: De revertive operatie bij een dubbele verstoring.
Dit geval lijkt zeer sterk op geval U en zal ook daarom slechts kort behandeld worden. Daar beide
zijden allebei het initiatief nemen om over te schakelen zullen ze ook het initiatief nemen om terug
te schakelen. De volgorde van de states, die de twee zijden doorlopen, staat in het rechtse
statetransition diagram van figuur 36.
Als de fouten en de RDI-signalen op het normale kanaal verdwijnen dan doorlopen de twee zijden
de states V,VU en VIlA. Daar wordt er gewacht tot de andere zijde ook klaar is en de defects
verdwijnen. Als dit het geval is dan wordt het nonnale verkeer op het normale kanaal en de extra
verkeer op de protectie kanaal geschakeld. De POM's worden opgeschakeld en de SUO's en
SUM's afgeschakeld en de expected trace identifiers worden aangepast. De states IX en X worden
hiervoor doorlopen. Na een wachttijd, zal er naar state I worden gegaan. Als er verstoringen
optreden op het protectie kanaal dan blijven de twee zijden wachten.
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6.3.3 De waarden van de timers

Er zijn drie timers in het statemachines, namelijk Tl, 1'2 en T3. Deze timers zijn in de beschrijving
van de state machines reeds meegenomen. Voorstellen voor de waarden van deze timers zijn In de
tweede bijdrage van het DBP protocol gedaan (zie bijlage VII). In het kort worden nu de
verschillende timers en hun waarden behandeld.

De eerste timer (Tl) is om te kijken of de defects aanhouden. Het voorstel van DBP voor de
waarde van Tl is 16 frames (=2 ms). Maar dit had net ZO goed het dubbele kunnen zijn. De
waarde van Tl zal het protocol niet echt beïnvloeden. De tweede timer (1'2) vertraagd het
afschakelen van de protectie SUG. Deze timer is nodig om te garanderen dat de SUM aan de
andere zijde genoeg frames zonder defects op de protectie kanaal kan detecteren. Er is geen waarde
voor 1'2 waarvoor het zeker is dat de SUM aan andere zijde genoeg 'correcte' frames heeft
ontvangen. Denk maar aan een kortstondig defect op datzelfde protectie kanaal. Voor deze timer
wordt ook 2 ms of 16 frames voorgesteld. De laatste timer (T3) is ervoor om te zorgen dat het
netwerk wacht tussen het uitvoeren van twee operaties. Deze timer wordt enerzijds gebruikt voor
de overgang van state VII naar VilA en anderzijds voor de overgang van state X naar state I. De
waarde van T3 moet in ieder geval groot genoeg zijn om de defects die door het schakelen ont
staan te laten verdwijnen. Het voorstel voor deze timer is 3 seconde of 24,000 frames. Deze timer
is zo hoog om er voor te zorgen dat er niet binnen een aantal millisecondes twee operaties worden
uitgevoerd. Dit om de belasting van het management systeem te verlagen.

6.3.4 Uitbreidingen voor gebruik als SNC-protectie

Het protocol is nog niet geschikt voor SNC-protectie, echter er zijn voorstellen gedaan om het
protocol uit te breiden. Er waren twee mogelijke oplossingen. namelijk de toevoeging van extra
timers of het gebruik van een signaleringskanaal. Beide oplossingen zijn niet goed doordacht. De
eerste oplossing werkt niet, omdat met het gebruik van extra timers het niet mogelijk is om van
een NC-protocol een SNC-protocol te maken. De tweede oplossing, het gebruik van een signale
ringskanaal, is in principe bruikbaar. Het protocol kan dan zodanig verbeterd worden, dat het niets
meer weg heeft van het originele protocol. Als er een signaleringskanaal gebruikt wordt, zijn de
sua en SUM totaal overbodig geworden.

6.3.5 De simulaties aan het NC/N protocol

In figuur 37 staat het netwerk dat gebruikt wordt voor de simulatie van het protocol. In dit netwerk
wordt de protectie op de S4 laag uitgevoerd. De verschillende sectie lagen zijn niet getekend,
alleen de adaptatie functies van de multiplex sectie staan in de figuur. De genummerde stippellij
nen stellen de lijnen voor waarop verstoringen kunnen worden geforceerd. Als verstoring is hier
gekozen voor kabelbreuken. omdat het niet veel uitmaakt wat voor een soort verstoring plaatsvindt.

Er zijn een drietal foutcondities gesimuleerd welke nu besproken worden. In bijlage VIII staan de
resultaten van de simulaties zoals die door de simulator gegenereerd zijn.

Foutconditie I Enkele kabelbreuk.
Op de lijn nr.3 wordt een kabelbreuk geforceerd, hierdoor gaat zijde A beginnen met het overscha
kelen naar protectie. De verwachting is dat de volgorde van de states overeenkomen met de linker
statetransition diagranlmen van figuur 31 en 36.
Wat in de simulatie gebeurt is:
Als de fout optreedt neemt zijde A het initiatief om over te schakelen. Als zijde A in state III komt
begint zijde B ook met schakelen. Kort nadat zijde B in state V is gekomen zal zijde A verder
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Figuur 37 De simulatie-opstelling voor het DBP-protocol.

schakelen naar state V. Zijde B gaat ook verder met het schakelen naar state V. Als het defect
verdwenen is zal zijde A weer teruggaan naar het nomlale kanaal door via states V, VII, VIlA,
wacht daar en zijde B zal alle states doorlopen cn naar state X gaan. Zijde A zal, nadat zijde B in
state VIllA is geweest. door gaan naar state X.

Foutconditie 11 Dubbele kabelbreuk.
Op de lijnen 2 en 3 worden kort achter elkaar fouten geforceerd. Wat er verwacht wordt is dat
beide zijde de states doorlopen zoals in de rechter statetransition diagranlmen van figuur 31 en 36
wordt aangegeven.
Echter uit de simulatieresultaten blijkt dat cr dcadlock optreedt. Dit is te verklaren omdat zijde B
als eerste ecn defect zict en de SUM's en SUG's opschakelt. Net voordat zijde B dit gedaan heeft,
ziet zijde A alleen defects op nonnaal en gaat naar state 11 en moet daar wachten. Tijdens die
wachttijd komen de franles die aan de B zijde door de SUG gegenereerd zijn binnen en geven
defects op de protectie en op nomlaal. Zijde A schakelt niet over zolang er defects zijn op de pro
tectie. Zijde B wacht totdat A ovcrschakelt en zal de SUG's niet afschakelen.

Foutconditie 111 Kabelbreuk op normaal en protectie in dezelfde richting.
Eerst wordt er een fout geforceerd op link 1, kort daarna gevolgd door een fout op link 5. Er wordt
verwacht dat er een instabiele toestand zal ontstaan, dit is beschreven bij geval IJ.
In de simulatieresultaten is te zien dat zijde B de defects op link 1 detecteert. Deze zijde doorloopt
dan de state 11 en 111. Zijde B wacht in deze state totdat zijde A de SUM's en de SUG's gescha
keld heeft. Zijde A merkt dat zijde B geschakeld heeft en zal beginnen met het doorlopen van de
statcs I, lIlA, IV, IVA, V (zie figuur 31). Nog voordat zijde A bij state IV is aangekomen breekt
lijn 5. Zijde B zal zolang blijven wachten in state 111 totdat deze link weer hersteld is. Daar de
toestand van het netwerk in state III gelijk is aan de toestand VIlA, gaat zijde A er vanuit dat zijde
B al is begonnen met de revertive operatie. Als we kijken in figuur 36 dan zien we dat zijde A de
states V, VII, VIII, VIllA, IX en X kan doorlopen. In state X zal zijde A een tijd wachten. Tijdens
deze wachttijd zijn de kabelbreuken op de lijnen 1 en 5 verholpen. Zijde B gaat verder met het
overschakelen naar protectie. Als zijde A in state 1 is gekomen dan is zijde B in state V. Vanaf dit
moment zal ecn zijde naar protectie schakelen en de andere zijde bezig zijn met de revertive
operatie. Er zal daardoor geen verkeer meer mogelijk zijn, terwijl zowel het nomlale als het
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protectie kanaal intact zijn.

Met de simulatie is bewezen dat het protocol verre van solide is. Bij de meest eenvoudige
foutcondities treedt er al deadlock op. Vooral interessant was de reactie van het protocol op
foutconditie lIl. Beide zijden schakelden onder deze foutconditie steeds van protectie naar normaal,
waarbij er geen verkeer meer mogelijk was.

6.3.6 Bespreking van de eisen

In paragraaf 6.2 zijn een vijftal eisen gesteld. De belangrijkste eis is dat er geen deadlock mag
treden in de protocollen. Het protocol van DBP was zeer eenvoudig in een deadlock situatie te
krijgen. Het kan echter zijn dat alle deadlock-situatie voorkomen kunnen worden door een aantal
wijzigingen aan te brengen. Daarom is het belangrijk om naar de andere eisen te kijken.

De tweede eis had te maken met het gebruik van extra functies. Dit protocol heeft de SUM's en
SUO's nodig om te functioneren. De derde eis stelde dat de belasting minimaal zou moeten zijn.
Het minimum aantal keren switchen in een switch voor een operatie is twee keer (een keer voor
het normale verkeer en een keer voor het extra verkeer). Dit protocol moet drie keer switchen per
operatie. Ook het aantal foutmeldingen moet minimaal zijn om de netwerkbelasting te minimalise
ren. Voor deze twee eisen moet er vergelijkingsmateriaal zijn. Daarom zal hierover een uitspraak
worden gedaan aan het einde van dit hoofdstuk als ook het alternatief protocol behandeld is.

De vierde eis heeft te maken met efficiëntie. Dit protocol kan wachten op het herstel van een
protectielijn terwijl het normale kanaal intact is. De capaciteit wordt niet volledig gebruikt dus de
efficiëntie is niet optimaal. De vijfde eis heeft te maken met SNC-protectie. Uit het bovenstaande
blijkt weI dat voor NC protectie de problemen al huizehoog zijn, laat staan voor SNC protectie.
Hiervoor zijn ook geen echte uitgewerkte voorstellen voor gedaan (zie 6.3.4).
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6.4 Een alternatief protocol voor NCIN protectie

Allereerst zal het functioneel model van het netwerk besproken worden, dat gebruikt wordt voor dit
alternatief protocol. In de paragraaf 6.4.2 zal aan de hand van een viertal gevallen de werking van
het protocol duidelijk gemaakt worden. In de paragraaf daarna zullen de waarden van de timers,
die in het protocol gebruikt zijn, behandeld worden. In paragraaf 6.4.4 wordt een oplossing voor de
uitbreiding van dit protocol tot een SNC-protectie protocol naar voren gebracht. In paragraaf 6.4.5
worden de simulaties, die aan dit protocol gedaan zijn, besproken. Hierbij is ook aan het SNC
protocol gesimuleerd. De laatste paragraaf is voor het bespreken van de eisen, die aan het protocol
worden gesteld.

6.4.1 Het netwerk voor het alternatief-protocol

Het functioneel model voor dit protocol staat in figuur 38 en is praktisch identiek aan dat van het
vorige protocol alleen zonder de SUM's en de SUG's. De POM, die in dit netwerk wordt gebruikt.
is al in de vorige paragraaf behandeld.

Zijde A Zijde B

Normaal

Protectie

N

Exti=TTD

Figuur 38 Het systeem voor het alternatieve protocol.

6.4.2 De werking van het alternatieve protocol

Dit protocol is in het model geïmplementeerd als een statemachine, voor deze beschrijving
opgedeeld in twee delen, voor de twee operaties. Om de werking van het protocol duidelijk te
maken worden ook hier de vier gevallen van 6.3.2 besproken. Bij de behandeling van deze
gevallen worden zowel de statemachines als de statetransition diagrammen gebruikt

Geval I Het overschakelen naar protectie een verstoring van een lijn van het normale kanaal.
Op het moment dat er nog geen fouten zijn gedetecteerd bevindt het netwerk zich in de toestand
van figuur 38. Hierbij bevinden de beide zijden zich in state 1 van de statemachine, die in figuur
39 staat
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Figuur 39 De statemachine voor het overschakelen naar protectie voor het alternatieve protocol.

Als cr een verstoring op het nomlale kanaal in de richting van zijde B optreedt, dan wordt aan
deze zijde verstoring op de POM gedetecteerd. Nadat deze zijde Tl frames lang een defect gezien
heeft op het normale kanaal cn geen defects op het protectie kanaal, besluit deze zijde het initiatief
te nemen om over te schakelen naar protectie. Zijde B neemt de initiator rol op zich en zijde A
wordt de volger. De states, die deze twee zijden doorlopen, is in het linker statetransistion diagram
van figuur 40 aangegeven.

INITIATOR VOLGER INITlATOR INITIATOR

Figuur 40 De statetransition-diagrammen voor het overschakelen naar protectie bij respectievelijk
een enkele en een dubbele kabelbreuk .

Zijde B gaat overschakelen naar protectie. Hiervoor doorloopt deze zijde cen aantal states. In state
II wordt het extra verkeer afgeschakeld. Dan wordt het normale verkeer op het protectie kanaal
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geschakeld in state IV. Hierna wordt het extra verkeer weer op het normale kanaal geschakeld
(state VI). Zijde B wacht daarna totdat de andere zijde ook geschakeld heeft naar protectie. Of de
andere zijde overgeschakeld heeft naar protectie, kan gemakkelijk gecontroleerd worden door te
wachten op het moment dat er defects op het protectie kanaal optreden. Deze defects zouden dan
weer meteen moeten verdwijnen als de expected trace identifiers van de POM veranderd worden.
In figuur 41 is de toestand van het netwerk getekend. In deze figuur is te zien dat de expected
trace identifier nog niet veranderd zijn, dus de twee POM's aan zijde B verwachten nog steeds het
normale verkeer op het normale kanaal en het extra verkeer op het protectie kanaal.

Zijde B

Normaal

Protectie

Zijde A

OM
Exti=TID

Figuur 41 De toestand van het netwerk als zijde B staat te wachten in state IV.

Ondertussen heeft zijde A (de volger) nog niets ondernomen. De volger wacht totdat er defects
verschijnen op zowel het normale als op het protectie kanaal. Deze defects worden veroorzaakt
door dat de initiator reeds overgeschakeld is naar protectie. Na TI keren op beide kanalen defects
gezien te hebben zal zijde A controleren of de andere zijde echt geschakeld heeft door de expected
trace identifiers van de twee POM's te veranderen (state III). Als de defects verdwijnen gaat deze
zijde verder met het schakelen naar protectie. Dit komt overeen met het doorlopen van de states
III,V,VII en tenslotte komt deze zijde in state IX. De toestand die hierbij hoort staat in figuur 42.

Zijde B zal kort nadat zijde A geschakeld heeft, defects zien op beide kanalen. Als deze defects
verdwijnen na het veranderen van de expected trace identifiers, zal zijde B overgaan naar de
protectiestate IX van figuur 39. Het netwerk ziet er dan uit zoals figuur 42 alleen de expected trace
identifiers van de POM's aan zijde B zijn omgewisseld.

De gehele beschrijving wordt echter anders als er ook verstoringen optreden op het protectie
kanaal. Als er zo'n verstoring optreedt tijdens het overschakelen naar protectie, dan zal er altijd een
zjjde wachten totdat of de verstoring op het protectie kanaal of de verstoring op het normale kanaal
voorbij is. Als de verstoring op een van de protectielijnen eerder verdwenen is, dan zal er verder
worden gegaan met het overschakelen naar protectie. Als de verstoring op het normale kanaal
eerder is verdwenen dan keert de initiator terug naar state I. De volger zal dan in state 1 blijven of
verder schakelen naar protectie en zo weer terugkomen naar state J. In dit laatste geval waarbij de
volger eerst naar protectie schakelt en dan weer terugkomt, is de synchronisatie kortstondig
verdwenen. Hieruit kan net zoals in het vorige protocol een instabiele toestand uit ontstaan.
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Figuur 42 De toestand van het netwerk als zijde A het initiatief van zijde B heeft overgenomen

Geval 11 De revertive operation bij een verstoring van een lijn van het normale kanaal.
Als de verstoring verdwijnt dan bevinden beide zijden zich in state IX van de statemachine voor de
revertive operatie. Deze staat in figuur 43. In figuur 44 staat aan de linkerkant de state transistion
diagram van dit geval.
Als dus de verstoring verdwenen is, dan detecteert de initiator naar verloop van tijd op het normale
kanaal geen dcfects meer. Als er T3 franles lang geen defects of ROl gedetecteerd wordt dan zal
zijde B beslissen om te beginnen met de revertive operatie. Er wordt ook op ROl gecontroleerd om
te kijken of de andere richting van het nornlale kanaal niet ondertussen is verstoord. De revertive
operatie lijkt zeer op het overschakelen naar protectie. Voor het terugschakelen naar normaal zal de
initiator eerst de states IX, X, XII en XIV doorlopen. Tijdens het doorlopen van die states is het
nornlale verkeer op het nomlale kanaal gezet en het extra verkeer weer op het protectie kanaal
gezet. De initiator zal in deze state wachten totdat zijde A ook teruggeschakeld heeft. Op dezelfde
manier als bij het overschakelen naar protectie wordt gekeken of zijde A al actie heeft onderno
men.

Zijde A heeft nog niets ondernomen maar ziet op een gegeven moment wel defects op zowel het
normale kanaal als op het nornlale als op het protectie kanaal. Als deze zijde de defects T4 keer
gezien heeft, dan wordt er gecontroleerd of de initiator echt heeft overgeschakeld. Dit kan gedaan
worden door de expected trace identifier (ExTi) van de POM's te veranderen, als de defects dan
meteen verdwijnen dan heeft de initiator overgeschakeld. Op het moment dat dit duidelijk is,
schakelt zijde A ook naar het nornlale kanaal. Nadat zijde A dit gedaan heeft ontstaan er aan de
initiator zijde defects op beide kanalen. Als deze defects verdwijnen als zijde B trace identifiers
van de POM's verandert dan heeft de andere zijde ook geschakeld. Pas dan is de overschakeling
naar het nOm1ale kanaal compleet.

Als er tijdens deze revertive operatie een andere verstoring op een van de lijnen van het nOm1ale
kanaal optreedt dan gaat de initiator terug naar de protectiestate IX. Identiek aan het vorige geval
kan de volger dan nog steeds in state IX zijn of deze is al in state 1 aangekomen. In deze situatie
(volger in state 1 en initiator in state IX) hebben de beide zijde de synchronisatie verloren. Het
gevolg hiervan is dat de volger naar protectie overschakelt. De beide zijden kunnen dan nog een
poging ondernemen om de revertive operatie te voltooien.
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c: Defect op normaal
a: schakel normaal verkeer naar protectie
a: schakel extra verkeer naar normaal
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Geval 111 Het overschakelen naar protectie bij verstoringen op beide lijnen van het normale
kanaal.
Het verschil met geval I is, dat nu beide zijden het initiatief nemen om over te schakelen naar
protectie. In het rechter statetransitiondiagrnm van figuur 40 is te zien in welke volgorde de states
doorlopen worden. Daar de twee zijden niet precies tegelijk zullen schakelen, moet de zijde die het
eerst in state IV is, wachten tot de andere zijde ook zover is. Pas als de defects verdwijnen door
het veranderen van de trace identifiers schakelen beide zijden geheel over naar protectie.

INITIATOR VOLGER INITIATOR INITIATOR

Figuur 44 De statetransition-diagrammen voor de revertive operatie bij respectievelijk een enkele
en dubbele kabelbreuk.

Als er op een van de protectielijnen een verstoring optreedt, dan zal een van de zijden niet door
kunnen schakelen naar protectie. Als de verstoringen op de protectie langer duurt dan de verstorin
gen op het nonnale kanaal dan gaan de initiatoren terug naar state I. Het kan echter ook zijn, dat
eerst een initiator teruggaat naar state I. Deze zijde zal dan de volgerrol op zich nemen omdat er
nog een andere initiator staat te wachten in state IV. Dan ontstaat dezelfde situatie als in geval I.

Geval IV De revertive operatie bij verstoringen op beide lijnen van het normale kanaal.
Als de kabelbreuken op beide lijnen verdwenen zijn, dan detecteren de POM's geen defects en
geen ROl-signalen meer. De zijde, die de lijn monitort die als laatste hersteld wordt, begint als
eerste met de revertive operatie. Als deze zijde aangekomen is in XIV dan wordt daar gewacht
totdat de andere zijde ook zover is. Dit staat in het rechter state transistion diagram van figuur 43
getekend. De andere zijde wacht totdat de RDI-signalen verdwijnen en zal ook beginnen met de
revertive operatie. Of de verschillende zijden zijn overgeschakeld, wordt wederom gecontroleerd
met de trace identifier.

Als er weer een verstoring optreedt op het normale kanaal zal de zijde die dit merkt teruggaan naar
protectie state IX. De andere zijde zal of verder gaan met de overgang naar het nonnale kanaal of
blijven wachten in state XIV totdat de verstoring op het normale kanaal voorbij is.
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6.4.3 De waarden van de timers

Er zijn een viertal timers in dit systeem Tl tot en met T4. Deze vier timers worden in de statema
chines voor de revertive operatie en het overschakelen naar protectie. Om hun waarde te kunnen
bepalen zal eerst kort het doel van de timers verteld worden. De eerste timer Tl is ervoor om er
zeker van te zijn dat een bepaalde verstoring aanhoudt, om zodanig initiatief te kunnen nemen voor
het overschakelen naar protectie. De tweede timer 1'2 dient ervoor om te controleren of de initiator
al actie heeft ondernomen voor het overschakelen naar protectie. De derde timer T3 heeft als doel
om te bepalen of de verstoring echt verdwenen is om de revertive operatie in te kUlU1en zetten. De
vierde timer T4 dient voor de volger om te kijken of de initiator al bezig is met de revertive opera
tie.
De waarden van de timers (Tl tot en met T4) moeten gekozen worden afhankelijk van het
optreden van bepaalde situaties. In alle vier de gevallen kan er een instabiele situatie optreden
doordat een initiator ineens de operatie atlast. Om deze instabiele situatie te keren moeten de
volgende relaties tussen de timers Tl, 1'2, T3 en T4 gelden.
• De timer voor het initiatief voor de revertive operatie (T3) moet groter zijn dan overeenkomstige
timer voor het overschakelen naar protectie (Tl). Dit om ervoor te zorgen dat als er een revertive
operatie kan plaatsvinden dat deze dan ook moet plaatsvinden.
• De timers voor de volger voor de revertive operatie (T4) moet groter zijn dan de overeenkomsti
ge timer bij het overschakelen naar protectie (TI). Een volger die overgeschakeld is naar protectie
moet er niet voor zorgen dat er nog een volger in dezelfde state komt.
• De timers van de initiators (Tl en T3) moeten groter zijn dan de timers voor de volgers (TI en
T4). Hierdoor zal een volger eerder reageren dan een initiator.
Een logische volgorde is dan T3>TI>T4>TI. Als nu het verschil tussen deze timers groter is dan
de tijd die ligt tussen het uitzenden van een fran1e en het accepteren van de trace identifier. dan is
het verlies van synchronisatie snel weer verholpen.

6.4.4 Uitbreiding tot SNC-protectie

Er is een probleem dat opgelost moeten worden als een NC-protectie protocol gebruikt gaat
worden voor SNC-protcctie. Dit probleem treedt op als er in een SNC defects optreden. Hierdoor
gaan de SNC's downstream proberen over te schakelen naar protectie omdat de defects detecteren.
Behalve het detecteren van de defects worden defects ook nog gerapporteerd door de downstream
SNC's. Deze onnodige reacties moeten voorkomen worden, om de managementsystemen te
ontlasten.

De oplossing voor dit probleem is tweeledig, enerzijds het voorkomen dat de verschillende SNC's
gaan overschakelen en anderzijds er voor zorgen dat de defects niet op de verschillende plaatsen
gedetecteerd worden. Bij voorkomen van het onnodig overschakelen naar protectie wordt er
gebruik gemaakt van de POM's die de andere lijnen monitoren. In figuur 45 staat een afbeelding
van de POM's, waar een switch bij SNC-protectie gebruik van kan maken

Bij het overschakelen naar protectie kan er gebruik worden gemaakt van de POM links van de
switch die de defects detecteren die upstreanl zijn opgetreden. De uitbreiding houdt in dat als er
defects gedetecteerd worden op de nom1ale upstream POM dan zal de statemachine stoppen totdat
deze defects weer verdwenen zijn. Door het stoppen van een zijde kan de andere zijde gedurende
een defect maximaal maar een keer schakelen omdat de andere zijde niet reageert. Het probleem
met deze methode is echter wel dat er een situatie op kan treden dat er twee volgers in de protectie
state terecht komen. NOffilaal zou dit deadlock betekenen maar door een extra timer te introduceren
kan dit opgelost worden. Met behulp van deze timer wordt gekeken of er twee volgers zijn. Als er
twee volgers zijn, dan zal een volger de initiatorrol op zich nemen en beginnen met de revertive
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Figuur 4S De POM's waarvan een switch gebruik kan maken bij SNC protectie.

operatie. Deze timer (T5) staat ook al in figuur 43 getekend, maar wordt bij NC protectie niet
gebruikt. De waarde van deze timer moet redelijk groot zijn, in ieder geval veel groter timers.

Voor het voorkomen van het meervoudig rapporteren van hetzelfde defect kan squelching een
oplossing zijn. Squclching is het opschakelen van AIS in de switch om ervoor te zorgen dat
downstream alleen AIS als defect wordt gezien. Als er een defect wordt gedetecteerd in de POM
moeten de frames, die aan de volgende SNC worden doorgegeven, gesque1ched worden. Het
voordeel van AIS is dat het nomlaal niet gerapporteerd wordt aan het managementsysteem. Zo
wordt dit management systeem niet belast.

6.4.5 Simulaties aan een netwerk.

Daar de eisen aan een sub-netwerk connectie protocol zwaarder zijn dan aan een netwerk connec
tion protocol zijn de simulaties uitgevoerd met een netwerk waarin sub-netwerk connecties zinen.
Daar het voor het protocol niet uitmaakt wat er downstream gebeurt, is er alleen upstreams een
sub- netwerk connectie toegevoegd. Dit houdt in dat voor zijde A en voor zijde B een lijn
toegevoegd is met aan het einde een POM. De opbouw van dit netwerk is getekend in figuur 46.
Door op lijn 7 of 8 verstoringen aan te brengen kan de reactie van protocol op verstoringen
stroomopwaarts worden gesimuleerd. Er zijn een aantal verschillende foutcondities gesimuleerd. De
belangrijkste foutcondities zijn zonder upstream verstoringen gesimuleerd. De foutcondities waarbij
upstream verstoringen zijn gebruikt, hadden als doel een instabiele toestand te cre(!ren. Bij deze
simulaties zijn de waarden van de timers Tl en T3 en de timers 1'2 en T4 gelijk gemaakt. Dit te
om de kans te verhogen dat het systeem instabiel werd. De simulatieresultaten staan in bijlage VIII.
De resultaten van deze simulaties worden nu besproken.

Foutconditie I Enkele kabelbreuk op normaal.
Er treedt een enkele kabelbreuk op lijn 3 op. Bij een enkele foutconditie wordt verwacht dat de
volgorde van de states overeenkomt met de linker statetransition diagrammen van figuur 40 en 44.
Wat er gebeurt is:
Door de kabelbreuk zal zijde A het defect zien en de initiator rol op zich nemen en gaat naar VI.
Zijde B volgt als zijde A heeft overgeschakeld en gaat direct door na state IX. Als het defect
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Figuur 46 De subnetwerk connection die in de simulaties gebruikt is.

voorbij is dan zal zijde A beginnen met de revertive operatie en zijde B volgt daarin.

Foutconditie II Dubbele kabelbreuk op normaal.
Kort nadat er een kabelbreuk op lijn 3 is geweest breekt ook lijn 2. De verwachting is dat beide
zijden de initiator rol op zich nemen. De volgorde van de states zullen dus moeten overeenkomen
met de rechtse statetransition diagrammen van figuur 40 en 44. In de simulatie begint zijde A met
het overschakelen naar protectie. Daarna schakelt zijde B over naar protectie. Als beide zijden
geschakeld hebben, gaan ze naar de protectiestate IX. Beide zijden kijken naar zowel de defects als
naar de ROl-signalen op het normale kanaal. Aan zijde B zijn de defecls en ROl als eerste
verdwenen waardoor deze zijde als eerste gaat overschakelen. Zijde A ziet later de defecls en RDI
signalen verdwijnen en gaat dan pas over naar nornlaal.

Foutconditie III Een korte schakelfout op normaal.
De schakelfout vindt plaats in de tussenliggende switch en daardoor zullen er unequipped frames
over lijn 2 gaan. De verwachting bij een korte verstoring is dat de initiator het overschakelen naar
protectie zal aflasten. De synchronisatie zal korte tijd verdwijnen. De volgende situatie treedt op:
Zijde B ziet de defects en gaat over naar state VI, echter doordat het normale kanaal weer foutvrij
is geworden, wordt er weer teruggeschakeld naar het normale kanaal. Zijde A heeft echter gezien
dat zijde B al geschakeld heeft en gaat meteen door naar state IX. Het protocol is nu uit synchroni
satie. Voor zijde B lijkt het alsof zijde A een initiator is en zal weer gaan schakelen naar protectie.
Zijde A gaat er vanuit dat zijde B naar nomlaal heeft geschakeld en schakelt dus door naar
normaal. Zijde B. die aangekomen is in protectie. schakelt ook weer terug naar normaal. De twee
zijden van het protocol zijn weer in synchronisatie.

Foutconditie IV Een dubbele kabelbreuk op normaal waarvan een zeer kort.
Er wordt een dubbele kabelbreuk geforceerd op lijnen 1 en 4. De kabelbreuk op lijn 4 is zeer kort.
De verwachting bij deze foutconditie is dat zijde A het overschakelen naar protectie aflast. Deze
zijde zal dan teruggaan naar state I, en zal dan volger worden van zijde B. Hierbij kan wederom
een instabiele toestand worden veroorzaakt.
In de simulatie schakelt zjjde A kort over naar protectie en meteen weer terug. Zijde B heeft dan al
geschakeld waardoor zijde A volger wordt. Het verdere verloop is dan gelijk aan het verloop bij
een enkele kabelbreuk. De verwachte instabiele toestand treedt niet op omdat zijde B nog in state
VI stond te wachten.

Foutconditie V Enkele kabelbreuk op normaal en gevolgd door een kabelbreuk op protectie
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in andere richting.
Op lijn 2 wordt een kabelbreuk geforceerd. Na een tijd die voldoende is voor om de kabelbreuk te
detecteren wordt er op lijn 6 een breuk geforceerd. De kabelbreuk op lijn 6 duurt voort als de lijn
2 alweer goed is. De verwachting is dat de initiator (zijdeB) het overschakelen naar protectie
aflast. De situatie die optreedt is de volgende:
Zijde B ziet het defect en schakelt over en zijde A kan niet volgen door de kabelbreuk op
protectie. Op een gegeven moment is de kabelbreuk op nonnaal voorbij en zijde B last het over
schakelen naar protectie af. Beide zijde zijn dan in state I.

Foutconditie VI Enkele kabelbreuk op normaal en gevolgd door een kabelbreuk op protectie
in dezelfde richting.
De foutconditie in dit geval is gelijk aan de vorige conditie echter nu wordt in plaats van lijn 6 de
andere protectielijn (5) gebroken. De verwachting is dat de zijde B niet doorheeft dat zijde A al
naar protectie geschakeld is en de operatie aflast. Hier ontstaat zeker een instabiele situatie.
In het simulatie schakelt zijde B over naar protectie. Zijde B wil naar state IX gaan maar ziet
alleen maar defects op de protectielijn die niet voorbij gaan door het veranderen van expected trace
identifiers. Zijde B maakt daarom steeds de overgang tussen de states VI en VIII. Zijde B wacht
totdat duidelijk is dat zijde A overgeschakeld heeft naar protectie. Echter nog voordat zijde B
doorheeft dat zijde A geschakeld heeft. is het norn1ale kanaal alweer intact. Het protocol is nu zo
uit synchronisatie dat het een aantal slagen duurt om terug te gaan naar normaal. Dat het nu een
aantal slagen duurt is niet optimaal. en was niet verwacht.

Foutconditie VII Dubbele kabelbreuk,waarvan een kortstondig, op normaal en gevolgd door
een kabelbreuk op protectie in richting van korte kabelbreuk.
Er wordt een kabelbreuk op zowel lijn I als 4 geforceerd waarbij de kabelbreuk op lijn 4 zeer kort
duurt. Daarna wordt ook een van de protectielijnen (5) gebroken. De verwachting is dat zijde A de
operatie zal aftasten en daarna als volger toch deelnemen aan het overschakelen naar protectie. Het
overschakelen naar protectie wordt daarbij vertraagd door de breuk op protectie.
De reactie van protocol komt overeen met die van foutconditie IV alleen kan zijde B niet meteen
doorschakelen naar protectie.

Foutconditie VIII Dubbele kabelbreuk, waarvan een kortstondig, op normaal en gevolgd door
een kabelbreuk op protectie in richting van langere kabelbreuk.
Deze foutconditie is gelijk aan de bovenstaande alleen nu wordt lijn 6 gebroken in plaats van lijn
5. De verwachting is dat zijde A de operatie zal aflasten en zal proberen om zijde B te volgen.
Door de breuk in lijn 6 gaat dit niet en uiteindelijk last zijde B de operatie af. Wat gebeurt in de
simulatie is precies wat verwacht werd.

Foutconditie IX Een kortstondige kabelbreuk gevolgd door een upstream kabelbreuk voor de
initiator en een kabelbreuk op normaal voor de volger.
Door een kortstondige kabelbreuk op lijn 3 gevolgd door een breuk op lijn 2 en lijn 7 zal het
netwerk in een toestand komen waarbij er twee volgers in state IX zijn gekomen. Wat er gebeurt
is:
Zijde A schakelt over naar protectie en last vrij snel deze operatie weer af. Zijde B heeft echter
gezien dat zijde A heeft overgeschakeld en gaat naar state IX. Zijde B zal daar blijven doordat de
lijn 2 defects blijft geven. Zijde A wordt nu stilgezet door een upstream verstoring. Als de
upstream verstoring verdwijnt zal zijde A ook een volger worden. Er zijn dus twee volgers in state
IX. Beide zijden zullen timer T5 opstarten als de defects verdwijnen. Op het moment dat T5
verloopt. zullen de zijden beginnen met de revertive operatie.
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Foutconditie X Een langere kabelbreuk die voor een gedeelte samen valt met een upstream
defect.
Op de lijnen 3 en 7 worden kabelbreuken geforceerd. De verwachting is dat zijde A tegen
gehouden wordt tijdens het overschakelen naar protectie.
Het resultaat van deze foutconditie is dat zijde A die de verstoring detecteert in state VI blijft
steken. Zijde B die naar protectie is gegaan zal in de protectie state IX wachten totdat zijde A
zover is. Daarna wordt er teruggeschakeld naar het nonnale kanaal.

Foutconditie XI Een aantal fouten die gelijktijdig optreden op verschillende lijnen.
Op lijn 1. 3. 7 en 8 worden kabelbreuken geforceerd. Hierbij wordt verwacht dat de beide zijden
van het protocol terug zullen keren naar state I.
Het resultaat van deze simulatie is dat zijde B zeer lang wacht in state IX. Verder is het resultaat
hetzelfde bij een enkele kabelbreuk.

Onder de meeste foutcondities reageert dit protocol zeer goed echter bij drie simulaties gaat het
niet helemaal zoals verwacht werd. Deze drie gebeurtenissen zijn het resultaat van het aftasten van
een bepaalde operatie door de initiator. Het gaat hierbij om de foutconditie lIl. VI en IX. Bij de
eerste twee foutcondities gaat het protocol schakelen om weer terug in synchronisatie te komen.
Hiervoor is voor beide gevallen I extra cyclus nodig om de synchronisatie te herstellen. Bij de
derde foutconditie zijn er twee volgers in de protectie state IX terecht gekomen. Dit zou eigenlijk
niet mogen maar het heeft verder geen kwalijke effecten op de werking van het protocol.

6.4.6 Bespreking van de eisen

In paragraaf 6.2 zijn een vijftal eisen besproken die aan de protocollen worden gesteld. De
belangrijkste eis is de eis dat het protocol solide is. Het is gemakkelijk om met simulaties aan te
tonen dat een protocol niet solide is. maar het is onmogelijk met simulaties aan te tonen dat een
protocol solide is. Hiervoor moeten fOffi1ele methoden gebruikt worden. zoals de • calculus of
communicating systems' (CCS) beschreven in [Mil89] en [Ko091].

Het is op zich niet gelukt met de verschillende foutcondities het protocol in een deadlock situatie
te manoeuvreren. Zelfs niet als de waarden van de timers niet optimaal gekozen werden. Door de
foutcondities zijn de beide zijden wel uit synchronisatie gegaan. maar dit werd steeds snel hersteld.
Als er deadlock op zal treden dan zal dit gebeuren als de twee zijden uit synchronisatie zijn. Door
het verwijderen van die overgangen uit de state machine kunnen alle synchronisatieproblemen
uitgesloten worden. Dit zijn de overgangen waarbij de initiator de operatie aflast en terugkeert naar
de uitgangspositie. Het gaat dan om de overgang van state VI naar I en de overgang van state XIV
naar IX. Dus het protocol kan zeer stabiel worden gemaakt.

Aan de tweede eis wordt voldaan omdat er een minimum aantal extra functies gebruikt wordt om
het protocol te laten werken. Met betrekking tot de derde eis is het protocol optimaal. Er wordt
slechts het minimaal aantal keren geswitched en de foutmeldingen zijn minimaal.
Eis vier heeft te maken met de efficiëntie. De efficiëntie hangt af van of de twee overgangen die
de beide zijde uit synchronisatie kunnen brengen worden gebruikt. Worden deze twee overgangen
gebruikt dan zal er altijd verkeer mogelijk zijn als een van de kanalen intact is. Dan is de
efficiëntie van het protocol optimaal.De laatste eis gaat over de mogelijk,hcid om het protocol te
gebruiken voor SNC-protectie. Dit protocol is zeer goed geschikt om te gebruiken als SNC
protectie protocol. Dit omdat alle problemen die met upstream defects te maken hebben zijn
opgelost.
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6.5 Vergelijking van de twee protocollen

Als er gekeken wordt naar de vijf eisen. zoals die opgesomd zijn in 6.2. dan valt op dat op al deze
eisen het alternatief protocol beter scoort. Het protocol van DBP kan zeer eenvoudig in een
deadlock situatie worden gemanoeuvreerd. Het alternatief protocol verwerkt tot nu toe alle
foutcondities goed. Het feit dat het DBP protocol in deadlock kan geraken is op zich al genoeg om
dit protocol niet te gebruiken. Door onderzoek zouden deze deadlock-situatie echter verwijderd
kunnen worden. Om die reden kunnen we kijken naar de andere eisen die aan de protocollen
worden gesteld. Het alternatief protocol scoort op elke eis beter. Het DBP protocol maakt gebruik
van de drie verschillende soorten functies. namelijk de POM. de SUG en de SUMo Het alternatieve
protocol heeft alleen de POM nodig. Verder is de belasting voor de omliggende systemen bij het
alternatief protocol lager doordat er minder geswitched wordt en omdat er geen fouten in het
systeem worden geforceerd als in het DBP-protocol. Ook wordt in het alternatieve protocol continu
gebruik gemaakt van de volledige capaciteit. Dit in tegenstelling tot het DBP protocol dat kan
wachten op het herstel van een kanaal terwijl het ander kanaal beschikbaar is. Als laatste is het
alternatief protocol wel uitbreidbaar tot een SNC-protocol en het DBP protocol niet.

Het mag duidelijk zijn dat het geen zin heeft om het DBP protocol met de SUG en de SUM. te
standaardiseren. Deze twee functie zijn niet nodig om een goed protocol te ontwerpen.

Uit de analyse van de twee protocollen blijkt dat er met de high level modellen een uitspraak
gedaan kan worden over de kwaliteit van de twee protocollen. Hierbij moet wel in het achterhoofd
gehouden worden dat het met simulatie onmogelijk is om te bewijzen dat een protocol deadlock
vrij is. Als echter in de simulaties geen fouten gevonden worden dan kan er verder onderzoek aan
verricht worden. De simulaties aan het model moeten beschouwd worden als een methode om in
vroeg stadium op het gebied van de applicaties het kaf van het koren te scheiden.
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7. Conclusies & aanbevelingen

Er zijn een aantal conclusies die volgen uit de resultaten van dit onderzoek. Ten eerste is VHDL
geschikt om gebruikt te worden om de onderdelen van het functioneel model, de atomie functies,
te beschrijven. Dit geldt voor zowel het high als low level model. Er traden weliswaar een aantal
problemen op tijdens het beschrijven, maar deze zijn geen reden om af te stappen van het gebruik
van VHDL als beschrijvingstaal.

Ten tweede kan gezegd worden dat het high level modelleren geschikt is voor het visualiseren van
de reactie van een netwerk. De simulaties aan een model van nieuw systeem kan goed als
feedback-methode gebruikt worden. De klant bestelt een systeem en kan dan al na korte tijd zien
of het systeem overeenkomt met zijn wensen.

Maar ook voor de verificatie en het ontwerp van nieuwe applicaties kan dit high level model zeer
goed gebruikt worden. Het model kan goed gebruikt worden om te kunnen bepalen of het zin heeft
om verder te gaan met een bepaalde applicatie. Aan de hand van een protocol van de Deutsche
Bundespost is gekeken of het high level model geschikt is om een goede indruk te krijgen van de
kwaliteit van een bepaalde applicatie. Met dit model kon aangetoond worden dat dit protocol niet
goed was en dat er betere protocollen mogelijk zijn. Standaardisatie van het DBP protocol is
daarom af te raden, met name ook door het misbruik dat dit protocol maakt van bepaalde signalen.

Er moeten hierbij wel een tweetal kanttekeningen bij het toepassen van het high level model
worden gemaakt. Enerzijds ontstaan er problemen met de runtime wanneer er simulatiemodellen
van grotere netwerken gemaakt moeten worden. Om deze problemen te kunnen op lossen zijn een
aantal suggesties gegeven, waarvan verwacht mag worden dat ze tot bepaalde hoogte de problemen
oplossen. Anderzijds is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat een applicatie nooit
voor 100% geverifieerd kan worden door het uitvoeren van simulaties.

Ten derde is low level modelleren geschikt voor het opstellen van executable specifications van de
atomic functies. De beschrijvingen in VHDL komen goed overeen met de specificatie en de lees
baarheid is door het gebruik van blokschema's gegarandeerd.

Het mag duidelijk zijn dat er nog aardig wat onderzoek te verrichten valt op dit gebied. Er zijn een
drietal zaken waaraan onderzoek verricht moet worden. Het eerste punt is onderzoek naar het
inpassen van de andere atomie functies in de twee modellen. Voor het high level model moet
daarbij een oplossing worden gevonden voor de forse toename van de frame-datastructuur. Het
tweede punt waar onderzoek naar verricht moet worden is naar het gebruik van nieuwe tools voor
de simulatie en schematic entry van de netwerken. Als laatste kan onderzoek naar de combinatie
van high en low level modellering belangrijke voordelen opleveren. Met name onderzoek naar de
bruikbaarheid en de manier waarop dit toegepast wordt kan zeer interessant zijn.
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Bijlage I. Het gebruik van IDaSS voor modellering van SDH systemen

Het programma IDASS is oorspronkelijk gemaakt voor het ontwerpen van ASIe's. Maar het was
niet geheel duidelijk of hel ook voor modellering van telecommunicatiesystemen gebruikt kon
worden. Om een uitspraak te kunnen doen over de bruikbaarheid van IDASS voor het modelleren
van SDH systemen. zijn een viertal atomic functies beschreven. De vier beschreven atomics
vormen samen de optical sectie laag. Aan de hand van de implementatie van de OS laag zal
beschreven worden wat de bruikbaarheid is van IDASS voor het modelleren. In figuur 1 staat de
toplevel van het model. In deze figuur zijn de source (OS_SO) en de sink (OS_SI) met elkaar
verbonden met een register. Met behulp van dit register kunnen er fouten worden geforceerd of de
verbinding. In deze figuur staan ook een aanlal viewers die gebruikt zijn om de schakeling te

testen. In tabel 1 staat de mapping van de verschillende velden op de bus.

d_DUt, .. F
OFS ""------J-"'"

d In

011....$0

Figuur 1 Het top-level van de optical sectie laag.

Er zijn echter maar twee van de bovenstaande 'velden' gebruikt namelijk framing sequence en
signal quality. Deze twee zijn de enige velden die in de optical sectie laag gebruikt worden. Door
de beperkte omvang van de bussen konden alleen de overheadbytes overgestuurd worden.

Tabel 1 De verschillende overheadbytes van het STM-l frame.

IFrame veld IJ bitnummer I codes I
Trace identifier 3 .. 0 ttI..tt16

Framer status 5 .. 4 00 not active. 01 not valid. 10 valid

Pointer status 7 .. 6 00 not active. Ol not valid, 10 valid

Signal quality 8 onormal. 1 weak

AIS 9 oNo AIS. 1 AIS

Regenerator BIP 17 .. 10 # violations (0..8)

Multiplex BIP 25 .. 18 # violations (0..8)

Remote error indo 29 .. 26 # errors (0..8)



Onder het blokje van de sink zit dan weer een schema met daarin de telTIlinatie en adaptatie
functie. Deze staat in figuur 2. Met behulp van de muis kan er eenvoudig gekeken worden hoe het
'inwendige' schema van een blok eruit ziet. Kortom het doorlopen van de verschillende niveau
gaat zeer goed..

In figuur 2 is te zien dat de adaptatie functie omgeven is door een aantal registers. Deze registers
zijn om de variabelen in op te slaan. Het is noodzakelijk om het aantal variabele te reduceren om
maar zo min mogelijk registers te krijgen. Een andere oplossing voor de variabelen is een RAM te
definiëren, om daarin alle variabelen op te slaan.

aSSF
onelil---II

os-rsJï
J1.I P_DUt

'--'-;~_--BpOFS &---liJ

Figuur 2 Het schema van de sink op de optical sectie laag.

De adaptatie functie is gemodelleerd door een "operator"-blok. dit komt overeen met een combina
torisch netwerk. Om die reden moeten tussen de atomic functies registers staan om ervoor te
zorgen dat de franles als het ware stapsgewijs door het systeem gaan. Bij dit operator blok hoort
een beschrijving in een SMALLTALK-achtige taal. Om daar een voorbeeld van te geven staat in
tekstkader 1 een beschrijving in SMALLTALK van het detecteren van een Loss of Frame toestand.
De textuele beschrijving die hier bij hoort is de volgende:
De cLOF poort mag pas 1 worden als er 24 keer achter elkaar een "not valid"- framer status
hebben ontvangen. De cLOF poort mag pas weer 0 worden na 24 keer "valid"-framer status te
hebben ontvangen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een variabele help (8 bits en signed magnitude
codering).

Hier schuilt meteen een groot nadeel van het gebruik van IDASS voor het modelleren, namelijk de
beschrijving van het gedrag van een "operator"-blok. De taal die gebruikt wordt is gewoon alleen
geschikt voor het maken van combinatorische schakelingen.

Nu in het kort een indruk is gegeven van hoe een IDASS-systeem eruit komt te zien, kan nu
verder worden gegaan met de bespreking van de voor en nadelen IDASS ten opzichte van de nu
bestaande talen en de daarbij horende taals en tODIs.
De volgende voordelen met betrekking tot het modelleren me IDASS zijn.
• De hiërarchische structuur van een ontwerp komt zeer goed naar voren in IDASS. De methode



ti Testing for cLOF "
_cLOf:= (help_in>1OOOOOOOB)

ifO: «help_in>=OOOllOOOB) ifO: (LcLOF) ifl :(1 zeroes»
ifl: «help_in>=lOOllOOOB) ifO: (LcLOF) ifl:(1 ones».

cLOF:=_cLOF.

help_out := «d_in from:4 to:5) = 01B )
ifO:{(help_in<1OoooOOB)

ifO:(OOOOOOOIB)
ifl :«help_in<OOOI1000B)

ifO:(OOOI1000B)
ifl :(help_in+1)

)
)

ifl :«help_in>1OoooOOB)
ifO:( 10000001B)

Tekstkader 1 Een voorbeeld van een beschrijving van een operator-blok.
van TOP-DOWN design is zeer goed verwerkt in het systeem.

• De grafische entry van de verschillende onderdelen is zeer handig. Hierdoor worden ook
minder fouten gemaakt en het is veel overzichtelijker dan structural VHDL-code.

• De controle van de gedragsbcschrijving wordt automatisch en meteen uitgevoerd. Als een
bepaalde gedragsbeschrijving is ingevoerd. dan wordt deze meteen op semantiek gecontro
leerd.
De simulatie kan op een willekeurig moment plaatsvinden. Als er iets veranderd is kan het
meteen worden gecontroleerd.

De nadelen met betrekking tot het modelleren van de systemen zijn:
• De beschrijving van de operatoren is puur gericht op het ontwerpen van de ASIC's. De

operaties zijn dan ook zo dat deze meteen in hardware kunnen worden omgezet. Een
voorbeeld: voor het bewaren van een variabele is een register nodig.
De bussen kunnen alleen bits vervoeren, hierdoor verliest men de overzichtelijkheid die de
datatypes (record, enumerated types en array) binnen VHDL in zich hebben.

• De modellen die in IDASS gemaakt kunnen worden lijken in de verste verte niet op de
originele modellering.

• Het is niet mogelijk om de simulaties te reproduceren. Dit is belangrijk bij het geven van
demonstraties.

Al deze nadelen zijn afgeleid van het feit dat IDASS gemaakt is voor het ontwerpen van ASIC's
en niet voor het modelleren van systemen.

De voordelen van IDASS wegen in dit geval zeker niet op tegen de nadelen. Pas als IDASS
uitgerust wordt met een VHDL-like gedragsbeschrijving voor de blokken in de schema's komt, kan
er gemodelleerd worden met behulp van IDASS.



Bijlage 11. Naamschema van de signalen van de atomie functies

Om de verschillende signalen te kunnen herkennen wordt er een standaard naamschema gebruikt
voor de signalen van de atomie functies. Er zijn drie verschillende soorten signalen, die allen een
andere opbouw van de naam hebben. Deze zullen nu behandeld worden.

• De signalen die binnen een atomie actief zijn. Deze naam bestaat uit twee delen, namelijk in
de vorm xYYY. Het eerste deel, x. is een letter om aan te geven tussen welke onderdelen deze
signalen lopen. In tabel 2 staan de verschiUende waarde van x. Het tweede, YYY, is een
identificatie code, welke een drieletterige afkorting is van het defect of van het hulpsignaal of
het perfoffilance signaal.

Tabel 2 Verschillende waarden voor x.

I letter I betekenis I
signalen van management systeem

p perfomlance signalen

a signalen tussen atomie functies

d gedetecteerde defccts

c gecorreleerde defects

Voorbeeld 'cDEG' is het gecorrelleerde defect degraded signal.

• Het tweede soort signalen zijn die tussen een sink en source teffilinatie functie lopen die samen
voor een bi-directionele verbinding zorgen. Deze hebben de vonn VVxYYY. Hierbij is VV de
afkorting van de laag waarop de signalen actief zijn. De rest van de naam is identiek aan de
naanl van de bovenstaande signalen.
Voorbeeld 'S4aREI'is het remote error indicatie signaal dat op de S4 laag van de sink naar de
source gaat.

• Het derde soort signalen zijn alle andere signalen. Hierbij moet er gedacht worden aan alle
signalen naar en van het perfoffilance/fault-management, de signalen van en naar 'buur'
atomics die op een trail liggen. Deze namen bestaan uit drie delen, VV_WW_xYYY. Behalve
WW zijn alle codes gelijk aan de twee bovenstaande gevallen. De twee letters WW kunnen
vier mogelijkheden hebben. Zie tabel 3.

Tabel 3 De verschillende waarde voor WW.

code Betekenis

AI Geeft aan tussen welke atomics de informatie gaat.

Cl Geeft aan tussen welke atomics de informatie gaat.

TI Infoffilatie van de timing unit

MI Informatie van het management system



Het onderscheid tussen de eerste twee gevallen wordt duidelijk gemaakt in figuur 3. Hierin
staat op welke trajecten de adapted (AI) en charachteristic infoffilatie (Cl) gedefinieerd zijn.
Voorbeeld: S4_ACcTSF is het trail signal fail signaal tussen de terminatie en de adaptatie
functie op de S4 laag.

clientlaag

charaeteristic ilÛOt"mation charactetistic information

adapted infarmation
~

access poillt

uwadapted informatioll
• 4 __---------;~

characteristic information

con.oeáie fUActie

characteristic information

characteristic informlltion characteristic information

server laag

Figuur 3 De adapted en characteristic informatie van het functioneel model.



Bijlage 111. Simulatie aan drie sectielagen

In deze bijlage staat:

• De resultaten van de simulatie aan de drie sectie lagen in wave-vonn. Onder
de volgende condities:

• Verandering van de trace identifiers van de regemeratorsectie, in
combinatie met een kabelbreuk van 0,2 tot 0,6 ps.

• Het forceren van BIP fouten op frames, welke in de regemerator
sectie worden gedetecteerd van 1 tot 1,1 ps.

• Het genereren van een RDI-signaal op de multiplex sectie van 2,7
tot 4,7 ps.

• Kabelbreuk van 2,8 tot 2,9 ps.
• Een verandering van de framing sequence van 3 tot 3,5 ps.
• Het forceren van zeer veel BIP fouten, welke op de multiplex en

op de regerenerator sectie worden gedetecteerd van 4,2 tot 9 ps.
• Het forceren van een klein aantal BIP fouten welke op de multi

plex laag worden gedetecteerd van 12 tot 16,4 ps.
• Het forceren van fouten op de pointer van de eerste VC-4 van de

STM-4 van 16,8 tot 17 ps.
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Bijlage IV. Simulatie aan netwerk op S4 niveau

In deze bijlage staat:

• De resultaten van de simulatie aan S4 netwerk in textvorrn onder de volgen
de condities:

• Kabelbreuk op STM-4 vanaf tijdstip 100 tot 125.
• Het opschakelen van unequipped frames op de STM-l lijn vanaf

tijdstip 175 tot 200.
• Een LOS fout op STM-4 vanaf tijdstip 225 tot 255.
• Het forceren van een andere TUG-structuur op de switches vanaf

tijdstip 300 tot 335. Tijdens deze fout is er een kabelbreuk op de
STM-l lijn van tijdstip 310 tot 314.

• Een kabelbreuk op STM-l vanaf tijdstip 350 tot 425. Tijdens deze
kabelbreuk is de inhoud veranderd van tijdstip 350 tot 375.

• Een schakelfout in de middelste switch waarbij VC4 frames met
andere TUG-structuur worden opgeschakeld.
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TIME= 000032
liet eerste frame 10 bij de slnk aan gekomen
26 kloks18llen voor de STHI 'm STH4 modules
3 klodagen voor de swItches
4 klokslallen voor s4-1aag

TIHEc 000054
1154.1 Traee ldentlfler Hlematch TTlJNEQ
Hs4.1 Alarm Indicatlng Slgnal in terminetion
HS4.1 Server Signal Fall
Rsl.1 Treee Identlfler Hismetch TTlJNEO
Hs1.1 Alarm IlIdlcat!nq Slqnal 111 termln.. tlon
HS1.1 Server Signal Fail

54.1 S@cver Sign~l FtJil
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TIHEc 0000~5

Op klokslell 7 is de ttl bij de reqenerator oeetie
- - aangekomelI ell op 55 (11481 geaccepteerd.
-- Nu % .. Iltm eerst e ..n de STH4 zijde de fOllten verdwijnen.
Hs4.1 Alarm Illdlc&tino Signal In terminatlon
Hs4.1 Server Slgnal Fail
HS1.1 Alarm IndieatlnQ Signat In termlnatlon
HSl.) Server sllllllll FeIl

[;4.t Servor Sigllal Fail
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

slmulalie ean aa" emal1net.

In deze resultaten i. commentaar toegevoegd en er zijn
een aantal regels weggelaten. De tekst geeft aan dat er
informatie vervoerd wordt.

TIME- 000000

TIHE.. 000001
Oe frames zullen geinitlaUseerd moeten worden en tot die ti jd
otaan de unequlpped waarden er In
TU2 1.01 No AIS NoROI P n act SL uneq TTUNEQ
TV2 1.02 No AIS NoRDI P n act SL uneq TTUNEQ
TlJ2 1.03 No 1\IS NoROI P n act SL uneq TTUNEQ
TUl 1.01 No AIS NoRDI P n ect SL uneq TTUNEQ
TlJ3 1.02 No AIS NoRDI P n act SL uneq TTUNEQ
TU) 1.0) No AIS NoRDI P n act SI. uneq TTlJNEQ

TIME2 000002
De s4 terminatie functie heeft unequipped gedetecteerd.
TlJl2 1.011\IS RDI P n act SL ais TTAIS
TlJl2 1.02AIS ROl P n ect SL al9 TT1\IS
TlJ12 1.0lAIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TlJ2 1.01 AIS ROl P n act SL aio TTAIS
TlJ2 1.02 AIS RDt P n act SL ais TT1\IS
TlJ2 1.0) AIS ROl P n act SL ais TT1\IS
TIJ) 1.01 AIS ROl P n act SL als TT1\IS
TUl 1.02 AIS ROl P n act SL ais TTAIS
TIJ) 1.03 AIS ROl P n act SL aio TTAIS
RS4.1 Trace tdentifler Hlsmatch TTUNEQ
RS4.1 Near End Errored Blocka :- 000000
MS4.1 Near End Errored Blocks := 000000
Hs4.1 Far End Errored Blocks :s 000000
RS1.1 Trace Identifler Hismatch TTUNEQ
RSl.1 Near End Errored Bloeks :K 000000
HS1.1 Near End Errored Blocko :e 000000
Hs1.1 Far End Errored Blocks ,= 000000

54.1 Near End Errored Bloeks := 000000
54.1 Far End Errored Blocks ,= 000000
54.1 Unequipped frame detected

THIE= OOOOOl
Oe trace identi fier moeten nog een waarde krl JIJen
Rs4.1 Traca Identifler Mismatch TTlJNEQ
RSl.1 Trace Identi fier M1IJmateh TTUNEQ

54.1 Unequlpped frame detected

Rst. t
HS1.1
H51.1

54.1

-- 33
1154.1
Hs4.1
HS4.1
Rs1.1
HS1.1
HSl. I

S4.1
X

Ttaee Iclentlfier Hlsmatch T1UNEQ
Alarm Illdieatino SIOlla\ In termination
Server Slg,,"l Fall

, Uncqlllpped frame "eteeted

kloks1allen (0 t/m 321
Treee Identifier HIsmatch TTlJNEO
Alanu IndicotlnQ' SI9"8I1 in termlnatlon
Server Signel Fail
Traee Identi Her Hlsmatch TTIINEQ
Alarm Indlcatlng Sillnal In termlnet!on
Server Signel Fail
Server Signal Fai I

TIHE=
RS4.1
RSt.1
54.1

TII1E=
RS4.1
I1s4.1
Hs4.1

000004
Traee Identl ti er M1IJmatch TTUNEQ
Trace Identi fier H1IJmateh TTUNEQ
Unequipped frame detected

000005
Trace Identi fier Miomatch TTUNEQ
Alarm Indleating Slgnat in termlnation
Server Signal Fail

TIHE2 000060
HS4.1 Illarm Illdicat Ing Stllnal in termination
Hs4.1 Server Si~lal Fall
HsI.l Alarm Indicliting Signal in termlnatlon
1151.1 Server Si~'a I Fall

s4.1 5 .. rver Signlll Fail
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TIHEc 00006)
-- de fouten verdwiju4'!n uit het oysteem 54.1 Server Siolllli fai 1



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TIKE= 000062
-- Er zijn drie AIS-vrije pointers nodig om de AIS
-- detectie te veranderen
KS4.1 AU4(000001) AIS Detected in adaptation
Ks4.1 Au4(0000021 AIS Detected in adaptation
Ks4.1 AU4(000003J AIS Detected in adaptation
KS4.1 AU4(0000041 AIS Detected in adaptation
HSl.1 Alarm Indicating Signa1 in adaptation

54.1 I Server Signa1 Pai1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TlMEx 000063
KS4.1 AU4(0000011 AIS Detected in adaptation
HS4.1 I AU4(000002J AIS Detected in adaptation
HS4.1 AU4(000003) AIS Detected in adaptation
KS4.1 I AU4(000004) AIS Detected in adaptation
Ksl.l Alarm Indicating Signsl in a~aptation

54.1 Server signa1 Fail
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TIKEx 000064
-- De multiplex sectie van de STMI ziet nog een
-- tijdje AIS door dat de STM4 pas net AIS-vrij is.
KSl.l : Alarm lndicating Signal in adaptation

54.1 I Server Signal Pail
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TIKEx 000065
HSl.1 : Alarm Indicating Signal in adaptation

54.1 t Server Signal Fail •
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TUlE" 000080
S4.1 : Server Signal Fai1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXltXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TIME- 000081
-- De server signal fail is ook false geworden,
-- door de de1ay van de switch weliswaar iel:s later.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TIME: 000082

de s4_al_ci_TSF is nu false dus zijn er de nog twee
klokslagen goede pointers nodIg om s4_cAIS fBlse te
maken.
dit is het eerste goede frame.
TTAIS kan als trace identifier geaccepteerd worden
als de expected wBarde E16 is.

TUI2 1.01 No AIS NoRDI P ti act SL asyn TTAIS
TUl2 1.02 No AIS NORDI P n act SL asyn tt0006
TUI2 1.03 No AIS NoRDI P ti act SL BSyn tt0007
TU2 1.01 No AIS NoRDI P n Bct SL asyn TTAIS
TU2 1.02 No AIS NoRDI P ti Bct SI. asyn tt0070
TU2 1.03 No AIS NoRDI P ti act SL BSyn tt0071
TUJ 1.01 No AIS NoRDI P ti act SL asyn TTAIS
TUJ 1.02 No AIS HoRDI P n Bct SL asyn tt0090
TU3 1.03 No AIS NoRDt P n act SL asyn tt0091

54.1 :TUI2(00004JI AIS detected
S4.1 :TUI2(000044) AIS detected
54.1 :TUI2\00004S1 AIS detected
54.1 :TUI2(0000461 AIS detected
S4.1 :TUI2(000047) AIS detected
54.1 :TU12\0000481 AIS detected
54.1 :TU12(000049) AIS detected
S4.1 :TUI2(0000501 AIS detected
54.1 :TU12(000051) AIS detected
54.1 :TU12(0000521 AIS detected
54.1 :TUI2\0000S31 AIS detected
54.1 ITUI2(000054) AIS detected
54.1 :TU12(00005S1 AIS detected
54.1 :TU12(000056) AIS detected
54.1 :TUI2(0000571 AIS detected
54.1 :~UI2(0000581 AIS detected
54.1 :TUI2(0000591 AIS detected
54.1 :TUI2(000060) AIS detected
54.1 :TUI2(0000611 AIS detected
S4.1 :TUI2(0000621 AIS detected
S4.1 :TU12(00006JI AIS detected
S~.l iU2\OOGOG6i h.S ueL~~L~

54.1 I TU2\000009) AIS detected
54.1 TU2(0000I0) AIS detected
54.1 TU2(000011) AIS detected
54.1 TU2(OOOOI2) AIS detected
54.1 TU2(000013) AIS detectcd
54.1 I TU2\0000I4) AIS detected
54.1 I TU3(000001) AIS detected

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TIME= 000083

54.1 :iU12(0000431 Ais detected
s4.1 :TUI2\OOOO(4) AIS detected
S4.1 :TUI210000(5) AIS detected
54.1 ,TUI~(0000461 AIS detected
54.1 :TU12COOO0(7) AIS detected
54.1 :TUI2(0000481 AIS detected
54.1 :TUI~\0000491 AIS detected
54.1 :TUI2(000050) AIS detected
54.1 :TUI2(000051) AIS detected
54.1 ,TUI2\0000521 AIS dctected
54.1 :TU12(00005J) AIS detccted
54.1 :TUI~(0000541 AIS d~tecled

54.1 :TUI2(000055) AIS detected
54.1 :TU12(000056) AIS detected
54.1 :TUt2(0000571 AIS detected
S4.1 :TUI2(000058) AIS detected
54.1 :TUI2(000059) AIS detected
S4.1 ,TUI2(0000601 AIS detected
54.1 :TUI2(0000611 AIS detected
54.1 :TUI~(0000621 AIS detected
54.1 :TUt2(00006JI AIS detected
54.1 TU2\0000081 AIS dctected
54.1 T1I2(0000091 ...15 detected
54.1 ~U2(000010) AIS detected
54.1 TU2(000011) AIS detected
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54.1 TV2(0000121 AIS detected
s4.1 I ~2(OOOOI31 AIS detected
54.1 TV2(0000141 AIS detected
54.1 I TU3(000001) AIS detected

XlCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlCXXXXXXXXXXXXXlCXXXX q
TIHE: 000084
xlOlXlOlXXXlOllOlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlOlXXXXXXlOllOlXX go

TIME= 000100
XlCXXXXXlOllCXXXXlOlXXXXXXXXXXXXXXXlOlXXXXIXXXXXXXlCXXXX goed over zend
.. CABI.ECUT IN sm4 ••

TIHE= 000101
XXXXXXXXXXXXlOlXXXXXXXXltXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlOlXXXXX goed over zend
TlME= 000102
XXXXXXXXXXXXXXlOlXXXXXXXXlOllOllOlXXXXlOlXXXlOlXXlCXXXXXX goed over zend
TIME= 000103
-- LOS wordt na dv eerste keer ~eteen gerapporteerd.
OS4.1 : Laas of signsi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlOlXlOlXXXXXXXXXXXXJCXX goed over zend
TIHE- 000104
OS4.1 : Loss of Signal
XXXXXXlOlXXXXXXXXXXXXXJCXXXXXXXXJCXXXlOlXXXXXXXxxxxXXX goed over zend
TIHE~ 000105
os4.1 : Loss of Signa1
xxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlOlXXXXXXXXXXXX goed over zend
TIHE~ 000106
054.1 : Loss oE 5igna1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJCXXXXXXXXXXXXXlOlXXXXXXXxxx go..d over zend
TIHE~ 000107
OS4.1 : Loss of Signal
XXXXXXXlOlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlOlXXXXXXXXXXXXXXXXX goed over zend
TIHE~ 000108
054.1 : Loss of Signat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlOlXXXXXXXXXXXXXXXlOlxXXX goed over zend
TIME- 000109
054.1 : Loss of Signal .
XXXXXXXXXlOlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXllXXXXXXXXXXXXX goed over zend
TIHE2 000110

liet AIS signaal gaat sneller door het svstee.. dan de SF's.
-- hierdoor ziet de 8Iultiplex adaptatie functie IHS in pointers
-- en Qeen TSF:
054.1 Loss of Signal
HS4.1 AU4(000001) AIS Oetected in adaptation
Hs4.1 AU4(0000021 AIS Detected in adaptatlon
H54.1 AU4(0000031 AIS Detected in adaptation
HS4.1 AU4(000004) AIS Detected In adaptatlon
XXXXXXXlOlXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXlOlX goed over %en,l
TIHEn 000111
ose.1 Loss of Signal
Hs4.1 AlarlD Indicating Signal in termination
HS4.1 AU4(0000011 AIS Detected In adaptation
Hs4.1 AU4(000002) AIS Detected in adaptation
HS4.1 AU4(000003) AIS Detected in adaptation

HS4.1 : AU4(0000041 AIS UetecteJ In adaptation
/154.1 : Server Signal F.. ll
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX \loed over zelld
TIME= 000112
054.1 Loos of Slgnal
Hs4.1 : Alarm IlIdlcatlng SigIlal In termlnatloll
/154.1 I Server SigIlal Fall
oxxxxxxxxxxxxXXXXXXlCXXXXXXXXXXXXJlXXXXXXXXxxxxxxxxx goed over zelld

TIME' 000123
054.1 Loao of Signal
HS4.1 : I\larm Illdicating Signal in termination
HS4.1 : Sorver Slgnal F"ll
uit is een vxxxxxxxxxXXXXXXXy.xxxXXXXXXXXXXXXXXXXXK goed over zend
TIKE= 000124
-- liet signa.. l met All ones 10 aangekomen op de VC12,VC2,VCl la"l1·
1'U12 1.01 AIS /lUl P n act SL als TTI\IS
TUI2 1.02 AIS ROl Pil ect SL ela TTIIIS
TU12 1.01 AIS ROl P n act SL ais TTAIS
TU2 1.01 1115 ROl P n ..ct SL al. TTI\IS
TV2 1. 02 AIS 1101 I> n act SI. als 171115
TU2 1.03 AIS /101 P n act SI. als TTAIS
TU3 1.01 AIS /lUI P n act SL ais TTIIIS
TU3 1.02 AIS RDI P n act SL ais TTAIS
1113 1. Ol AIS 1101 P n act SI, ah TTAIS
054.1 Loos of Signal
HS4.1 I Alarm lndlc.. tlnll Sllinal In termlnation
HS4.l : Server Signal Fall
Di t is een vXXXXXXXXXXllXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJCXXXXX goed over zend
TIHE= 000125
-- De HSl adaptatlon zIet voor de derde leeer ptrAIS in de pointer
-- te> MIS trU8.
054.1 Loos of Slonal
Pt54.1 Alarm Jndic&tlno SignAl in termination
Hs4.1 Server Si91lal Fall
Hsl.1 AI .. rm Indicatinq Sign.. l in adaptation
Dit i. een vXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ao~d over z~lI(l

•• CI\BLECUT CI.F.ARW ••
TIME= 000126
-- na drie k"er ptcAIS In de 'fUI2.TU2 en TU3 te ""bIJen gevondr.n wordt
-- In de 54 adaptatlo.. "AIS truI> omd.. t s4_al_si_aTSF false is.
054.1 Loss of Slgn,,1
HS4.1 Alarm IndJcatill9 Signal in termlnation
Hs4.1 Server Signal Fall
/151.1 Alarm Indlcatlng SigIlal in adaptation

S4.1 :TUI2(00004l/ AIS detected
54.1 :TUI2(000044) AIS detected
54.1 :TUI2(000045) AIS detected
54.1 :TUI2(000046) AIS detected
54.1 :TUI2(000047) 1\15 detected
54.1 :T1l12 (000048) AIS detected
54.1 :TUI2(000049/ AIS detected
54.1 :TU12 (000050) AIS detected
54.1 :1UI2(0000S11 AIS detected
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St.l ,TU12(0000521 AIS deteeted
St.1 'TU12(0000531 AIS deteeted
St.l :TU12(00005Cl AIS deteeted
54.1 :TU12(0000551 AIS deteeted
St.1 :TU12(0000561 AIS deteeted
St.1 ,TU12(0000511 ÀIS deteeted
SC.1 ,T012(0000581 AIS detected
St.1 ,TU1210000591 AIS deteeted
St.l :TU1210000601 AIS deteeted
SC.l :TU12 (0000611 AIS deteeted
SC.l ,TU121000062) AIS deteeted
st.l ,TU12(000063) AIS deteeted
SC.1 TU2(000008) ÀIS dateeted
St.l , TU2(0000091 AIS deteeted
St.l TU2(0000101 AIS datected
54.1 TU2(0000111 AIS dataeted
54.1 TU2(000012/ AIS detected
54.1 TU2(000013) AIS dataeted
54.1 T02l00001CI Ats detaeted
sC.l TU310000011 AIS detected

Dit is een vXllJOOOCC<JCOCClClXXXxXXlCOCXlCOCI:XJCC[l(l[l(J(Jl goed over zend
Tl..... lluOi:t1
OSt.l I Lo•• of Signal
MSt.l , AI.rm Indieating signa1 in termination
MSC.l ,Sarver Signal Fail
MSl.l I Alarm Indieating Slgnal in adeptation

8C.l ,TU12(0000C31 AIS dateeta"
S4.1 :TU12(0000CC) AIS detected
St.l ,TU1210000(5) AIS deteeted
St.1 ,TU12(OOOOC6) ÀIS deteeted
SC.l :TU1210000(1) AIS detected
54.1 'TU12(0000C8) AIS deteeted
SC.l lTUU(OOOOU) AIS deteeted
SC.l ,TU12(0000501 AIS detectad
SC.l :T012(000051) AIS deteeted
St.l ,TU1210000521 AIS detected
SC.l lTUI2(000053) AIS deteeted
St.l ,TU12(00005C) AIS detaeted
SC.l lT012(000055) AIS deteeted
SC.l ,TU12(000056) AIS detected
st.l ,TU12(000051) AIS detected
SC.l lT012(000058) AIS deteeted
SC.l lT012(000059) AIS deteeted
SC.l lT012(000060) AIS datacted
SC.l lT012(000061) AIS detaeted
SC.l ,TU12(000062) AIS deteeted
St.l :TU12(000063) AIS deteeted
St.l I TU2(OOOOOè) AIS detaeted
St.l I T02(000009) AIS deteeted
SC.1 , TU2(000010) AIS deteeted
SC.l T02(000011) AIS deteeted
SC.l T02(0000121 AIS dataeted
SC.l I T02(000013) AIS deteeted
st.l T02(OOOOlCI AIS deteeted
SC.l T03(OOOOOll AIS deteeted
SC.l Server Signa1 Fail

Dit ia een vXXlClOOCXXXXXXl ....L\XVXXXXXXXX goed over zend
TIME- 000128
MSC.1 , Alarm Indicating Signal in termination
MS'.l , Server Signa1 Fail
MS1.1 I Alerm Indieating Signal in adeptation
SC.l : Server signal Fail

Dit i. een v goed over zend
TIME- 000129
-- Lo•• of frame heeft 2C goede frame .equence. nodig om te her. tellen
-- dit i. da eer.te.
osC.l Lo•• of Prame
MSC.1 Alarm Indieating Signa1 in termination
MSC.l Server Signal Fail
MSl.1 Alarm Indieating Signa1 in adaptation

SC.1 Server Signal Fail
Dit i. aen vlcncaxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXlOtX voed over zend

TIME- 000151
OSC.1 , Lo•• of Frame
~~.l • ~l.rQ Indicatinw ~ivnQl in t.rminati~

MSt.l Server Signal Fail
MS1.1 Alarm Indieating signal in adaptation

SC.l I Serv.r Signa1 Fail
Dit ia aen v goed over zend
TIME- 000152
-- de 2C keer zijn voorbij-> LOP wordt fal.a
-- Hat AIS .ignaal zallangza.. uit bet netwerk verdwijnen
MSC.l I Alarm Indicating Signal in termination
MS'.l I Server signal Fail
MSl.1 , Alarm Indleating Signal in adaptation
SC.l , Server signai rail

Dit i. een vXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXz •••••••••••••••X goed over zend

TIME- 000158
MSt.l Alarm Indicating Signal in tarmination
MSC.1 I Server Signal rail
Ms1.1 • Alarm Indieating Signal in adaptation

SC.l I Server Signal Fail
Dit ia een V~""'JlJII'XXXXXXXgoed over zend
TIMI- 000159
Msl.1 , Alarn Indicating Signal in adeptation

SC.l , Server Signal Fail
Dit 1. aen vXXXXXXXXXXlOOO[ •• z•••••••••••••••• txXXX goed over zend
TIME- 000160
-- AIS verdwijnt nu uit het STH' gedeelta.
MSC.1 I AuCI000001) AIS Detected in adeptation
MSC.I AUCl0000021 AIS Dateeted in adaptation
MSC.l AU.(OOOOOll AIS Dateetad in adeptation
MS'.l AUCIOOOOOCI AIS Dateeted in adeptation
MSl.l Alarm Indieatlng Signal in adaptation
St.l Server Signal Fai1

Dit i ••en vXXXXXXXXXXX2yxXt~X.XXX.,•• '·'·'X·*··x goed over zend
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TUlE,. 000U6
Dit ie een voorbeeld om tXXXXXXlOClClCOOOOCOlXXXXXXXXXXIOOCCOOlCOlXXXXllXX
TIME,. 000U1
-- De unequipped framee s!jn aangeltOlDen in adapatie en een Itloltalag
eerder in de terminatie.
1'012 1.01 No AIS NoRDI P n act SL uneq TTVNEO
1'012 1.02 No AIS NoRDI P n act SL uneq TTVNEO
TU12 1.03 No AIS HoRDI P n act SL uneq TTVNEO
1'02 1.01 No AIS HoRDI P n act SL uneq 'l'TUHEQ
1'02 1.02 No AIS NoRDI P n act SL uneq TTVNEO
1'02 1. 03 No AIS HoRDI P n act SL uneq 'l'TUHEQ
TU3 1.01 No AIS HoRDI P n act SL uneq TI'UNEQ
1'03 1. 02 No AIS NoRDI i> n act SL uneq TI'UNEQ
1'03 1.03 No AIS HoRDI P n act SL uneq T'1't1NIlQ
Di t ie een voorbeeld om tXXXXlClCIOOCOOOlCOlXXXXxx.XXlClCIOOOOOOlOOlCOlXXXXXXX
TIME' 000218
Dit ie een voorbeeld 0111 txXXXXXXXXXXXXXXXXJCXXXXXXXXXX
TIME' 000219
Dit ia een voorbeeld om tXXXXItXlCOOOlCOlCOlXXXXXXXXItXlOOCOOOlCOl:DCXXXXXXX
TIME,. 000220
S4.1 : Unequipped frame detected

-- terminatiefunetia heeft op 216,211,218.219 en 220 unequipped
-- gezien
Dit is een voorbeeld om t.XXXXXXIOCIOCOOOOOOl:DCXXXXXXXXItXlIOCOOOOOOl:DCXXX
TIME. 000221
1'012 1.01 AIS ROl P n act SL aie TTAIS
1'012 1.02 AIS RDI P n act S~ aie TTAIS
1'012 1.03 AIS RDI P n act SL ai. TTAIS
1'02 1.01 AIS RDI P n act SL aia TTAIS
1'02 1.02 AIS RDI P n act SL aie TTAIS
1'02 1.03 AIS RDI P n act SL ai. TTAI5
1'03 1.01 AI~ RDI P n act SL ai. TTAIS
1'03 1.02 AIS RDI P n act SL ai. TTAIS
TU3 1.03' AIS RDI P n act SL ai. TTAIS
54.1 I Unequipped frame detected

Di t 1. een voorbeatd "'" tXXXXXXOOCCOOCXllXXXXXXXXlClCItXlCOCClOOl:DCXXXXXXX
TIME' 000222
54.1 • Unequipped frame deteeted

Di t ia een voorbeeld _ tXXXXItXlIClCOOOOlCOlXXXXXXIOCIClCOCCClCClCOl:DCXXXXXXX

TIME. 000240
S4.1 : Unequipped frame detected

Dit ia een voorbeeld om tXXXXXXIClCCOOOlOOlXXXXXXXXlOOlClCOOOOlOOlXXXXXXXXX
•• SWITCHEn WRONG (UNEO) CLEARED ••

TIME' 000241
54.1 • Unequipped frame detected

Ditie een voorbeeld 0IlI tXXXXXXIOOIClCOOOOXXXXxx.xx.ltX:IClCOOCClOOl:DCXXXXXXX

TIME. 000251
54.1 I Unequipped frame detected

Dit ia een voorbeeld 0IIl tlCCIClCOCOOlCCl:DC:XXXXXXXXOCOCOOlOOl:DXXXXxxxxax
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TIME.. 000252
-- gen foutje. gedetecteerd.
RS4.1 Near End Errored Bloek. ,. 000000
MS4.1 • Near End Errored Bloeit. I- 000000
Ms4.1 • Var End Errored Bloeks I' 000000
RSl.l Near End Errored Bloeit. ,. 000000
HSl.1 Near End Errored Bloeit. ,. 000000
MSl.1 Var End Errored B10eltB :" 000000
54.1 • Near End Errored Bloeit. :. 000000
S4.1 Far End Errored Bloeit. I. 000000
S4.1 1 Unequipped frama detectad

Dit ie een voorbeeld om tXXXXItXlIOOCOOOlCOlXJlXXXXXXIClCOOCOOOlCOl:XXXXXXllXX
TIME. 000253

54.1 , Unequipped frame detected
Dit i. een voorbeeldolll tXXXXXXXXIOCIOCOCCClOOlXJlXXXXltX:xx:OOOOlOOXXXXXXX

TIME" 000260
Di t ie een voorbeeld om tXXXXXXIOCXX:IClCCOCCIOOlCOlXXvCltX:xx:OOCOOOlXXXXXXXX
TIME- 000261
-- da foutje. duiken weer op vooralla•• of multlframe en
-- AIS. 1'0-3 heeft geen LOM die AIS op.chekeld dus darOlll
-- eerder AIS-vrij.
1'01 1.01 No AIS NoRDI P n act SL aeyn E16
1'01 1.02 No AIS NoRDI P n act SL aeyn tt0090
1'03 1.03 No AIS HoRDI P n act SL aeyn tt0091

S4.1 :1'012(0000431 AIS detected
s4.1 11'012(0000441 AIS detected
S4.1 ,1'012(0000451 AIS detected
S4.1 11'012(0000461 AIS detected
S4.1 11'012(0000471 AIS detected
s4.1 :1'012(0000481 AIS detected
S4.1 :1'012(0000491 AIS deteeted
s4.1 :1'012(0000501 AIS detected
S4.1 :1'012(0000511 AIS detected
S4.1 ,1'012(0000521 AIS detected
S4.1 .1'012(000053) AIS detected
54.1 :1'012(0000541 AIS deteeted
54.1 .1'012(0000551 AIS detected
54.1 :1'012(0000561 AIS detected
54.1 :1'012(0000571 AIS detected
54.1 .1'012(000058) AIS detected
54.1 .1'012(000059) AIS detected
54.1 ,1'012(000060) AIS detected
54.1 11'012(000061) AIS detected
S4.1 ,1'012(000062) AIS detected
S4.1 .1'012(0000631 AIS detected
S4.1 • 1'02(0000081 AIS detected
s4.1 I 1'02(0000091 AIS detected
94.1 1'02(000010) AIS detected
54.1 I 1'02(000011) AIS detected
54.1 • 1'02(0000121 AIS detected
S4.1 1'02(0000131 AIS deteeted
54.1 I 1'02(0000141 AIS datacted
54.1 1'03(000001) AIS dateeted



TIKE- 000176
KSl.l : Alarm Indlcating signal in adaptation
54.1 • Server Signa1 Pail

Di t ia een vlCCIOOOOOOl:xJClCCIOOCOl:xJClCCIOOOU:XXXX:lCCOUOOCXXXXlIOOOCX:llXlCCU
TIME- 000177

54.1 : Server signal Pail
til t la een vlCClCCOOOOlDXXlDOOOC:llXlCCIOOOU:xlClCClCCOUOOCXXlOOWOOCXXlCClUOC
TlKE- 000178

s4.1 I Server signal Fail
Dit ia een vX •••• U\JXXJl ••••••XXXxxxxxxx:xxxxxxx
TlllE- 000179
-- hier zijn geen defect. omdat de adaptatie functie nog ateedg
-- een aignal fail siet
Dit ia een v)'U)i"iQb(J!"XXXlOCXXXXXXlCXXXXXXXlCXXXXXXXXXXXX
TIIlE- 000180
-- Hu ia dit aignal fall aignaal inactief geworden. -- Het AIS
zal nog 2 klokalagen blijven.
'1'012 1.01 Ho AIS HoRDI P n act SL asyn B16
TU12 1.02 Ho AIS HoRbI P n act SL asyn ttOOOS
",12 1.OJ No AIS NoRDI • n act SL 8eyn tt0007
'1'02 1.01 No AIS HoRDI P n act SL aey" EIS
'1'02 1.02 No AIS hoRDt P n act SL aayn tt0070
'1'02 1.03 No AIS HoRDI P n act SL asyn tt0071
'I'OJ 1.01 No AIS HoRDI P n act SL asyn EIS
'1'03 1.02 Ho AlS HokeI P n act SL asyn tt0090
'I'OJ 1.03 No AIS HoRDI P n act SL aeyn tt0091

S4.1 :",12(0000431 AIS detected
S4.1 .TUI2(000044/ AIS detected
54.1 ,TU12 (0000451 AIS detected
54.1 .TU12(006046/ AIS'detected'
54.1 :'1'012(0000471 AIS detected
54.1 .TU12 (0000481 AIS detected
S4.1 .TU12(000049/ AIS detected
s4.1 .TU12(0000501·AIS detected
S4.1 :TU12(0000511 AIS detected
S4.1 :TU12(000052) AIS detected
S4.1 .ro12 (000053) AIS·detected
S4.1 .TU12 (0000541 AIS detected
54.1 ,,,,121000055) AIS detected
S4.1 :",12(000056/ AIS detec:ted
54.1 .TU12 (000057) AIS detected
54.1 :TU12 (000058) AIS detected

TlKEs 000161
HS4.1 AU4(000001) AIS Detected in adaptation
HS'.! AU41000002/ AIS Detected in adaptation
MS4.1 AU4(0000031 AIS Detected in adaptation
MS4.1 A04(000004/ AIS Detected in adaptation
HSl.! Alarm Indicatino Signal in adaptation
S4.1 , Server Signal Pail

Di t la een v'XXlCCIOOOUOOlXXlOOOOOOlXXlOOWOOCXXlOOWOOl
TlKE- 000162
Hsl.1 Alarm Indicating Signal in adaptation

S4.1· , Server Slgna1 "aU

goed over zend

S4.1 .",12(000059/ AIS detec:ted
:lUS4.1 lro12 I000060/ AIS detected

S4.1 :",121000061/ AIS detec:ted CD
CIt

54.1 :",12(0000621 AIS detec:ted E-54.1 ,,,,12(000063/ AIS detec:ted -54.1 • 'IV2(000008/ AIS detected 0
54.1 • 'IV2 (0000091 AIS detected ëDS4.1 : TU2(000010/ AIS detected ::;,
54.1 • TU2(000011/ AIS detected
U.l I TU2(000012/ AIS detected CIt

S4.1 , TU2(0000131 AIS detected 3'
S4.1 '1'02(000014/ AIS detected C
S4.1 I TU3(000001/ AIS detected

ÖDit la een v
TlKE= 000181 i=54.1 .ro12(00004J/ AIS detected
s4.1 .TU12(000044) AlS detec:ted 0
54.1 :",12(000045/ 1019 detected 0
S4.1 :",12(000046/ AIS detected ::;,
S4.1 ,'1'012(000047/ AIS detected ::;,S4.1 .",12(000048/ AIS detected
84.1 ,TU12(0000491 AIB detected CD
S4.1 ,TU12(0000501'AIS detected i
s4.1 .TU12(0000511 AIS detected CD
S4.1 ,'1'012(000052/ AIS detec:ted ...
S4.1 ,ro12(00005JI AIS detected ."..
S4.1 .",12(000054/-"19 detec:ted 0
s4.1 ,'1'012(0000551 AIS detected 'tJ
54.1 :'1'012(000056/ AIS detected

~signaal s4.1 ,'1'012(000057/ AIS detected
54.1 ,,,,12(000058/ AIS detected
s4.1 ,TU12(000059/ AIS detected ::;,
S4.1 .'1'012(0000601 AIS detected <'
54.1 :ro12(000061/ AIS detected 8S4.1 ,ro12(000062/ AIS detected
54.1 .ro12(000063/ AIS detected C
54.1 , '1'02(0000081 AIS detected
54.1 '1'02(0000091 AIS detected
s4.1 '1'02(0000101 AIS detected
54.1 • '1'02(0000111 AIS detected
s4.1 '1'02(000012/ AIS detec:ted
54.1 'IV2(OOOOlJ/ AIS detected
54.1 , '1'02(000014' AIS detected
54.1 'I'OJ(OOOOOI/ AIS detected

Dit la een v
TlKE- 000182

TIKE= 000200
Dit ia een v

•• SlfITCllED WRONG (UNEO/ tt

TIKE- 000201
Dit ia een vXXXXXXXX
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54.1 I TU12 Lo.s of Multlframe
S4.1 I TU2 Lo•• of Multiframe

Dit la een voorbeeld 011 txUXXlbcIOOOOCOOOlOOl:DlXXXXXXIOOIOClCOOOl:DlXXXXXXlCX
TIKE~ 000262
5'.1 :TU12(00004)) AIS detected
54.1 :TU12(0000'4) AIS detected
54.1 lTU12(000045) AIS detected
S'.l ,TU12(000046) AIS detected
5'.1 :TU12(000047) AIS detected
54.1 :TUI2(0000'8) AIS detected
S'.l :TU12(000049) AIS detected
54.1 :TU12(000050) AIS detected
5'.1 :TU12 (0000511 .AIS detected
5'.1 :TU12(000052) AIS detected
S4.1 :TU12(00005)) AIS detected
s'.l :TU12(000054) AIS detected
S4.1 :TU12(000055) AIS detected
S'.l :TU12(000056) Ais detected
54.1 :TU12(000057) AtS detected
5'.1 :TU12C000058) AIS detected
S'.1 :TU12(000059) AIS detected
S4.1 ,TU12(0000601 AIS detected
5'.1 ,TU12(0000611 AIS detected
S'.l :TU12(000062) AIS detected
5'.1 :TU12(000063) AIS detected
s'.l TU2(000008) AIS detected
S'.l I TU2(000009) AIS detected
S'.l • TU2(000010) AIS detected
S'.l • TU2(000011) AIS detected •
S'.l TU2(000012) AIS detected
S'.l TU2(0000131 AIS detected
S'.l TU2(000014) AIS detected
5'.1 TU3(00000ll AIS detected
5'.1 TU12 Lo•• of Multiframe
5'.1 TU2 Lo.s of Multlfr8llle

Dit ia een voorbeeld om tXXltxltxICXlOOtlOOOCCll:JOl:DlXXXXXXXXltlClOCltlOCClIOOI:DlXXXX
TIME~ 000263
5•• 1 : TUl2 Lo•• of Mul~iframe

54.1 , TU2 Los. of Multlframe
Dit ia een voorbeeld 0lIl tXXXXXJCJCXXXXXl.'.lCXXXXXltXXX.lO
TIME- 000264
-- Vierde en laat.te keer LOK Ceen hele .equence gezien)
5'.1 : TU12 Loss of Multiframe
5'.1 : TU2.Lbb. óf Multlframe

Dit ia een voorbeeld om tXXU:ICCICXlOOCOOOOOl:JOl:xJXXXXXXIOCItlCOOOOOOl:xJ:XXXXXXXX
TIME- 000265
-- De TU-12'. en TU-2'. kr11gen nu pa. goede file. binnen.
TU12 1.01 NO AIS·NoRDI·P'n·act·SL aeyn E16
TU12 1.02 No AIS NoRDI P n act SL a.yn tt0006
TU12 1.03 No AIS NoRDI P n act SL aeyn tt0007
TU2 1.01 NÓ AIS.NoRDI P n act SL asyn E16
TU2 1.02 No AIS NoRDI P n act SL a.yn tt0070

TU2 1. 03 No AIS NoRDI pxnixai:ci:taiSuLooac.oynooot[Jt[J0:J0:]l7:il:XXXXXXXXlCClOCltlOOOOOl:DlXXXXXX
Dit i. een voorbeeld om t
TIME- 000266
Dit is een voorbeeld om tXXXXXXItlCCOtlOOOOOOOlOOl:JOlXXXXXXICCIOClOOOOOOl:DlXXXXXX
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TIME" 000300
Dit ia een voorbeeld 0111 te kixxxyyyXXXlOlXXYXXXYXXXXYXXXXXYYlOOOaXXXXXXXXX

•• LOSS OF FRAMING ••
TIME- 000301
Dit i. een voorbeeld 0lIl te kijxxxxxxlOOlCXllCXlOOCCll:JOlXXXXXXXXlOClOOlOOOOCCll:JOlXXX

TIKE" 000325
Dit i. een voorbeeld on te kijken of de TU12 alle. goeXXXXXXXXXXXXXXX
•• NORMAL FRAMING ••

TIME- 000326
Dit i. een voorbeeld 0111 te kijken of de TU12 alle. goedXXXXXXXXXXXXX
TIKEc 000327
-- Vaak genoeg I. de fr8llling .equence fout g_ee.t -> LOF OS'.l :
Lo.s of Frame
Dit i. een voorbeeld 0111 te kijken of de TU12 alle. goed XXXXXXXXXXXXXXX
TIME- 000328
OS4.1 , Lo•• of Prame
Dit i. een voorbeeld 011 te ki1ken of de TU12 alle. goed oXXXXXXXXXXXXXXX

TIME- 000333
05'.1 • Lo•• of Fr8llle
-- AIS in pointer gezien en TSF van MS tereminatie functie nog niet binnen

Ms'.l AU4(000001) AIS Detected in adaptation
MS'.l AU'(000002) AIS Detected in adaptation
MS4.1 AU'(000003) AIS Detected in adaptation
Ms'.l : AU'(OOOOO') AIS Detected in adaptation
Dit ia een voorbeeld 0lIl te kijken of de TU12 alle. goed over zXXXXXXXXXXX
TIME- 00033.
OS4.1 I Lo•• of Fr8llle
MS'.1 • AlarM Indicating Signal in t.rmina~ion

MS4.1 I AU.(OOOOOl) AIS Detected in adaptation
MS'.l AU'(000002) AIS Detected in adaptation
MS4.1 AU4 (000003 ) AIS Detected in adaptation
MS'.l AU' (00000.) AIS Detected in adaptation
MS'.l : Server Signal Fail
Dit ia een voorbeeld 0111 te kijken of de TU12 alle. goed over zeXXxxxxxxxx
TIME- 000335

Nu ia TSF van multiplex .ectie aangekOlllen.
054.1 , Lo•• of Frame
KS'.l I Alarm Indicating Slgnal in termination
MS'.l , Server Signat Fail
Di~ i. een voorbeeld 0111 te kijken of de TU12 allea goed over zenXXXXXXXXX

TIME- 000346
05'.1 • Lo•• of Frame
MS4.1 : Alarm Indicating Signal in termination



MS(.l • Server Signal Pail
Di~ i. een voorbeeld om ~e kijken of de TU12 alle. goed over zend
TIME: 000347
-- Pa. nu wordt er AIS g~vonden in de TU (eigelijk VC frame. I
-- de pointer i. namelijk niet actief.
T012 1.01 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TU12 1.02 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
T012 1.OJ AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TU2 1.01 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TU2 1.02 AIS RDI P n act SL ai. TTAIS
TU2 1.03 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TUJ 1.01 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TU3 1.02 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TOJ 1.03 AIS ROl P n ac~ SL ai. TTAIS
05•. 1 : La•• of Prame
MS•. 1 • Ala~ Indicating Signal in termination
HS•. 1 : Server Signal Pail
Dit i. een voorbeeld om te kijken of de TU12 alle. goed over zend X
Tum. 000348
05•. 1 : Lo•• of Prame
MS•. 1 , Alara Indicatinq Siqnal in teraination
"s•. ~ : ~erver ~ignal ~ail

MSl.l : Alara Indicating Signal in adeptation
Dit i. een voorbeeld om te kijken of de TU12 alle. goed over zend XX
Tum. OOOJ409
05•. 1 Lo•• of Prame
MS•• 1 , Ala~ Indicatin; Signal in teraination
MS•• 1 , Server signal Fail •
MSl.l , Ala~ Indicating Signal in adeptation

S4.1 ,TU12(0000.JI AIS detected
5•. 1 :TU12(0000•• ' AIS detected
5•• 1 :TU12(0000.~1 AIS detected
5•• 1 :TU12(0000.61 AIS detected
5•• 1 :TU12(0000.71 AIS detected
S•• l .TU12 (0000.81 AIS detected
5•. 1 ,TU12 (0000.91 AIS detected
54.1 :TU12 (0000501 AIS detected
5•• 1 :TU12 (0000511 AIS detected
5•• 1 :TU12(0000521 AIS detected
5•• 1 .TU12(00005JI AIS detected
54.1 ,TU12(00005., Als detected
5•. 1 .TU12(0000551 AIS detected
5•• 1 :TU12(0000561 AIS detected
5•. 1 ,TU12(0000571 AIS detected
5•• 1 :TU12(0000581 AIS detected
5•• 1 :TU1210000591 AIS detected
5•• 1 :TU12(0000601 AIS detected
S•• l :TU12(0000611 AIS detected
5•• 1 ,TU12(0000621 AIS detected
5•. 1 .TU12(00006JI AIS detected
S•• l TU210000081 AIS detected
5•• 1 TU210000091 AIS detected
5•• 1 • TU2(0000101 AIS detected
5•• 1 TU2(0000111 AIS detected
S4.1 TU2(0000I21 AIS detected
5•• 1 TU210000131 AIS detected

S•• l I TU2(0000141 AIS detec~ed

5•. 1 , TUJ(OOOOOll AIS detected
Dit i. een voorbeeld om te kijken of de TU12 alle. goed over zend XXX
TIME- 000J50
05•. 1 , Lo•• of Prame
MS4.1 I Alara Indicating Signa1 in termination
MS•• 1 : Server Signal pail
MS1.1 : Alarm Indicating Signa1 in adeptation

54.1 :TU1210000.31 AIS detected
S•. l .TU12(OOOO•• ' AIS det.cted
5•• 1 .TU12(0000.51 AIS detected
5•• 1 .TU12(0000461 AIS detected
54.1 ,TU12(0000.71 AIS detected
5•. 1 :TU12(0000481 AIS detected
5•• 1 :TU1210000.91 AIS detected
5•• 1 .TU12(0000SOI AIS detected
54.1 ,TU12(000051) AIS detected
5•• 1 :TU12(0000S21 AIS detected
5•. 1 :TU12(0000SJ) AIS detected
54.1 :TU12(0000541 AIS detected
5•• 1 .TU12(0000S51 AIS detected
0:.1 :TU1~(OCC05~) ~IC ~:t:ctc~

54.1 ,TU12(0000571 AIS detected
5•. 1 :TU12(0000581 AIS detected
54.1 .TU12(0000S91 AIS detected
54.1 ,TU12(0000601 AIS detected
54.1 'TU1210000611 AIS detected
54.1 ITU12(0000621 AIS detected
54.1 ITU12(00006JI AIS detected
54.1 TU2(0000081 AIS detected
54.1 I TU2(0000091 AIS detected
S4.1 TU2(0000101 AIS detected
S4.1 I TU2(0000111 AIS detected
S4.1 TU2(0000121 AIS detected
54.1 TU2(0000lJI AIS detected
54.1 TU2(0000141 AIS detected
5•. 1 TUJ(OOOOOll AIS detected
S•. l • Server Signal Feil

Dit i. een voorbeeld ON te kijken of de TU12 alle. goed over zend XXXX
TIME- 000J51
054.1 Lo•• of Prame
MS4.1 Alarm Indicating Signal in termination
MS4.1 Server Signa1 rail
MS1.1 Alara Indicating Signal in adeptetion

54.1 I Server Signal Fail
Dit i. een voorbeeld om te kijken of de TU12 alle. goed over zend XXXXX
TIME- 000J52
-- 10•• of fr..ing i. g~cleared. Laat de fouten nu ..ar verdwijnen.
MS4.1 • Alara Indicating Signal in terainatlon
HS4.1 I Server Signal Fail
HS1.1 • Alara Indicating Signal in adeptation
s4.1 I Server Signal Fail

xit la een voorbeeld om te kijken of de TU12 alle. goed over zend XXXXX
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TlME2 000358
-- identiek aan alle vorige gevallen zullen de fouten lanozaam
-- verdwijnen.
Ms4.1 I Alarm Indicatino Signal in termination
Ms4.l : Server Signal 'ail
Msl.1 : Alarm Indicatifto Signal in adaptation
54.1 • Server Signal 'eil

XXXXXXXeen voorbeeld om te kijken of de TU12 allea ooed over zend XXXXX
TIME- 000359
KSl.l : Alarm Indicating Signal in adeptation
SC.l I Server Signal 'ail

XXXXXXXXen voorbeeld om te kijken of de TU12 allea ooed over zend XXXXX
TIME- 000360
MSC.l AU4(000001) AIS Detected in adaptation
MSC.l AUC(000002) AIS Detected in adaptation
KS4.1 AU4(00000J) AIS Detected in adaptation
MSC.l AU4(000004) Ala Detected in adaptation
MSl.l Alarm Indicating Signal in adaptation
SC.l Server Signal Fail

XXXXXXXXXn voorbeeld Om te kijken of de TU12 alle. ooed over zend XXXXX
TIME- 000361
MSC.l AU4(000001) AIS Detected in adaptation
MSC.l AUC(000002) AIS Detected in adaptation
MSC.l AOC(000003) AIS Detected in adaptation
MSC.l AUC(000004) AIS Detected in adaptation
MSl.l Alarm Indicatino Signal in adaptation

SC.l • Servar Signal Pail
XXXXXxxxxx voorbeeld os te kijken.of de TU12 alle. goed over zend XXXXX
TIME- 000362 •
MSl.l : Alarm Indicating Signal in adaptation

54.1 : Server Signal Fail
xxxxXlrXXXXXvoorbeeld om te kijken of de TU12 aUe. goed over zend XXXXX

TIME- 000316
MSl.1 I Alarm Indicatina Signal in adaptation
SC.l I Server Signal Fail

XXXXXXlOOl:XXXXXXX"XXXXXXXXe kijken of de TU12 alle. goed over zend XXXXX
TIME" 000311

SC.l : Server Signal Fail
XXXXXXXXXlCXXXX kijken of de TU12 alle. goed over zend XXXXX
TIME2 000378

SC.l • Server' Signal 'ail
XlCCXXXXXXXXXXl'CJOC... "' ...."Xldjken of de TU12 alle. goed over zend XXXXX
TIME- 000379
~ijken of de TU12 alle. goed over zend XXXXX
TIME" 000380
TU12 1.01 No AIS NoRDI P n act SL e.yn TTAIS
TU12 1.02 No AIS NoRDI P D act SL aayn tt0006
TU12 1.03 No AIS NoRot·; n act SL aayn tt0007
TU2 1.01 No AIS NoRDI P n act SL a.yn TTAIS
TU2 1.02 No AIS NoRDI P n act SL aayn tt0070
TU2 1.0J No AIS NoRDI P ft act SL aayn tt0011
TU3 1.01 No AIS NoRDI P n act SL a.yn TTAIS
TU3 1.0Z No AIS NoRoI P ft act SL aayn tt0090
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TU3 1.03 No AIS NoRDI P n act SL aayn tt0091
S4.1 .TUI2(00004JI AIS detected
SC.l :TUI2(0000CC) AIS detected
SC.l :TUIZ(OOOOCS) AIS detected
54.1 .TU12(000046) AIS detacted
SC.l :TU12 (0000C7) AIS detected
SC.l .TU12(0000C8) AIS detected
SC.l .TU12(0000C9) AIS detected
54.1 :TU12 (000050) AIS detected
SC.l .TU1210000S11 AIS detected
54.1 .TUI210000SZ) AIS detected
SC.l :TU12(000053) AIS detected
SC.l :TU12(000054) AIS detected
S4.1 :TU12(00005S) AIS detected
54.1 :TU1210000S6) AIS detected
54.1 .TU12(0000S11 AIS detected
54.1 :TUI2(000058) AIS detected
SC.l :TU1210000591 AIS detected
SC.l ,TUI2(000060) AIS detected
SC.l .TU12C000061) AIS detected
54.1 .TUI2(00006Z) AIS datected
s4.1 .TU12(000063) AIS detected
S4.1 • TU2(000008) AIS detected
sC.l TU2(000009) AIS 4etected
54.1 • TU2(000010) AIS detected
S4.1 TU2(000011) AIS detected
54.1 TU2(000012) AIS detected
SC.l • TU2(00001J) AIS detected
SC.l TU2(00001C) AIS detected
SC.l • TUJ(OOOOOl) AIS detected
~ijkenof de TUn aUe. goed over zend XXXXX
TIME- 000J81
SC.l :TU12 (OOOOCJ) AIS detected
54.1 :TU12(00004C) AIS detected
S4.1 :TU12 (OOOOC5) AIS detected
sC.l .TU12(0000C61 AIS detected
sC.l .TUI2(000047) AIS detected
sC.1 .TU12(OOOOC81 AIS detected
sC.l :TU12(OOOOC9) AIS detected
SC.l :TUI2(0000501 AIS detected
SC.l :TUI2(000051) AIS detected
SC.l .TUI2(000052) AIS detected
SC.l .TU12(000053) AIS detected
sC.l :TU12(0000541 AIS detected
SC.l .TU12 (0000551 AIS detected
S4.1 .TUI2(0000S61 AIS detected
S4.1 :TUI2(000051) AIS detected
SC.l TU12(000058) AIS datected
S4.1 TU12(000059) AIS detected
sC.l TUI2(000060) AIS detected
SC.l TUI2(000061) AIS detected
sC.l TUI2(000062) AIS detected
SC.l TUI2(000063) AIS detected
SC.l TU2(000008) AIS detected
SC.l TU2(000009) AIS detected
54.1 TU2(OOOOlO) AIS detected



S4.1 TU2(0000II) AIS detected
54.1 TU2(000012) AIS detected
S4.1 TU2(000013) AIS detected
54.1 r '1'02(000014) AIS detected
54.1 r '1'03(0000011 AIS detected

ltlOtXXXXXXJOCXijken of de run alles goed over z@f1d XXJOOt
TIME- 000382
ltlOtXXXXXXJOCXijken of de TU12 aUu goed ov..r zend XXJOOt

TIME- 000400
XXlCXlCXIOOtXXXijken of de '1'012 alles goed over zend XXltXX

•• WRCJNa TUGSTRUC'TURB ••

TIME- 000401
XJCO(xXXXl'XXl(Xl(XXlOCCXxxxxxxxxi:llten of de '1'012 allee goed over zend xxxxx

TIME- 000408
XXlCXlCXIOOtXXXijken of de '1'012 aUu goed over zl!fld XXJOOt
TIME- 000409

na acht keer een foute ppointer gezien te hebben zullen
er op de niet bestaande pointers LOP gegev..n vorden.
'1'0 8-14 be.taan wel dus geen LOP.
Deze zouden holler op in het systel!lll prob11!11len geven.

'1'02 1.01 AIS RDI P n act 5L ais TTAI5
'1'02 1.02 AIS RDt P n act 5L ais TTAIS
TU2 1.03 AIS RDI P n act 5L ais TTAI5

54.1 TU2(0000011 Loss of Pointer
54.1 TU2(0000021 Loss of Pointer
54.1 TU2(0000031 Losa of Pointer
54.1 TU2(000004) Loss of Pointer
54.1 TU2(000005) Lo•• of Pointer
54.1 TU2(000006) Los. of Pointer
54.1 TU2(000007) Lo•• of Pointer
54.1 I '1'02(000015) Lo•• of Pointer
54.1 '1'02(000016) Los. of Pointer
54.1 TU2(0000171 Lo•• of Pointer
54.1 I TU210000181 Los. of Pointer
54.1 TU2(000019) Lo.s of Pointer
54.1 r TU2(000020) Lo•• of Pointer
54.1 TU2(000021) Lo•• of Pointer

lUXXXXXlOCXXXxxxxxxxxxxxxxxxxi:lken of de '1'012 alle. goed over zend XXJOOt
TIME~ 000410

S4.1 '1'02(000001) Lo•• of Pointer
54.1 TU2(000002) Loe. of Pointer
54.1 TU2(000003) Loe. of Pointer
54.1 '1'02(000004) Lo•• of Pointer
54.1 I '1'0210000051 Loee of Pointer
54.1 TU2(000006) Lo•• of Pointer
54.1 TU2(000007) Loe. of Pointer
54.1 '1'02(0000151 Loee of Pointer
54.1 TU2(000016) Lo•• of Pointer
54.1 I '1'02(000017) Lo•• of Pointer

54.1 TU2(000018) Laes of Pointer
54.1 '1'02(000019) Lose of Pointer
54.1 TU2(000020) Lose of Pointer
54.1 I '1'02(0000211 Lose of Pointer

~XXXXXXXXXXXXXll:XXXxxxxlOCijkenof de '1'012 a11u goed OVI!r zand XXXXX
•• L05S or 5IGNAL AT snel ••

TIME- 000411
--Me laten LOP verdwijnen met AI5
54.1 I '1'02(000001) Loee of Pointer
s4.1 I TU2(000002) Lo.s of Pointer
S4.1 I '1'02(000003) Lose of Pointer
54.1 , TU2(0000041 Lo.e of Pointer
54.1 I TU210000051 Los. of Pointer
54.1 r '1'02(000006) Loss of Pointer
54.1 r TU2(000007) Loes of Pointer
54.1 '1'02(000015) Loss of Pointer
54.1 '1'0210000161 Loss of Pointer
54.1 I '1'02(0000171 Loes of Pointer
54.1 TU2(000018) Loss of Pointer
54.1 '1'02(000019) Lo•• of Pointer
84.1 TU2(000020) Lo•• of Pointer
S4.1 r '1'02(000021) Loss of Pointer

XXXXXXXlOtXXltXHken of de '1'012 alles goed over zend XXXXX

•• GOOD 5IGNAL AT 5TK1 ••
TIME- 000415
051.1 Loss of 5igna1
s4.1 I '1'0210000011 Loss of Pointer
54.1 '1'02(0000021 Loss of Pointer
54.1 '1'02(000003) Loss of Pointer
54.1 TU2(0000041 Loss of Pointer
54.1 '1'02(000005) Loee of Pointer
54.1 '1'02(000006) Loss of Pointer
54.1 TU2(000007) Loss of Pointer
54.1 TU2(000015) Loss of Pointer
54.1 '1'02(0000161 Loss of Pointer
54.1 '1'02(000017) Loes of Pointer
S4.1 '1'02(000018) Loes of Pointer
54.1 '1'02(000019) I~8S of Pointer
54.1 '1'02(000020) Loss of Pointer
54.1 : '1'02(000021) Loes of Pointer

XXXXXXXXXXXJ[XlXXXXXXijken of de '1'012 elles goed over zend XXXJOI:

TIME- ooono
-- AI5 aangekomen in gedetecteerd in au1tip1ex
-- eectie
M51.1 I Alarm Indicating 5igna1 in adaptation

54.1 I '1'02(0000011 Loss of Pointer
54.1 '1'02(0000021 Loss of Pointer
54.1 '1'02(0000031 Loss of Pointer
54.1 I '1'02(0000041 Lose of Pointer
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S4.1 I TU2(000005) Los. of Pointer
s4.1 TU2(000006) La•• of Pointer
S~.l I TU2(000001) Lass of Pointer
S~.l I TU2(000015) La•• of Pointer
S~.l TU2(0000161 La•• of Pointer
S~.l I TU2(000011) La•• of Pointer
s~.l TU2(0000191 La•• of Pointer
S4.1 TU2(000019) La•• of Pointer
S4.1 TU2(000020) Las. of Pointer
S4.1 TU2(000021) La•• of Pointer

XXXXXXXlrltXXXJOtXltltlOi1lcen of de TU12 alle. goed over zend xxx.xx
TIME- 000421
-- Eer.te keer AI~ in adaptatie
TU12 1.01 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TU12 1.02 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TU12 1.03 AIS RDI P n act SL ai. TTAIS
TV3 1.01 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TU) 1.02 AIS RDI P n act SL ais TTAIS
TV) 1.03 AIS ROl P ft act SL ai. TTAIS
M51.1 I Alarm Indicating Signa1 in adaptation
54.1 TU210000011 Las. of Pointer
54.1 'TU210000021 La•• of Pointer
S4.1 TU2(000003) La•• of Pointer
54.1 TU2(000004) La•• of Pointer
54.1 TU2100000S1 La•• of Pointer
S4.1 TU2(000006) La•• of Pointer
s4.1 TU2(000007) La•• of Pointer
54.1 TV210000151 Lo•• of Pointer
54.1 I TU2(0000161 La•• of Pointer
54.1 TU2(0000171 La•• of Pointer
54.1 TV2(000018) La•• of Pointer
54.1 TU2(0000191 La•• of Pointer
54.1 TU2(000020) La•• of Pointer
54.1 I TV2(0000211 La•• of Pointer

lOCXXXXXXXXXXXXijken of de TU12 alle. goed over zend X xxx.xx
TIl(E- 000422
MS1.1 Alarm Indica~lng Signa1 in adaptation
54.1 TU2(00000ll La•• of Pointer
54.1 I TU2(000002) La•• of Pointer
S4.1 TU2(000003) La•• of Pointer
54.1 TU2(000004) Lo•• of Pointer
S4.1 I TU2100000S) La.a of Pointer
54.1 TV2(000006) La•• of Pointer
54.1 TU210000011 Lo•• of Pointer
54.1 I TU2100001S) La•• of Pointer
54.1 TU2(000016) La•• of Pointer
S4.1 TU2(0000111 Laa. of Pointer
S4.1 TV2(000019) La•• of Pointer
54.1 TV2(000019) La•• of Pointer
54.1 I TV2(000020) La•• of Pointer
S4.1 TU2(0000211 to••-of pointer
S4.1 Server Signal Fail

XXJCXXX.XXXYXXlCXlCOtlCOtXXXXXxxxijken of de TU12 allee goed over zend XX XXXXX
TIl(E- 000423
-- LOl' wordt ui~ge.chake1d door AIS detectie in multiplex .ectie
KS1.1 I Alarm· Indieating Signal in adaptation
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S4.1 I Server signa1 Fail
XXXXXXXXX1tXXXXHlcen of de TV12 allee goed over zend
TIME- 000424

54.1 I Server Signal Fail
XXlCXXXXXXXXXXXHlcen of de TU12 alle. goed over zend
TIME- 000425

54.1 I Server Signal Fai1
XXlCXXXXXXXXXXXi1lcen of de TV12 alle. goed over zend
TIME- 000426
XXlCXXXXXXXXXXXijlcen of de TV12 alle. goed over zend
TIME- 000421
-- oe goede frame. zi1n weer binnen. AIS zal nog een ti1d
-- 9 Iceer gevonden worden. namelijk totdat er aeht keer
-- en foute pointer i. gevonden.
TU12 1.01 No AIS NoRDI P n aet SL aayn E16
TVl2 1.02 No AIS NoROI l' n aet SL aeyn tt0006
TV12 1.03 No AIS NoRDI P n act SL aayn tt0007
TV2 1.01 No AIS NoRDI P n act SL a.yn E16
TU2 1.02 No AIS NoRDI P n aet SL aayn tt0070
TV2 1.03 No AIS NoRDI l' n aet SL esyn tt0071
TV3 1.01 No AIS NoRDI P n act SL aayn E16
TU3 1.02 No AIS NoRDI P neet SL aeyn tt0090
TU3 1.03 No AIS NoRDI P neet SL aeyn tt0091

S4.1 TV210000011 AIS detected
S4.1 TV2(0000021 AIS deteeted
54.1 TV2(00000)1 AIS deteeted
S4.1 TU2(0000041 AIS deteeted
S4.1 TV2(0000051 AIS detected
54.1 TU2(0000061 AIS deteeted
54.1 TU2(0000071 AIS detected
S4.1 TU2(0000081 AIS deteeted
54.1 TU2(0000091 AIS detected
54.1 I TU210000101 AIS deteeted
54.1 TV2(OOOOlll AIS detected
54.1 I TU210000121 AIS deteeted
S4.1 I TU2(0000131 AIS detected
54.1 TU2(0000141 AIS detected
54.1 I TU2(0000lS1 AIS detected
54.1 TU210000161 AIS deteeted
54.1 I TU2(0000171 AIS detected
54.1 TU2(0000181 AIS detected
54.1 I TV2(0000191 AIS detected
54.1 I TU2(000020) AIS detected
54.1 I TU210000211 AIS deteeted

XXXXXXJCCtXXXXXijken of de TU12 alle. goed over zend

TIME- 000434
-- Vak genoeg een foute pointer gezien
TU2 1. 01 AIS RDI P n act SL ah TTAIS
TU2 1.02 AIS RDI P n act SL ale TTAIS
TU2 1.03 AIS RDIPn eet SL .18 TTAIS

54.1 TU2(000001) La.. of Pointer
54.1 I TU210000021 Los. of Pointer
s4.1 TU2(OOOO031 Lo.. of Pointer

xxx XXXXX

xxxx xxxxx

xxxxx XXXXX

lCXXXXX XXXX



Dit ie een voorbeeld oXXXXXXijken of da TUU elle. goed over zend

TIMEs 000501
Dit i. een voorbeeld 011\ te kijken of de TU12 alle. goed over zend
TIME- 000502
-- o..en bipviolations gevonden ~nt die zijn niet geforceerd.
RS4.1 I Near End Errored Bloek. ,- 000000
H54.1 , Near End Errored Bloek. ,- 000000
HS4.1 , Far End Errored Block. ,- 000000
R51.1 I Near End Errored Bloek. I- 000000
H51.1 Near End Errored Bloek. I- 000000
HSl.1 Far End Errored Bloek. ,- 000000

S4.1 , Near End Errored Bloek. ,- 000000
s4.1 , Far End Errored Block. ,- 000000

Dit i. een voorbeeld Om te kijken of de TU12 alle. goed over zend
•• LOSS OF SIaNAL AT STHl ••

TIME- 000503
-- zie hier voor LOS bij STH(
Dit i. een voorbeeld om te kijken of de TU12 alle. goed over xend xxx

TTAIS
TTAIS
TTAIS
TTAI5
TTAIS
TTAIS
TTAI5
TTAIS
TTAIS

SL ab
SL ab
SL ab
SL ab
SL ai.
SL ais
SL ab
SL ais
SL ais

in ternination

P n act
P n act
P n act
P n act
P n act
P n aet
P neet
P n act
P n act

000527Lo.. of Signal
: Alarm Indicatino Signal
: Server Signal Fail

TIME
osl.l
HSL 1
Hsl.l

TIME- 000512
OSl.1 : Lo•• of Signat
HSl.l , Alarm Indicating Signal in adaptation
Dit i. een voorbeeld om te kijken of de TU12 alle. goed over zend
TIME- 000513
TU12 1.01 AIS ROl
TU12 1.02 AIS ROl
TU12 1.03 AIS RDI
TU2 1.01 AIS ROl
TU2 1.02 AIS ROl
TU2 1.03 AIS RDI
TU3 1.01 AIS ROl
TU3 1.02 AIS ROl
TU3 1.03 AIS ROl
Osl.l , Lo•• of Signal
HSl.l : Alarm lndicatino signal in termination
Hsl.1 I Alarm Indicating signal in adaptation
HSl.1 I Server Signal Fail
DXt i. een voorbeeld om te kijken of de T012 alle. goed over zend
TIME- 000514
osl.1 I Lo•• of Signal
HSl.l I Alarn Indicating Signal in termination
HSl.1 I Server Signal Fail

s4.1 , Server Signa1 Fail
DU b een voorbeeld 011 te kijken of de TUU alle. goed over zend

54.1 I TU21 OOOOO( 1 Lo•• of 1'0 inter
54.1 I TU2(000005) Lo•• of I'ointer
54.1 I TU210000061 Lo•• of Pointer
54.1 I TU210000071 Lon of Pointer
54.1 TU] 10000151 Lo•• of Point.r
54.1 TU2 (0000161 Lo•• of Pointer
54.1 TU210000171 Loe. of Pointer
54.1 TU2 (0000181 Lo•• of Pointer
54.1 TU210000191 Lo•• of Pointer
54.1 TU2(0000201 Lo•• of Pointer
S4.1 , TU]10000211 Lo•• of Pointer

Di tJflCCXltXlCCtlCllOOCXXXxXJlXXIXX i j ken of de TU12 alle. goed over z..nd XXXXXX

TUlE" 00000
94.1 TU2(0000011 Lo•• of Pointer
54.1 TU210000021 Lo•• of Pointer
54.1 TU]I0000031 Lo•• of Pointer
s4.1 TU210000041 Lo•• of Pointer
~4 t I TU210000051 Lo•• of Pointer
5•• 1 TU21000006; Lo•• of ;><>iul ....
S4.1 I T02(0000071 Lo•• of Pointer
54.1 TU21000015) Lo•• of Pointer
54.1 I TU2(0000161 Lo•• of Pointer
s4.1 TU2(0000171 Lo•• of Pointer
S4.1 I TU2(000018) Lo•• of Pointer
54.1 TU210000191 Lo•• of pointer
s4.1 TU210000201 Lo•• of Pointer
S4.1 : TU2(000021) Lo•• of Pointer

Dit is een voorbee1XXlCCCl:lCCti:lken of de TU12 alle. goed over zend
•• CORRECT TUOSTROC'I'URE •

TIU- 000451
-- Al. er drie keer een goede pointer gevonden wordt
-- i. alle. weer oke.
54.1 I TU2(0000011 Lo•• of Pointer
54.1 TU210000021 Lo•• of Pointer
54.1 TU2(0000031 Lo•• of Pointer
S4.1 TU210000041 Lo•• of Pointer
54.1 TU210000051 Lo•• of Pointer
S4.1 TU2(0000061 Lo•• of Pointer
54.1 TU2(0000071 Lo•• of Pointer
54.1 TU210000151 Lo•• of Pointer
S4.1 TU210000161 Lo•• of Pointer
S4.l TU210000171 Lo•• of Pointer
S4.1 TU21000018) Lo•• of Pointer
54.1 TU2(0000191 Lo•• of Pointer
54.1 I TU210000201 Loe. of Pointer
54.1 , TU210000211 Lo•• of Pointer

Dit i. e.n voorbeeldXXXXXXXXijken of de TU12 all•• goed over zend
TIJIE., 000452
TU2 1~01 No AIS NoRDI P n act SL aayn TTAIS
T02 1.02 No AIS NoRDI P n act 5L aayn tt0070
T02 1.03 Ho AIS NoROI P n act SL aayn tt0071
Dit i. een voorbeeld xxxxxxxijken of de TU12 alle. goed over zend
TIME- 000453
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54.1 ITUU (OOOOU/ AIS deteeted
54.1 ITU 12 (000045) AIS deteeted ::lItJ
54.1 :TU12 (000046' AIS detected CD
54.1 .1'1112(000047) AIS deteeted en
54.1 ITU12 (OOOOU, AIS deteeted C
S4.1 ,1'1112 (0000491 AIS deteeted ~54.1 ,1'1112 (000050) AIS deteeted
54.1 :TU12 (000051/ AIS deteeted cr
54.1 ,1'1112 (000052/ AIS deteeted :J
54.1 '1'1112 (000053/ AIS detected fit
S4.1 .1'1112(000054/ AIS deteeted 3"54.1 :TU12 (000055) AIS detected
S4.1 ,1'1112(000056) AIS detected C
54.1 ,1'1112(000057) AIS detected 9.S4.1 :1'1112 (000058) AIS deteeted
54.1 ,1'1112(000059) AIS detected cr
54.1 :1'1112(000060) AIS detected

854.1 '1'1112(000061) AIS deteeted
54.1 ,TU12 (OOOOn) AIS deteeted
S4.1 :1'1112 (0000631 AIS deteeted :J
s4.1 I TU2(OOOOOB) AIS deteeted :J
S4.1 TU210000091 AIS deteeted

lS4.1 • TU2(000010) AIS detected
54.1 I TU2(000011) AIS deteeted
54.1 TU2(000012) AIS deteeted •54.1 1'112 (000013) AIS deteeted ~S4.1 • TU2(OOOO14) AIS deteeted
54.1 • TU3 (0000011 AIS detected 0

0 over zend 'C
TIME- 000568

~54.1 11'1112 (000043) IIIS deteeted
54.1 11'1112(000044) AIS deteeted

:J54.1 :1'1112 (000045) AIS deteeted

S-
54.1 11'1112 (000046) AIS deteeted
54.1 '1'11121000047/ AIS deteeted
54.1 11'1112(000048) AIS deteeted
s4.1 :TU1210000H) AIS detected C
s4.1 1'1'\112(000050) AIS detected
54.1 11'1112(000051) AIS detected
54.1 '1'1112(000052) AIS deteeted
S4.1 .1'1112 (000053) AIS deteeted
54.1 11'1112 (000054/ AIS detected
54.1 :1'111210000551 AIS deteeted
s4.1 :1'1112(000056) AIS deteeted
54.1 :TU12 (000057) AIS detected
54.1 :1'1112(000058) AIS detected
S4.1 ITU12 (000059) AIS detected
54.1 .1'1112(000060) AIS detected
54.1 .1'1112 (000061) AIS detected
54.1 ITU12 (000062) AIS deteeted
54.1 ,1'1112(000063) IHS detected
54.1 TU2(000008) AIS detected
54.1 TU2(000009) AIS detected
54.1 I TU2(000010) AIS deteeted
S4.1 TU2(0000111 AIS det.cted
S4.1 I TU2 (000012) AIS detected

zend

in termination

in te....ination

000553
Lo.a of Frame
Alarm Indieating Signal
Server Signal Fail
Server Signal Fail

TIME
OS1. 1
MS1.1
MSl.1
54.1
D'XXXX~CO~~~XXXXXX~COCOCO~~XXXXXXX12allee goed over zend

S4.1 , Server Signal Fail
DXXXXXXXXXXXXXXXeeld 011I te ki1ken of de TU12 allee goed over zend

•• LOSS OF SIGNAL AT S'n41 CLEARED ••
TIME~ 000528
051.1 : Lo.e ot Signal
M51.1 : Alarm Indieating Signal in termination
MSl.l : Server Signal Fail

54.1 , Server Signal Fail
DXXXXXXXXXXXXXXXeld 0 .. te kijken of de TU12 alles goed over zend

TIME- 000560
MSl.1 Alarm Indieating Signal
MSl.1 Server Signal Fail
54.1 Server signal Fail

D'ltX:XX:IOCWOOl~XXXXXX:XX~OOW~:lOlXXXXXXXX:XX~OOCXagoed over zend
TIME" 000561

54.1 • Server Signal rail"
DXXXX:IOCW~:lOlXXXXXX:XXIOClOOWOOOOl:XxXXXXXX:XXIOCOOtxXgoed over zend
TIME- 000562
MSl.l : Alarm Indieàting Signal in adeptation

54.1 , Server Signal Fail
DXXXXXXXXXX"XXlCCXXXXXXXXXXXXXX"XXXXXltXXXXXXXlOtXXXXXgoed over
TIME- 000563
MSl.l I Alarm Indieating Signal in adeptation

54.1 • Server Signal rail
D'XXlOCIOCW~XX:XX:XXXXlOCIOClOOOOOOOOlXX:XX:XXlOClOCIOClOOOOcxxoedOver zend
TIME" 000564

S4.1 I Server Signal Fail
DlOCIOCOOOOtlOlXXXXxXlOCXXIOClOOOOtlOltlOlXXXXXXXX:XXIClCOOOOOO:X,ed over zend
TIME- 000565

54.1 • Server Signal Fail
DXXICXlICXlWtlOl:XXXXxXlOCXX~OOOOOOtlOl:XXXXUlOCXXIOClICXlOOW:XXdover zend
TIME- 000566
DXXlOCIOCWCOI:XX:XXXXlOCXXIOClIOCOOOO:lOl:XXXXUlOCXXIOClOOOOCOl:XX:X over zend
TIME- 000567
TU12 1.01 No AIS NoRDI P n aet SL aayn E16
TU12 1.02 No AIS HoRDI P n aet SL aeyn tt0006
TU12 1.03 No AIS HoRDI P n aet SL aayn tt0007
TU2 1.01 No AIS HoRDI P ft aet SL aayn E16
TU2 1.02 No AIS HoRDI·p,n·aet St aayn tt0010
TU2·1.03 No AIS NoRDI'P n·aet SL aeyn tt0071
TUl 1.01 No AIS MoRDI P n act SL aayn E16
TU3 1.02 No AIS NoRDI P n aet SL aayn tt0090
TUl 1.03 No AIS HoRDI ~ n aet SL aeyn tt0091
S4.1 ,TU12(000043) AIS deteeted



S4.1 TU210000131 AIS detected
S4.1 I TU210000141 AIS detected
S4.1 I TU3(0000011 AIS detected
DxxxrxxxxxxrXXXXX.I.I~lxXXXXxxXXXXXXXXXXXxxxxXXXXXXXXover lend
TIME- 000569
DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX over lend

TIME- 000600
Dit is ee,XXXXXXICCIOCOOOOWOOlOOl:XXXXXXICCIOtlIOOOOWWWXXXX over lend
•• CABLECtrI' IN S'nIl ••

-- Dezelfde reactie i. te verwachten
TIME- 000601
Di t 18 eenXXXXX:IOtlIlXlOOOOWOOl:JCl:XXXXXXXX:IOtlIOOOOWOOl:JClXXXX over I end
TIME- 000602
Dit i .. een XXXXXXICCIOtlOOOOOOOOW:XXXXXXXXXX:ICXlIOOOOW:JClXX over zend
TIME- 000603
osl.l : Los. of signa1
Dit ie een v'XX:XXXXixXX:ICCOOWOOW:JCl:XX:XXXXXXXXlIOOOOW:XX:X over zend

TIME2 000610
OSl.l I Lo.s of Signal
MSl.1 I Al.~ Indicating Signel in adaptation
Dit i. een voorbeel over zend
TIME- 000611
TU12 1.01 AIS ROl P n act SL ais TTAIS
TU12 1.02 AIS ROl P n act SL ai.. TTAIS
TU12 1.03 AIS ROl P n act SL ais TTAIS
TU2 1.01 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TU2 1.02 AIS ROl P n act SL ais TTAIS
TU2 1.03 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TUl 1.01 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TU3 1.02 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TU3 1.03 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
OSl.l I La•• of Signal
HSl.l : Alam Indicating Signel in termination
HSl.l I Alam Indicatino Signel in adaptation
HSl.1 : Server signel Fail
Dit 18 een voorbeelXXXXXltICXlOOWOOOOl:XX:XXXXXXXXlOOOOW:X:X over zend
TIME- 000612
OSl.l : La•• of ~ignal

HS1.1 : Alarm Indicatino Signal in termination
MSl.1 : Server Signel Fail

S4.1 I Server Signel Fail
Dit ie een voorbeelXXXXXXXXXXXxxXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXxX over lend

zend

TIME- 000651
051.1 I Lo•• of Frame
HSl.l I Alarm Indiceting Signal in termination
HSl.l : Server Signal Fail

S4.1 : Server Slgnal Fall
Dit i. een voorbeelXXXXICCCCOOWW:XXXXXXXXXXICCIOOOOW:XXXXXXX

Dit ie een voorbee1XXXXXX:ICXlOOWWW:XX:XXXXItltXXlIOOOOOO:X:X over lend
•• CAllLECUT CLEARED

TIME- 000626
OSl.1 Lae.. of Signal
HSl.l I Alarm Indicating Signel in termination
Msl.l I Server Signal Fail

S4,1 I Server Slgnal Fail
Dit i. een voorbeelXXXXICCIOOOOWW:XX:XXXXXXXX:XXlIOOOOW:XX over lend

TIME- 000658
r~14l ; Alar= :&~i=ctin; c!~~l in te~ina~i:~

Msl.l I Server Slgnal Fall
S4.1 I Server Signal Fail

Di t Ie een voorbeelXXItltIOtlOOOOWW:XX:XXXXXXICXlCCOOOOW:XXXXXXICCICXlOOot
TIME- 000659

S4.1 I Server Signal Fail
Dit 18 een voorbeelXXXXICCWOOW:xJl:XXXXXXXX:ICXlOOWOO:xJl:XXXXXXICCICXlOOctX
TIME- 000660
Msl.l • A1am Indicatino Signa1 in adaptation

S4.1 : Server Signa1 Fail
Di t i. een voorbe.lXXICCICCOOOO:xJl:XXXXXXXXICCICXlOOOOOO:xJlXXXXXXICCICCOOOO:X
TIME- 000661 .
Msl.l : Alam Indlcatino Signal in adaptatim.
S4.1 : Server Signal Fail

Di t 18 een voorbeelXltXXXXICCIUCOOOOOOOOlXXXXXXICCIOtlCCOOOO:XXXXXXXXlCClCCctX
TIME- 000662

S4.1 I Server Signal Fail
Dit is een voorbeelXltxxICCIOtlIUCOOOOOOOOlXXXXXXICCIOCOOOOW:XXXXXXICCIOtlICCOOot
TIME- 000663

S4.1 : Server Signel Fail
Di t 18 een voorbeelXXXXXXXXXXltXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXxXXXXXxxXXXXXXXXXXxXX
TIME- 000664
Di t ie een voorbee1XXXXXXXXXXX:XXXXXxXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXxxxxXX
TIME- 000665
TU12 1.01 No AIS NoRDI P n act SL asyn TTAIS
TU12 1.02 No AIS NoRDI P n act SL asyn tt0006
TU12 1.03 No AIS NoRDI P n act SL asyn tt0007
TU2 1.01 No AIS NoRDI P n act SL asyn TTAIS
TU2 1.02 No AIS NoRDI P n act SL asyn tt0070
TU2 1.0) No AIS HoROI P n act SL asyn tt0071
TU3 1.01 No AIS NoROI P n act SL asyn TTAIS
TU) 1.02 No AIS NoROI P n act SL asyn tt0090
TU3 1.03 No AIS NoRDI P n act SL asyn tt0091
s4.1 .TU12(00004)) AIS detectad
S4.1 ITU12(000044) AIS detected

in termination

000625
Loe. of Signal
Alerm Indicating Signel
Server Signel Fall
Server Signal Fail

TIME
OS1.1
HSL 1
MS1.1
S4.1
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54.1 :7012(000045) AIS deteeted
S4.1 :TU1210000(6) AIS detected
54.1 '7012(000047) AIS deteeted
S4.1 :TU1210000(8) AIS detected
54.1 :TU1210000(9) AlS deteeted
S4.1 ,TU12(000050) AIS detected
S4.1 :TU12 1000051) AIS deteeted
S4.1 :TU12(000052) AtS datected
s4.1 :TU12(000053) AlS detected
54.1 :TU1210000541 AIS detected
54.1 ,TU12(000055) AIé datected
54.1 ,TU1210000561 AIS detected
S4.1 :TU12 (000057) Ats detected
54.1 :TU12100005S) AIS detected
54.1 :TU12(000059) AtS detected
54.1 :TU12 (000060) AIS detected
54.1 :TU12 (000061) AIS detected
54.1 :TU12(000062) AIS detected
54.1 :TU12 10000631 AIS detected
s4.1 TU2(0000081·AIS detected
s4.1 102(0000091 AIS detected
54.1 TU2(000010) AIS detected
S4.1 TU210000111 AIS detected
54.1 TU2(0000121 AIS °detected
S4.1 TU2100001J) AlS detected
S4.1 TU2(000014) AIS detected
54.1 TUJI000001) AIS detected

Di t ie een voorbeelXXUlOO:XXXXIOClICCOO:XXXXIOClOO:XXXXXX;OOOO:XXXXXXlIOO:XXXXlCCt
TIME- 000666

S4.1 ,TU12(00004JI AIS detected
54.1 :TU12 (00Ó044) AIS detected
S4.1 ,TU12(000045) AIS detected
S4.1 :TU12(000045) AIS detected
S4.1 ,TU12(000047) AIS detected
s4.1 :TU12(00004S) AIS detected
54.1 :TU12 (0000491 AlS detected
54.1 :TUI2(0000501 AIS detected
S4.1 ,TU12(0000511 AIS detected
S4.1 :TU12(000052) AIS detected
54.1 ,TUI2(00005J) AIS detected
54.1 ,TUI2(000054) AIS detected
S4.1 ,TUI2(000055) AIS detected
54.1 ,TQ12(0000561 AIS detected
54.1 'T012 (0000571 AlSdetected
S4.1 :TU12(00005BI AIS detected
54.1 :TU12 (000059) AIS detected
54.1 :TU1210000601 AIS detected
54.1 ,TU12 (000061) AIS detected
54.1 :TU12(000062) AIS detected
54.1 :TU12(000063) AIS detected
54.1 T02(0000081 AlS detected
S4.1 T0210000091 AIS detected
54.1 TU2(000010) AIS detected
54.1 I TU2(0000111 AIS detected
54.1 TU2(000012) AIS detected
54.1 T02100001JI AIS detected

Jul 14 16:43 1994 dumpfile ••peciaal Page 30

s4.1 I TU21000014J AIS detected
54.1 , TU3(000001) AIS detected

Dit ie een voorbee1XXIOClUJ:XX:XX1OCl1ClC0ClI:XXlOCXXlOCll:XXXXltXlICOOO:XXXXIClCOClIClOClOCXXX

TIME- 000667
Dit i. een voorbeeld om te kixxXXlUOOOlXXIOClUOOOlXXXXIOClOCll:XXXXXXlOO:XXXXIOCl[X

•• SlfITCHI!D WRONG (TUGSTRUC)
TIME- 000701
Dit i. een voorbeeld om te ki1xxUlOOl~Ul:XXXXICC:XX~IClC:XXlOClotXXXXXXXXXXX

TIllE- 000716
Dit ie een voorbeeld om te ki:lken of de TUl2 XXXXXXXXXXXXXXX
TIME- 000717
-- Een aantal andere frame zi:ln binnengekom....
TUl2 1.01 No AIS NoRDI P n act SL uneq TTUNEO
TU12 1.02 No AIS NoRDI P n act SL uneq TTUNEO
TUl2 1.0J No AIS NoRDI P n act SL uneq TTUHEQ
TU2 1.01 No AIS NoRDI P n act SL by31 El6
TU2 1.02 No AIS NoRDI P n act SL by20 tt0026
TU2 1.03 No AIS NoRDI P n act SL by20 tt0027
TU3 1. 01 No AIS NoRDI P n act SL uneq TTUNEO
TU3 1.02 No AIS NoRDI P n act SL uneq TTUNEO
TU3 1. 03 No AIS HoRDI P n act SL uneq TTUNEO
Dit is een voorbeeld om te kijken of de TU12 XXXXXXXXXXXXXXX
TIIlE- 000718
Dit ie een voorbeeld 011I te ki:lken oE de TU12 XXXXXXXXXXXXXXX
TIIlE- 000719
Dit ie een voorbeeld 011I te ki:lken oE de TUl2 XXXJtXXltlCXlCO
TIIlE- 000720
Dit ie een voorbeeld 011I te ki:lken of de TU12 XXXJtXXltlCXlCO
TIME- 000721
Dit la een voorbeeld om te ki:lken of de TU12 XXXJtXXltlCXlCO
TIME- 000722
Dit la een voorbeeld ora te ki:lken DE de T012~
TIIlE- 000723
Dit is een voorbeeld 011I te ki:lken DE de TU12~
TIllE- 000724
TU3 1.01 AIS RDI P n act SL ai. TTAIS
-- Alleen deze wordt gemonitored en fout bevonden.
S4.1 TD1210000(3) Los. of Pointer
S4.1 TU1210000(4) Lo.s of Pointer
S4.1 TU1210000(5) Lo.s oE Pointer
S4.1 TU121000046J Loss oE Pointer
s4.1 TU12(0000471 Lo.s of Pointer
S4.1 I TU12(000048) Los. of Pointer
S4.1 TU1210000491 Lo.s of Pointer
54.1 TU12(000050J Los. of Pointer
s4.1 TU12(000051) Los. of Pointer
54.1 TU1210000521 Less of Pointer
54.1 TU12(000053) Loss of Pointer
54.1 TU1210000541 Loss of Pointer
S4.1 TU12(000055) Loss of Pointer



TU12 1.01 ~I5 ROl P ft act SL ai. TTAI5
7012 1.02 AIS ROl P n act 5L ai. TTAIS
7012 1.03 ~I5 ROl P n act 5L ai. TTAI5
702 1.01 Al5 ROl P n act 5L ai. TTAIS
702 1.02 AIS ROl P n act SL ai. TTAIS
TU2 1.03 AIS ROl P ft act 5L ai. TTAIS

54.1 , TU3(0000011 Lo•• of pointer
54.1 : TU12 La•• of "u1tiframe
s4.1 , TU:! Lo•• of MUltiframe

Dit ie een voorbeeld" 0111 te kijken of de TU12 XXXlOQCXXXXlCXXXXXXXXXXXXX
TIKE- 000741

54.1 I TU310000011 Lo•• of-PoInter
54.1 I TU12 Lo•• ol Multiframe
54.1 I TU:! Los. of MUltiframe

DIt ie een voorbeeld 0.. te kijken of de 7012 xxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX

TlKE- 000739
S4.1 701210000431 Lo•• of Pointer
54.1 TU12(000044) Loss ol Pointer
S4.1 7012(0000451 Los. of Pointer
S4.1 TU12(000046) Lo•• of Pointer
S4.1 TU12(000047) Lo•• of pointer
S4.1 7012(000048) Lo•• of pointer
S4.1 7012(0000491 La•• of pointer
s4.1 TV12(0000501 Lo•• of pointer
S4.1 7012(000051) Lo•• of Pointer
s4.1 7012(0000521 Lo•• of Pointer
54.1 701210000531 Lo•• of Pointer
S4.1 TV12(0000541 Lo•• of Pointer
54.1 , 7012(000055) Lo•• of Pointer
S4.1 7012(0000561 Lo•• of Pointer
S4.1 7012(0000571 Lo•• of pointer
S4.1 TU12(0000581 Lo•• of Pointer
S4.1 7012(0000591 Lo•• of Pointer
54.1 7012(0000601 Lo•• of pointer
54.1 TVI2(000061) Lo•• of Pointer
S4.1 7012(0000621 Lo•• of Pointer
54.1 TU1210000631 Lo•• of pointer
54.1 : TU3(0000011 Los. of Pointer

Dit h een voorbeeld 0lIl te kijken of de TU12~
TIKE- 000740
-- ondertussen i. bet LOM defect geconstateerd. Welke LOM voor
-- de TU-12 en TU-2 onderdnakt.

54.1
54.1
S4.1
54.1
54.1
54.1
S4.1
S4.1
54.1

Dit ie

! TU12(0000561 La•• of Pointer
7012(0000571 La•• of Pointer
7012(0000581 Lo•• of Pointer
701210000591 La•• of Pointer
TU12(0000601 Los. of Pointer
TV1210000611 Lo•• of pointer
701210000621 La•• of Pointer
7012(0000631 Lo•• of Pointer
TU1100000l} Los. of Pointer

een voorbeeld 0111 te kijken of de 7012~

TIKE- 000751
s4.1 , TU1100000l) Lo.s of Pointer
S4.1 I TV12 Loss of Hultiframe
54.1 : TV2 Los. of MUltiframe

Dit i. een voorbeeld om te kijken of de TU12 xx
TIKE" 000752
-- ander frame op 54 lag heeft BIP-vlo1ations veroorzaakt. Namelijk 4 per frame

RS4.1 Near End Errored B10cks I- 000000
Hs4.1 Near End Errored Bloek. :a 000000
HS4.1 : Far End Errored B1oek. :- 000000
RSl.l Near End Errored Bloek. I- 000000
HSl.1 Near End Errored B10eks :c 000000
"Sl.l Far End Errored B10eks ,- 000000

54.1 TU3(0000011 Los. of Pointer
s4.1 , TU12 Loss of HUltiframe
54.1 TV2 Loss of Hu1tiframe
S4.1 , Near End Errored Bloek. ,- 000144
S4.1 , Far End Errored Bloek. ,. 000000

xit ie een voorbeeld om te kijken of de TU12 XJlXXXXXXItXlWWCC!XXXXXXXXXX:WWW:X
TIME- 000753

54.1 I TU3(000001) Loss of Pointer
54.1 , TU12 Loss of Hu1tiframe
54.1 : TU:! Lo•• of MUltiframe

XXt i. een voorbeeld om te kijken of de TU12

TIKE- 000760
54.1 , TV3(000001) Lo.s of Pointer
S4.1 : TV12 Los. of Hu1tiframe
54.1 , TU2 Lo•• of MUltiframe

XXXXXXXXXn voorbeeld om te kijken of de TU12 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
•• SWITCHEn WRONG ITUGSTRlJCl CLEARED ••

TlKE- 000761
54.1 , TU3I000001l l.oss of Pointer
54.1 , TU12 Los. of Hultiframe
54.1 : TU2 Loss of MUltiframe

XXXXXXlClXX voorbeeld om te kijken of de TU12
TIKE- 000762

S4.1 , TU3(000001) Los. of Pointer
S4.1 : 7012 Los. of Mu1tiframe
s4.1 , TU2 Lo•• of Hultiframe

XXXXXXXXXXXvoorbeeld om te ldjken of de TU12 XXXXXXXXItXlWWOOlXXXXXXIOOWWOOC:XXX
TIME- 000763
-- eindelijk i. het TIM defect gezien
54.1 TU3(000001) Loss of PoInter
54.1 , TU12 Los. of Hultiframe
54.1 : TU2 Loss of MUltiframe
54.1 , Trace identifier lIIismatch tt0126

XXXxXJtlCCO[JO(oorb@e1d om te kijken of de TV12 XXXXXXIOOUCCUOOlXXXXXXlOCIOOOOOOl:xlCXXX
TIME- 000764
TU3 1.02 ~IS nOl P n act SL ai. TTAIS
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TIHE- 000829
xx

000825
:",12(0000431 AIS detected
:",12(000044) AIS detected
.",1210000451 AIS detected
:",12(0000461 AIS datected
:",12(000047) AIS detected
:TUI2(0000481 AIS datected
:",1210000491 AIS detected
:",12(000050) AIS detected
:",12(000051) AIS detected
,,,,12(000052) AIS datected
:",12(0000531 AIS detected
:TUI2(000054) AIS detected
:",12(0000551 AIS detected
:",12(000056) AIS detected
:TU12(0000571 AIS detected
:",12(000058) AIS detected
:TU12(0000591 AIS detected
:",12(0000601 AIS detected
,TU12(0000611 AIS detected
:TU1210000621 AIS detected
:TU12(00006]) AIS datected

TU2(0000081 AIS datected
TU2(0000091 AIS detected
TU2(0000101 AIS detacted
TU2(0000111 AIS detaeted
",2(0000121 AIS detacted
",2(00001]1 AIS datacted
TU2(0000141 AIS detected
TU] (0000011 AIS detacted
",12 Loa. of Multiframe
",2 Lo•• of Kultiframe

TItlE- 000826
54.1 : ",12 Loa. of Kultiframe
54.1 : ",2 Lo•• of Multiframe

TIME
54.1
S4.1
S4.1
S4.1
s4.1
54.1
54.1
54.1
S4.1
54.1
54.1
S4.1
54.1
S4.1
54.1
S4.1
54.1
54.1
54.1
s4.1
54.1
S4.1
s4.1
54.1
S4.1
54.1
54.1
54.1
54.1
54.1
54.1

TIME- 000827
54.1 : ",12 Lo•• of Multlframe
S4.1 I ",2 Lo•• of Multlframe

ltXXXXXXXXXXXXlXXXlCXXlIOOOOCXlI:xxJ:XXXXXXIClCCIOOOOCXlIOCXlIXXXXXXlClCCtxXlOCXll:xxJtXXXXXX
TIME- 000828
-- De goede fr....... voor "'-12 en TU-2,
al binnen.
TU12 1.01 No AIS NoRDI P n act SL aeyn EIG
TU12 1.02 Ho AIS HoRDI P ft act SL aeyn tt0006
TU12 1.03 Ho AIS HoROI P n act SL aayn tt0007
TU2 1.01 Ho AIS HoROI P n act SL aeyn E16
TU2 1.02 No AIS HoRDI P n act SL a~ tt0070
",2 1.03 Ho AIS HoRDI P n act SL a.yn tt0071
xmWXXxxJvOO:xxJtIOOOOOCXw,oroxix:llOOmXxxJWocXXX:IOOO:lCtlClOCOtXXXXXltlaD:xJOCX XXX

TIKE- 000822
54.1 : Trace identitler ml.match tt0126

TIHE- 000823
-- Er ia weer een goede TI gevonden.

TU3 1.03 AIS ROl P n act SL al. TTAIS
54.1 : TU3(000001) Lo•• of Pointer
S4.1 : Trace identifler mi.match tt0126

JClllOCXl()(XX)orbeeld OIO te kijken of de ",12 XXlOCIOOOOCXXXXlOOOOC:XXlOClOOoaXXXJClOOtX
TIKE- 000765
54.1 : ",3(000001) Lo•• of Pointer
54.1 : Trace identlfler mi.match tt0126

XXXXXXXXXXXXXXrbeeld om te kijken of de ",12 XXXXlOOoa.lOC.XXllOOtxX:XXXXllOOoaXXXJClOOtX
TIKE- 000766

54.1 : Traee identlfler mi.match tt0126
XlCJOCXXXXXXXXXeld 0111 te kijken of de ",12 XXXXJtXXXXlOCXXJCJCXXJ

TIME- 000824
",3 1.01 Ho AIS HoROI P ft act SL aeyn B16
",3 1.02 Ho AIS HoROI P ft act SL aeyn tt0090
",3 1.03 Ho AIS NoRDI P n act SL aeyn tt0091

54.1 :TUI2(000043) AIS detected
54.1 :TUI2(000044) AlS detected
54.1 :",12(000045) AtS detected
S4.1 :TUI2(000046) AIS detected
54.1 :TU12 (000047) AIS detected "
54.1 :",12(000048) AlS deteeted
S4.1 :",12(000049) AlS detected
S4.1 :TU12(000050) AIS detected
54.1 :",12(000051) AIS detected
54.1 :",12(000052) AIS detected
54.1 :",12(00005]) AIS detected
S4.1 :TU12(000054) AIS detected
S4.1 :",12(000055) AIS detected
54.1 :",12(000056) AIS detected
54.1 :",12(000057) AIS detected
S4.1 :",12(000058) AIS detected
54.1 :",12(000059) AIS detected
S4.1 :TU12(000060) AIS detected
54.1 :",12(000061) AIS detected
54.1 :",12(000062) AIS detected
S4.1 :TUI2(000063) AIS detected
54.1 ",2(000008) AIS detected
S4.1 ",2(000009) AIS datected
S4.1 ",2(000010) AIS datected
54.1 ",2(000011) AIS detected
S4.1 I ",2(000012) AIS detected
54.1 ",2(000013) AIS deteeted
54.1 ",2(000014) AIS detected
S4.1 : ",3(000001) AIS detected
54.1 TU12 Lo•• of Hultifr~e

54.1 : TU2 Lo•• of Multiframe



Resultaten simulatie aan netwerk op S4 niveau
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Bijlage V. Simulatie aan S4 terminatie functies

In deze bijlage staat:

• Het blokschema van de 54 tenninatie souree.
• Het blokschema van de 54 tenninatie siok.
• Het schema gebruikt voor de simulatie aan 54 tenninatie functies.
• De gebruikte 5CL file voor de simulatie aan 54 tenninatie functies.
• De resultaten van de simulatie aan de 54 tenninatie functies in wave vonn

onder de volgende condities:
• Het vervoeren van de foute trace identifier en signal label vanaf 0

to respectievelijk 21 ns en 6 ns.
• Een korte server signal fail van 0 tot 2 ns.
• Het veranderen van de signal label naar unequipped van 7,5 ns tot

11 ns
• Het forceren van bit errors op de verschillende velden van de

frames voor BIP errors vanaf 37 ns.
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linput 41gnal label

Idataflow trom souree to sink

linput accepted slgnal label

a.
CD
en
3'
C
Ö-i'
oo
:J

ëD
3
5'o
~

CD
ë
:Jo-m

Input signal label equal

In the accepted

ended

create no error~

frame al1gnment
one seeond eloek
Insert data
make expected and

frame 4
now we wil get dslm and OTIH after a while

the data la AA
frame alignment signal has
the 1 second elk has ended
load the expected tI en 5L

I frame 2

I frame 3

I frame 5

aa\h
o
o
1

a overrlde xxxxxxxx
a s4 ai fa 50 1
a s4-ml-lsëc 1
a s4-al-d so AA\H
a s4-HI-txsl 12\h
a s4-HI-exsl 02\h
a s4-mi-txtl 801122334455667118191a1b1c1d1e1f\h I make expected and Input
a s4-ml-extl 801122J34455666666666a1b1e7d1e1f\h I traee Identifier equal
a a4-ml-sdthr 0004\h I 4 bloeks per seeond is bad
a s4:ml:mperlod 2\h I only two perlod are enough

a s4-al- fa-so
c
a s4-al- fa - so 0
c 26

a s4-al- fa-so
e
a s4-al- fa- so 0
c 26

a s4-al- fa so 1
a 54-cl-sst 0
c
a s4-al-fa- so 0
c 26

a 54-al - fa - so
c
a s4-al- fa- so 0
c 26

1 s4 mi bbs I reset control slgnals no ssf, eount bloeks
h s4:ml:tpstat s4_ml_rdlrep s4_ml_ssfrep I aet the status porta

vector da $II259\da[7:0]

IClrst checklng right fs,ck,data and traee identliier acceptanee
wave nolte s4tralltsl.wfm s4 al ek so s4 milsec s4 al ck si a4 al fs so
s4 ai is si s4 al d so s4 al-d·sl SII163\51I192\dunequ-51I163\5ÏI192\dtlm
$III63\$ÏI192\dde9 s4 cl ssf-s4ardl s4arei s4 ai tsf s4 mi esim s4 al tsd
s4 mi nebc s4 mi febc-s4-ml ids 54 mi nds overrlde 44 mI aesl 54 mI exsl
s(~ml:acti s4:ml:ext! - - - - - - --

wave nolte s4tralltda.wfm 44 al d 40 44 al ek 50 44 al fs 50 s4 mi lsee
beiorec $11141\fs In $11141\ck In äfterc-51I14Ï\fa oüt SlIÏ41\ck:out s4_al d si
s4_al_fa_sl s4_a1:ck_sl dd dc-db da -

c
a s4 ai d so
a s4-al-fs 50
a s4-ml-lsëc
a s4-el-ssf
c 26- -

loutput data from the layer beneath
Ithl4 14 the output fromth slnk

Iinput data from the layer above

Iinput expected slgnal label

vector de $lI259\dc[7:0)

s4trallter4.cmd
for checklng the worklng of the error counters nebc and febc and
the correct worklng of the outPUt error 41gnals (T5r,T5o,ro5,No51
command file for the simulatlon of design 44trallter
ouputflle s4trallter4.wfm
frame 14 9 rowa and 3 colurns

vector 54 al d so 44_al_d_so[1:0]
radix hex-s4-aI d so
Ivector data-dataï1:0]
'radix hex data
vector 54 al d 41 44 al d 41[1:0]
radix hex-s4-aI d 41- -
vector a4areI 84arei[3:0J
radix hex s4arel
vector 54 mi t>lti 54 mI txt1[121:0] Ilnput trace ldent!fler
radix hex-84-ml txtl- -
vector 44 ml-extl s4 mi extl[121:0) Iinput expected trace Identlfler
radix hex-84-ml extl- -
vector extratl ëxtratlI127:0)
radix hex extratl
vector 44 mi actl s4 mi actl[127:0] loutput accepted trace ldentlfler
radix hex-44-ml actl- -
vector s4 ml-txil 84 mi txsl[1:0]
radIx hex-44-mi txsl- -
vector a4 ml-exsl 84 mI exsl[7:0)
radiX hex-s4-ml tX41- -
vector s4 mi-aesl s4 mi aC81[1:0)
radix hex-s4-ml acsl- -
vector s4 ml-sdthr s4 mI 4dthr[3:0)
radIx hex-44-ml sdthr- -
vector a4 ml-mpërlod 54 mi mperlod[3:0]
radix hex-s4-ml mperlod- -
vector s4 ml-Cebc s4 mI febc[15:0]
radix hex-s4-ml febc- -
vector s4 ml-nebc s4 mi nebc[15:0]
radix hex-s4-mi nebc- -
vector cblp ëbip[7:0)
radix hex cblp
vector overrlde overrlde[7:0)
r4dlx hex overrlde
vector s4arel $11163\s4arel[3:0)
radIx hex s4arel
vector beforec beforec[7:0]
radix hex beiorec
vector aftere afterc[7:0)
radix hex aftere
vector dd 51I259\dd[1:0]

stepslze 10ns
clock s4_al_ck_so 0 1

vector db $lI259\db[7:0]
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IC
a a4_a! fa_aa I frame 6 e KD-c a .4_al-fa 50 0 4C
a a4_ai-fa_aa 0 c 26 KD
c 26 the atate haa to ehange to 1. C'...
a a4_a! fa_aa I frame 1 a a4_al is_so frame 11 C- - ~c e
a s4_ai fa_aa 0 a a4_al fa_ao 0 -- - KDc 26 e 26

U)
a a4_al- fa ao I frame 8 a a4_al- fa ao I frame 18 0
c 1 e r-
a a4_&1-fa_sa 0 a a4_ai- fa_sa 0 :::!l
c 26 c 26 G
a a4 al- fa ao I frame 9 a a4_ai- fa so I frame 19 <
a s(::ml-hëc c 8c a s4_ai- fa_so 0
a a4 ai fa ao 0 c 26 ...

a4:ml- hec 0 a.a - a a4 a! fa aD 1 frame 20 CD
c 26 s4=ml-tx'l 12\ha - stop dUNEQU enc 3'a a4_al- fa_sa I frame 10 a s4_al-fa_sa 0
c c 26 C
a a4_al- fa_sa 0 Öc 26 a a4_ai fa_sa I frame 21 -c iD'a s4 al fa sa 1 frame 11 a a4_a! fa_sa 0

a4=mi=ex'1 12\h end of dSLH 26 - 0a c
c 0
a a4_ai-fa_aa 0 a a4_al- fa_sa I frame 22 :::J
c 26 c

CDa a4 ai fa_sa 0
a s4_al fa_so I frame 12 c 26 ...
c 3
a a4_a! fs_ao 0 a a4_al fa_sa I frame 23 S-c 26 c 0a a4 al fa ao 0 -a a4_al fa_sa I frame 13 c 26 i6'-c
a .4 a! fa sa 0 a a4 al fa ao I frame 24 -Cc 26 c: :::Ja .4 al- fa_aD 0 0a a4 a! fa so 1 frame 14 c 26 -a a4=ml=tx'l 00\" let make dUNEQU hi9h i6'
c a a4 al-fa so I frame 2S en
a a4_al- fa_sa 0 c:
e 26 a a4_al-fa sa 0

c: 26
a a4_al fa sa I frame 1S
c a a4_al- fa_sa I frame 26
a a4 al-fa aD 0 c:
c 26 a s4_al- fa_sa 0

c 26
a a4_al- fa_aa 1 I frame 16
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0
(I)

a a4_ai- fa_ao I frame 56 CO
a a4 ai-f. '0 frame 47 c (I)
a a4=ml-lsëc re.et counter. • a4_.1- f._ao 0 0'
c c 26 2a .4 .i fa ao 0

.4:::ml- laëc 0 ~a -c 26 a .4_'1 fa_.o I frame 57 -- (I)
c
a .4 al-fs .0 0 en

a a4_.1- fa_IO 1 I frame 48 c 26 0
c r-
a .4_'1- f._so 0 ~
c 26 a a4_al- fs_IO I fr.me 58 i"c

a a4_ai - fs_IO 0 <
a .4_ai-fa_Io 1 I frame 49 c 26 8c
a a4_.1 fs ao 0 ..-c 26 a 54_a1 fs so I frame 59 Q.

C CD
a .4_ai f. 10 I frame 50 • s4_ai- fs_ac 0
c c 26 Ut

a s4_ai- fa_.c 0 3'
c 26 • .4_al- fs so I frame 60 C

c
Q.a a4_al- fs_ao 0

a .4_ai-f._ao I frame 51 c 26 CDc
a .4_ai- fa 150 0 8c 26 • a4_ai- fa_.o I frame 6l

c :J
a 14_al- fs 10 0 -a .4_ai fa_ao I frame 52 c 26 CD

c 3a .4_ai-fa_.o 0
c 26 • .4 al fs so I frame 62 S'

c 0a .4 ai- fs_.o 0 -a .4_ai- fs_.o I frame 53 c 26 iDc

• a4_ai- fa_.o 0 2"
c 26 a a4_al-fa ao I frame 63 :J

c 0
a 14_.1- fa 10 0 -a .4_ai- fa_so I frame 54 c 26 iD

c Ut

• .4_al- fa_ao 0
c 26 a s4 .i-fa_.o I frame 64

c
a a4_ai_fa_Io 0

• a4_ai- fa_so I frame 55 c 26
c
a .4_al- fa_.o 0
c 26 a a4_al- fa_.o I fr.me 65

c



.. a4_ai-fs_ao 0 e ~I
e 26 a a4 al fs ao 0 CO'

e 5
a overrlde SS\h I make a errored bloek (8 erron) CD

a a4_ai fs so I frame 66 e 0"
- - ..

e a override xxxxxxxx 5.a a4_ai- fs_ao 0 e 20 ;ll;"
e 26 CDa s4_ai fs_sc I frame 5

e en
a a4_ai- f"_"o I frame 61 a s4_ai_fs_ao 0 0e e 19 r-
a a4 ai- fa_"O 0 a override aO\h I make a errored b10ek (2 errors)

::!:e 26 e
a overrlde xxxxxxxx CD
c 6 <a s4_ai- fa ao I frame 68 8c a s4 ai Cs 30 frame 6

a a4 ai fa_"O 0 a s4-melsëe reaet the counter ..
e 26 a s(:ml:::bbs count the BIP vio1atlons 0.e CDa s4 ai fa ao 0

a4 ai fs I frame 69 s4-ml- lsëe 0 ena - -so a
e e 26 3'a a4 ai- fa_so 0 Cc 26 a s4 -ai-fa_so I frame 1

Qe
a s4 ai fa_"O 0 -e 26 - ëD

now can we start with erron Q
a a4 ai fa ao 1 a a4 ai fs_so I frame 8

S(:mi:::lsëe 1
- - Q.. e :J

c a s4_ai fa_so 0
a a4 ai fa ao 0 frame a ligrunent signa I has ended e 12 ëia a4:::mi:::lsee 0 the 1 seeond elk has ended a override 51\h I make a error (5 errors)

3e 2 c
a override FF\h make an errored b10ek (4 errors) a override xxxxxxxx
e c 13 5'
a override xxxxxxxx a
e 23 a s4 ai fa so I frame 9 -- - ëDc
a a4_ai- fa ao I frame 2 a a4_ai_ f s_ao 0 2'e c 5
a s4_ai fa so 0 a override S5\h I make a error (8 errors) :J

- 0e 26 e
override -a xxxxxxxx iii'a s4 ai-fa - so I frame 3 c 20 en

e
a s4_ai fa_so 0 a s4-ai- fa_so I frame 10
e 12 e
a override Sl\h I make a errored bloek (5 erron) a s4_ai-fs_sa 0
e e 19
a override xxxxxxxx a override aO\h I make a error (2 errors)
c 13 c

a override xxxxxxxx
a s4_ai fa_"O I frame 4 e 24
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Bijlage VI. Simulatie aan S4 terminatie- en adaptatie functies

In deze bijlage staat:

• Het blokschema van de S4 adaptatie souree.
• Het blokschema van de S4 adaptatie sink.
• Het schema gebruikt voor de simulatie aan S4 terminatie en adaptatie

functies.
• De gebruikte SCL file voor de simulatie aan S4 terminatie en adaptatie

functies.
• De wave resultaten van de simulatie aan S4 terminatie en adaptatie functies

onder foutloze transmissie.



L Er.U STOkE

AMOUNTll.O) I3U3T
-~·~~T(l&0)

X4 Cl 0 .---F~T~"" DI~i~c:J~;:gl~ >oTC""P·OIX4-~I -eK
K wl(

VUOL-&LAS_ 8TOI'\..E
ACTIVJ:~

pO"la.O) POtfGENEFl.

01112.0)
OUTI7.DII

Di" 1I1~OI

L!"CTIVEX4_CI_•• t:: ~K DATA.
CONN,"OIT

L
.'. >JN5(7.0)

ADSOSEQU HA.t<EJUST )JN4(7'0)

lu AHOUNT(1.0.U:: - ~~aTANCEI15'OJ

DATA_OUT (7 •~hJ
~~~~I~:gJ 34 AIWHICH(laO) ssr lJN1(7.01

POIt12.0) HICH(l'O) K DATA OUT(7'0)
K LOO OOK

~K DEC~U. D. ..'1 t'l.O) VUOL-CONN5BIT
VUDL-ACSOSEQU
PINORDER- cx FAS LOOI .OH 2'''UD~_.lUQT AHOUNT(1.0J

OBITINS DEI.VCf"AS
S4_MI_T)CTO ll'OJ XTO(1.0J

OUT(71 0 )1
C4FAS

VC4r".JUICH(1.0) K
~x DA.TA

DOMITI7.0J VHOL_OELVCFAS
VHDL-08ITINa 1l'XNOf\DER- CK VC"I'"A8 VC4F"tlO

I'UtTIN.
WttlCH(l.O IIICIlII.01

OUT [7 .011
~K DATA

D'U.JT I 1,0)
VHDL_I'AITINS

01").0)



PHA5LOLP
COfU'ECTIO COJ\RECT%ON

rtISTANCE [ UI , 0 I PLL C

PLL TeK
VHDL-PHASLOLP ACTIVE,PINO~OER_ DISTANCE 1510 CO""""' TIOW

+JUST

>1 STill NCE(1!5:0)

AMOUNT(1:0)

DISTANCEllS.01l.J

OUNT(1s0) ~ GENAIS
~

c:K AD
~f-1flA ""(7:0) CTlVE Jr- K wP, DATA ATA IN

TSF TSF-
X

----F~AIS CK 0

eK
vnu~- I DATA OU

VHOL-OENAIS

JUSTCONTfIl.OL

--r:~TA_IN(7aO)

JusL

USTINDI
USTDECMOM

...-FK

VHOL-JUSTCONTROL
I

~J~s
oaIT JlleAOODIT

AMOUNT ( 1 1 0 ~J::: I ~~T" IN(710)

TXTO( 1 a0)11'0"(2' Ol _
..-F~AP.'1' S4_MI_TXTO(ls0)JUSTOECMO

JUSTIN0IJ--
VHDL-AEA.DOBIT

• VHDL_ADS 1 SEQU

POHACCEP

lJATA IN ("7 .01

Z~("7s0)
Z5(710)

Z4(7;0) :;I~:gJZ3(7tO) H4 (7: 0)OH('2'sO) H4(71:0) F2(7s0J
POH(2s0) 4 K F2(7tO]

VHOL-POHACCEP



ACTXVE

54 MI TXTO &O(l;,~1
- - X4 ~l: SSF

S4=TZ=FS+-!==

-:cCen::J_

~~en:::7'«l'en
3a
caencr...
C
~-

VC4ADSOU <
8...
0
CD
«I'

3'
C
ë-i'
êi
::J

~

S4 AI D(7: ~Jf.
- sT AI F.~

NIR-VC4ADSOU

X4_C%_O_SO
ZNPUTCEN

VHDL-XNPUTQEN

Cl,..OCJ<B:IT

C

VHOL-CLOCKD%T

CD
3
5'
a-i'
en
::J

aa.a
'0
ä-i'



IThls wl11 take care of dTIM and OSLM whleh may cause
IAIS
I the data has to come from and qo to the X4 layer

c 700
a .4 cl ssf 0
c 500 -

command-flle for checklng the worklng of
the deslgn x41nvc4
the frame has an abnormal slze <a> ba2 framesize=61

label equal
lnput

set ehe status porte
count bloeks

h s4 mi tpstat e4_mi_rdirep s4_ml_ssfrep
1 s4-mi-bbs
a ovërrïde xxxxxxxx
a x4_cl_ssf 1

a active 1
a a4 mI txto so 01\h
a a4-ml-1sec- 1 one aecond clock
a a4-Ml-txs1 12\h I make expected and Input slqnal
a a4-ml-txti 80l122334455667778797a7b7c7d7e7f\h I make expected and
a a4-ml-adthr 0004\h I la blocks per second la bad
a a4-ml-mperlod l\h I only two perlod are enouqh
a ovërrïde xxxxxxxx I create no errors

vector s4 mi txto so s4 mi txto so(1:0)
vector s4-ml-txto-sl s4-ml-txto-sl(1:0)
vector s4-ai-dso ä4 al dsoï7:0)
vector s4-al-dsl s4-al-dsi(7:0)
vector z5-z5ï7:0) - -
vector z4 z4(7:0)
vector z3 z3(7:0]
vector H4 H4(7:0)
vector F2 F2(7:0)
Ithe vectors from vc4tersln
vector s4 mI txti s4_mI_txtII127:01 Iinput trace Identlfler
vector s4-ml-txsl s4 ml txsl[7:0) 11nput slgnal label
vector ovërr1de overrldë[7:0)
vector s4 mI sdthr s4 mI adthr{3:0)
vector a4-mi-mperlod .4 ml mperlodI3:0)
vector a4-mi-actl s4 ml-actl(127:0) loutput accepted trace ldentifler
vector a4-ml-acsl s4-ml-acs1[7:0) 11nput accepted slgnal label
vector cable-ln $112ï5\$11141\cable ln.17:0)
vector dstor; $1164\dstore[7:0) -
radIx bin dstore
vector amount $111\$1157\amount.(1:0)
vector data_wr $111\$1157\data_wr.(7:0)

wave noitc x4vc4data.wfm x4 ci aaf x4 ci d ao $1187\ck $1164\$11101\decjust
dstore s4 al dao $1164\s4 tl ëk $1164\s4 .1 fs cable ln $11215\$11141\ck ln
$11215\$11259\a4 cl fa a4 81 dsl $11215\ä4 81 ck sl $11215\s4 al fs sI 
$111\$1157\just S11ï\$113\justlndl $111\$l13\jüstdecmom data wc amount
$111\$lI92\daea_ln x4_CI_O_SI x4_cl_ck_al -

wave noltc x4vc4alqn.wfm x4 cl asf x4 cl d so $1187\ck $11215\s4 al tsf
s4 al tsd s4 ml cslm a4 ml ëtlm $11215\$11259\$11193\sl $11215\$11259\$11193\tl
s4=ml=acs1 a4_mI_actl $ïl1\$ll92\data_ln x4_CI_O_SI x4_cl_ck_sl F2 H4 Z3 Z4 Z5
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a a4 ai- fa ao 1
a a(:mi- laëc 1
c
a a4 ai-fa ao 0
a a4=mi- laëc 0
c
a override 80\h
c 25

a a4-ai- fa-ao 1
c
a override 84\h
c
a override xxxxxxxx
a a4-ai- fa-ao 0
c 25

a a4-ai- fa- ao
c
a s4-ai-fs-so 0
c 6
a override 45\h
c 2
a overrl de xxxxxxxx
c 18

a a4 ai-fa ao
a a4-mi-laëc
c
a a4 ai- fa ao 0
a a4-mi-laëc 0
c 26

a a4-ai- fa- ao
c
a a4-ai- fa- ao 0
c 26

a s4-ai- fa- ao 1
c
a a4-ai-fa- ao 0
c 26

a a4 - ai- fa- ao 1
c
a a4-ai- fa- ao 0
c 26

a a4-ai-fa-ao
c
a a4-ai-fa- so 0

c 26

frame 11 a a4_ai-fa-10

reaet the counter c
a a4-ai- fa-sa 0
c 26

a s4- ai fa - sa 1
c
a s4_ai fa- sa 0
c 26

frame 12

try to change the trace identifier
it takes toa long to look whether

I ita changlng or not

I frame 13

I Error in slgna11abe1

Iframe 14

I frame 15

I frame 16

I frame 17

frame 18
if the signa1 label hasn't changed yet

I frame 19

I frame 20
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Bijlage VII. Voorstel van DBP voor 1+1 protectieschema

In deze bijlage staat:

• Het voorstel van DBP voor 1+1 protectie.
• Nadere uitleg van DBP met betrekking tot het voorstel.
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1 Introduction

Tnis contribution is an addition to TD .... "comparison between MSP and Sl'."CP". [t describes
a 1: 1 SNCfNC protection with extra traffic on the protection SNC/NC. It is shown that ror
this case a procedure without a dedicated i\1'S protocol is possible when making use of:he
functions HSUG/LSUG (fcrmerly HUG/LUG) and formerly HPOMILPOM function which
nas been splitted into the new functions HSUMILSUM and HPOMILPOM (new version).
The single phases for switching from working SNC/NC tO protection SNC/NC is described
nnd illustrated in Figure 2 to Figure 6. The single phases foe switching from protection
SNC/NC to working SNC/NC is described and illustrated in Figure 7 to Figure 9.

For the normal traffic protection can be provided either for the whoIe NC or only for a part of
i:he end tO end link, i.e. SNP. Extra traffic can be routed via the protected NC/SNC. .'\n Ex
ample is shown in Figure 1.

F!gure 1: Example of 1:1 SNCfN protection
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2 Abbreviation, timer etc

2.1 Timer

Timer Tl: Persistence check timer. It is used the avoid switch-over form working to pro tec
tion SNCfNC on spurious effects.

Timer 1'2: 1'2 is used to get a minimum period where correct TT! and TSL are present at the
distant SUMo This acknowledged that either side has opened the connections.

Timer T3: Persistence check timer. It is used the avoid switch-back from protection to
working SNC/NC on short term disappearance of the defect.

2.2 Abbreviation

ExTSL: Expected TSL

ExITI: Expected TTI

NC: Network Connection

SNP: Sub-Network Connection

TSL: Trail Signal Label

TT: Trail Termination

TTI: Trail Trace Identifier

TxTSL: Transmitted TSL

TxTTI: Transmitted TIl

2.3 Errors during the switch-over

During the switch-over procedure the detection of defects or RDI shall be ignored at ei ther
location.

r~1-n<::l.doc Page 2 of 10
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3 Phases from detection of a defect in the working SNC/NC
back farm protection to working SNC/NC

to switch·
'.

3.1 Switching from working SNC/NC to protection'SNC/NC

In the case of a detection of a defect on protection SNC/NC (at POM 3 or POM 4) no conse
quent action will be taken from POM except the report via the reference point. However, TI
D or TI C wiII insert RDl in this case.

In the case of a defect on working Ne in both directions at the same moment phases 4 and 5
at location AlC are the same as phases 2 and 3 at location BID.

Phase 1: No defects
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~
LJM

2 ExTTI=1
. ExTSL=O
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~ à ,!á ~
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~

nco-1.cdr

Figure 2: Example of 1:1 SNC/NC protection wich extra traffic under nonnal conditions

Phnse 2: Deteccion of a defect on working SNC/NC at POM 2

=- s.arc of timer Tl
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Phase 3: [f defect at POM 2 AJ.'1D na defect at POM 4 AND expiry of timer Tl

=- open all connection of working and protection SNCfNC at location BID
=- deactivate POM 2 and POM 4
=- activate SUM 2&4 and SUG 2&4 (with insertion of RDI at SUG 2)
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I
working NC

07UG

TxTTI=ll
TxTSL=O

I

7
n---------,-I------,.-/--.-----.,.-.--;..,;i

~ A _IXÁTT~I"_~~2 (~
S<TTI=2 ExTTI=3 ~
ExTSL=O ExïSL=x TxT5L=O I I Sx.TTI",A

MOl i Sx.TSL"'x

proceç-jcn "IC \ I /
A ~

I /,~ lj~ 4

fY>-~
TxTTI=A
TxrSL=x

TxTïI=C

~
eXira
:raffic

5cITIzO
ExTSL=y

ïxTTI=3
TxïSL=O

1/::)::1 a~ive

c:=J deac:ive

ExTTI=C ExTTI=3
E.xTSL=y Ex'·SL=O

ROl

extra
Iraffic

---~(E-<~
TX~
TxTSL=y

nco-3.c::r

Figure 3: Example of 1:1 SNC/NC procecrion wüh defect detection at Ale

Phase 3a: Detection of RD[ at POM 1 Al'iD POM 3

=> start timer Tl

q;5Z-0CjJ.coc Page -+ or :0
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Ph:lse 4: If RDI at POM 1 Ai.'iD POM 3 AND expiry of timer Tl

=- open all connecrion of working and protection SNC/NC at location NC
=- deactivate POM 1 and POM 3
=- a,çtivate SUM 1&3 and SUG 1&3
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Figure 4: Example of 1:1 SNC/NC protection after expiry of Tl at location Ne

Phase 4a: Detection of correct TIl Ai'iD correct TSL at SUM 4

=- start timer 1'2

Phase 4b: Detection of correct TTI Al'l'D correc~ TSL at SUM 3

=- start timer TI

q;5:!.ocp.doc Page 5 of la
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Phuse 5: Expiry of timer 1'2 at location BID

= connect TI B te protection SNC/NC
= deac:ivate SUG 4 and SUM 4

= activate POM 4: ExTII =A, ExTSL = x
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Figure 5: Example of 1:1 SNC/NC after expiry of 1'2 at location BID
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Phase 6: Expiry of timer 1'2 at location AlC

=:> conneet TI A to protection SNC/NC
=:> deactivate SUG 3 and SUM 3
=:> activate POM 3: ExTII =B, ExTSL. = X
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Figure 6: Example of 1:1 SNC/NC protection after expiry of TI at location AlC
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Switching from protection to working (revertive mode)

Phase ï: Oisappearance oE the defect on working SNCfNC i.e. detection of correct TIL
.-\1'i0 correct TSL A.NO NOT RDl at SUM 2

=- start timer 1'3

Phase 7a; IE correct TSL AND correct TS-::'" A.l'\lD NOT RDl at SUM 2 .~\ND expiry oET3

=:> open all connections of working SNCfNC at location BID
=- deactivate POM 4
=:> activate SUG 4 and SUM 4
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Figure ï: Examp[e of 1:1 SNC/NC protection after disappearance of defect

Phase 8: Oetection or RO[ at POM 3 ANO NOT ROl at SUM 1

=:> start timer Tl
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Phase Sa: If ROl at POM 3 ."\J.'10 NOT RDI at SUM 1 AND expiry of timer Tl

==:> open all connections of working SNC/NC at location AlC
==:> deactivate POM 3
==:> activate SUG 3 and SUM 3
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Figure 8: Example of 1:1 SNC/NC protection after detection of ROl at POM 3

Phase 9: Oetection of correct TIL ANO TSL at SUM 4

==:> start timer TI

Phase 9a: Oetection of correct TIl ANO TSL at SUM 3

=:> start timer TI

Pag~ 9 or" 10
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Phnse 10: EXplry of timer 1'2 at location BID

=- switch IT B from protection SNCfNC to working SNC/NC
=- deactivate SUM 2&4 and SUG 2&4
=> activate POM 2: ExITI = A, ExTSL =x
==:> activa te POM 4: ExITI = C, ExTSL = y
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Figure 9: Example of 1:1 SNC/NC protection after detection of correct TIr and TSL at
SUM2&4

Phase 11: Expiry of timer 1'2 at location Ne

=> switch TI A to working SNC/NC and TI C to protection SNC/NC
=> deactivate SUM 1&3 and SUG 1&3
==:> activate POM 1: ExIT! =E, ExTSL =x
==:> ac:ivate rOM 3: ExITI = D, ExTSL = y

See figure 1.

Phase 12: No defect.

~g5:.n<::1.doc Page 10 of 10
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Nadere uitleg van DBP met betrekking tot het voorstel

'01. ~e·l·e·k·o·m·Telefax".Iifo+.. - - _ .

Forschungs- und Technologiezen1rum
Cautae!'la Bundaapoat Telekom, Forach ung I-und Tec:hnolo;lezermam
Postfacll '0 00 03, 64278 D.rmlWlt

An/Pourrr
#.r~~;P;;lQl1~

AT&T NSI
02.05.94

Tel.: -1-31 35 87 42 70

Fax: +31 35 87 44 55
Anzai'll nachfolQGtlder Setten
ToutN~ paglU .",."C8~ flulJltl
TotaJ PaQe. lifter ltIla~ 4

Bei unvollS1Andlg.m Emplan; Nac:l'lricht 1lI1:
N'llVu"" reeu /Dut_ les psqlU eotrecterMnt. fnforTMZo '0 v. p.:
If not pr~rly ,.e»Jved, ?leue eaU:

Josef Roese, FTZ. N 12·11

Subj&Ct

Dear Maarten,

Tolefax: + 49 6151 9832 88 (Grp 3&4)

+ 496151 982358 (Grp 3)

Tolo1on: +49 6151 83 51 88

Thank you fOf your interest in our proposed 1:1 SCNP method. With regard te your 1st
question I am quite sure that TD 24 contains all details for defects at location land II (see
Figure 1. Defects those occur outside the protected SNC (downstream or upstream) are not
cODsldered in TD 24. There are twoalternatives to get a stabJe protection mechanism that
works properly at all combiDstions of defects at different locations. They use:

1. extra timers

2. connection supervisers at the entrance of the switching matrix and signalling between
SUMandSUG.

I prefer Method 2 because it is more stabie due to a defined signalling on defect location.
PIea.se let me know what method you prefer. If it is method 2 what kind of slgnalling wuuld
be the best?

Defects outside the protected SNC make th~ SNC protection mechanismen complex,
independent of the signalling method (dedicated APS protocol or RDI and SUG/SUM). There

_.~. ·~wi11!'e na change of ongoing phases for defects at location I.

I will describe the state table of metho 2 later (after finishing my contribution to sa 15
meeting.
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Figure 1 shows the locations (1 to VI) where defects could occur.

111 I IV

Figure 1: Location of defects

A simultaneous defect of both direction of transmission of the working SNC is not explicitely
described, but covered by the description. In such a case phase 3a- and 4 will be replaced by
phase 2 and 3 at location AlC and they happen at the same point in time. As a consequence
the switch-over will be faster.

1 Improvements in order to avold deadlocks by the use of two extru timen

1.1 Defect thnt occurs downstrenms in the workln2 poth (lIl)

On such a defect the protected SNC switches from working to protection and notices
immediate after thc switch·over that thc worker is not defect. This instabie situation (toggling
between worker and protection) can be avoided by an introduction of timer T4. A further
timer T5 should be introduced that triggers a periodical test of the worker in the case of a
long term defect downstreams.

Anmendtments:

Phase 5: add

==- disable timer Tl
JC;> start timer T4

Phase 7.0: Expiry of timer T4 AND timer T3 was not started

.. enable timer Tl

Phose 7.1: Expiry of timer T4 AND timer TI was started

~ start timer T5

Phase 13: Expiry of timer 5

=- enable timer Tl
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1.2 Defect that occurs upstreams

1.2.1 Defect In ·workIng path o~ protection path only (IV orVn

Ne efrects. because the switching criteria at the distand end (location Ne in TD 24) is thc
detectien of RDI at POM 1&3•.

1.2.2 SlmultJlneous defect in working nnd protectIon path (IV nnd VI)

Switehing criteria at location Ne is fulfllled. Actions of Phase 4 start. SUM 1&3 received
incorrect TrI and TSL and consequently SUG 1&3 send ROr. On detection of RDl at
POM 2&4 a switch-over to protection SNC happens at location BID as weIl. This is the same
phenomena a.s describe in section Fehler! Verwelsquelle konnte nicht gefunden werden..
For that reason the same improvements are required.

Phase 4: add

:=r disable timer Tl
==- start timer T4

13 Defeds inside nnd outside the protected SNC

1.3.1 Defects In the same pnth (I nnd (111 or IV) o~ar and (V or Vn)

Identical with the derect conditions inside thc protected SNC

1.3.2 Defect in working path inside the- protected SNC and defect In protection pnth
outside the protected SNC (I and (V O~ Vn

Switching te protection SNCwould proteet the traffic. but is- not possible according thc
current descrlption. Modifications of the switehini criteria in order to enable the switch·over
in such. caSe& would increase the availability of tbe protected path.

Two lmprovements are necessary. The condition of phase 3 and phase 4 should be modified
as follow:

Phnse 3: If defect at POM 2 A~;D fte èe€eet at FOM -+ AND expiry of timer Tl

Phase 4~ If RDI at POM 1 AND (RQI OR defect) at POM 3 AND expiry of timer Tl

2 Improvementsln order to avoid dendlocks by the use of connection supemsion

The status af the incoming path at LCS/HCS shall be sent to the distant end when a switch
over is started. The informat/on exchange shaU be perfonned by SUG and distant SUMo Thc
same protocol or pans of th. protocol for traU protection could he used as weU as any other
signalling method using a slnJfc bit or a special m of the SUG. There is no limitation
because tbc SNC is out of servfce duringthe silP1alling.
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Figure 2: 1:1 SNC/NC protection with extra traffic and LCSIHCS

When a SUO is activated the path status of the corresponding LCSIHCS shall be sent to the
distant SUMo For safety ressen a parallel information on working and protection path might
be chosen in same phases.

A description with ongoing phases is impracticable and confusing. An appropiate solution
will be specification of a state table or something similar.

3 Proposal for timer values

Tl =2 ms
1'2::;-
T3 = 2 minutes
T4:;; 5 Sec
T5 = 30 minutes



Bijlage VIII. Simulatie aan DBP en alternatief protocol

In deze bijlage staat:

• Simulatieresultaten aan DBP protocol onder de volgende foutcondities:
• I Kabelbreuk op lijn 3 op 0,8 ms.
• 11 Kabelbreuk op lijn 2 en 3 rond de 1,8 ms.
• 111 Kabelbreuk op lijn 1 en 5 rond 1,8 ms. (afkomstig van andere

simulatie)

• Simulatieresultaten aan het alternatief protocol onder de volgende condities:
• I Kabelbreuk op lijn 3 op 0,3 ms.
• 11 Kabelbreuk op lijn 2 en 3 op 2,5 ms.
• 111 Een korte schakelfout van lijn 1 naar lijn 2 op 2,1 ms.
• IV Kabelbreuk op 1 en 4 op 2,7 ms, waarbij kabelbreuk op 4 zeer kort

is.
• V Kabelbreuk op lijn 2 gevolgd door een kabelbreuk op lijn 6 rond 4

ms.
• VI Kabelbreuk op lijn 2 gevolgd door een kabelbreuk op lijn 5 rond 5

ms.
• VII Kabelbreuk op lijn 1 en korte breuk op lijn 4 gevolgd door een

kabelbreuk lijn 5 rond 6,5 ms.
• VIII Kabelbreuk op lijn 1 en korte breuk op lijn 4 gevolgd door een

kabelbreuk lijn 6 rond 8 ms.
• IX Een korte kabelbreuk op lijn 3 gevolgd door een upstream kabelbreuk

op lijn 7 en een kabelbreuk op lijn 2 rond de 10,8 ms.
• X Een lange kabelbreuk op lijn 3 die voor een gedeelte samen valt met

een upstream defect op lijn 7 rond de 12,3 ms.
• XI Een aantal fouten die gelijktijdig optreden op lijn 1, 3 en 7 rond de

17 ms.
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otyom_a. t~enum F====iF;;;:,A;r:;LF::;,S~:E~=V=X:::;Tif.R~U~E~=\;X;:======~=====':F~A~L~S;:;:E;========::=;X~~T;;;R~U~E;:=~'l~~=F;::;:A~L~S;;;:;E~~~~
otyom_a.rtenum FALSE Y Y Y TRUK ""Y FAL-SE X X X TRUE X FALSE

TRUE
x FALSE

<
Q
:::s
en
~f
c
0'-CD
Q
Q
:::s
o
Ol
"V

"0
a
8
2.

FAL::>E
FALSE

FALSE

TRUE

TRUE
FALSE

FALSE

X

X

X
X

X

X TRUE

X TRUE X
TRUE

TRUE XX

TRUE XX

X FALSE
X

x
FALSE

FALSE

TRUE
Y

TRUE

FAL~E

FALSE

FALSE
FALSETRUE X

TRUE

TRUE

TRUE Y.Y. TRUE Y
X FALSE X

TRUE XX TRUE X

TRUE

FALSE Y

FAI::iE X
FAL;;E X

FALSE X

rmyom_a. ts~num
rmyom_a.rtEmum
otyom_a.ts~num

otyom_a.rt~num

rm sum a.ts~num

rm-sum-a.rt~num
ot-sum-a.tsenum
ot sum a. rtemum
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1.6ms
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1.7ms



Jun IS lU:U4 l~~ VUYAUhK l'age-l-

1.7B0447103ms ,
05. 69710327Sus ..
a/swctrlwos~:murn neon X- norm
b/swctrlwos~nurn X- norm X- neon
/gena/stat~nurn vllax lx X x X J. X- J.J.
/genb/stat~nurn J.x X- x X- J. X- J.J. X- J.1J..

rmyom_a. ts~num RUE x FALSE X- TRUE
rmyom_a.rt~num FAL E X TRUE X FAlSE xx FALsE X TRUE
otyom_a.ts~num TRUE x ~'ALSE X TRUE
otyom_a.rt~nurn FALSEX- TRUE x FAL E X- TRUE

rm_sum_a.rtenum FAL~ E X TRUE X FALSE xx FALSE X TRUE
rm_sum_a. t~enurn FAL~ E X TRUE X FALsE
ot sum a.t~enum TRUE x TRUE X FALsE
ot sum a.rt enurn IFALS. x TRUE X FALSE X TRUE

rm sum a.t~enurn FALSE x TRUE xx TRUE
rm sum a.rt enum FALSE x TRUE X FALSE X TRUE
ot sum a.t~enum FALSE x TRUE
ot sum a.rt enurn TRUE xxTRUE X FALSE x TRUE

rmyom_a.t~ enum TRUE x FALSE x TRUE X FALSE
rmyom_a.rt enurn FALSE x TRUE x FALSE X TRUE
otyom_a.t~ enum TRUE x FALSE
otyo~a.rt enurn TRUE XXTRUEX FALSE X TRUE

I I I I 1 I 1 I I I I I I.VOYAGER ~.5ms 1.6ms 1.7ms 1.Bms 1.9ms 2ms 2.1ms 2.2ms
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Jun 8 9:071994 VOYAGER Page -1-

1.82Û528967ms T45. 778967254us ..
a/swctrlwos~num norm X X x X norm X neon X prot X X norm
b/swctrlwos~num X neon X orot X x norm X neon X orot
/gena/statenum J. X i X I I1xX x I X 1V X X v I I1XX x
/genb/statenum l.X~1X J.1J. X X V X V1J. lJ.xX x I X 1V X X V

rmyom_a. toS~mum FALSE x TRUE X FALSE x TRUE'
rmyom_a.rt~num X TRUE X FALSE X TRUE X FALSE X TRUE X FALSE X TRUE
otyo~a.ts enum x TRUE
otyom_a.rt enum X TRUE X X TRUE XX TRUE

rm_sum_a.rt enum X TRUE X FALSE X TRUE X FALSE X TRUE X FALSE X TRUE
rIn_sum_a. ts enum TRuE x FALSE X TRUE X FALSE
ot_sum_a.ts enum TRUE X FALSE X TRUE I TRUE X FALSE X TRUE
ot_sum_a.rt~num X TRUE X X TRUE XX TRUE

rIn sum a. ts~num TRUE X FALSE X TRUE X FALSE X TRUE
rm sum a.rt~num FALsE x TRUE x FALSE x TRuE xFALsEX TRUE
ot sum a.ts~num TRUE I TRUE X FALSE X TRUE XX TRUE
ot sum a.rt~num t'Al,S~ x TRUE XX TRUE X X TRUE

rmyom_a.ts~num X TRUE X FAL::>E X TRUE X FALSE
rmyom_a.rt~num FAL5E X TRUE X FAL5E X TRUE XFALSEX TRUE
otyom_a.tsenum FALSEX TRUE x x TRUE
otyom_a.rt~num FAL5E X TRUE 'fJ.. TRUE X X TRUE

I I I I I I I I I I, I I I IVOYAGER ~.8ms 2ms 2.2ms 2.4ms 2.6ms 2.8ms 3ms 3.2ms
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Jun 138:191994 VOYAGER Pfi:ia~ge;-:-:t1.=------------------------------------------

24.7539ms
246.1us

Iswctrlwoso enum norm X prot x norm
Iswctrlprsoenum norm I prot I norm
Iswctrlwoso enum norm x prot X norm
Iswctrlprso~mum norm I prot I norm
Igena/state~mum i I V1 I 1X I X1V I 1

Igenb/state~num i I 1X I 1

rmyo~a.ts~num TRUE X FALSE X TRUE X FALSE I FALSE
rmyom_a.ts~num FALSE
rmyom_a.rt~mum FALSE X X FALSE XX FALsE xTRUE X FALSE
otyo~a.ts ~num TRUE x FALSE i FALSE XX FALSE
otyom_a.ts enum FALSE
otyom_a. rt enum ~'ALsEX x FALSE X TRUE x FALSE XTRUEX FALSE
styom_a.tsenum TRUE X FALSE
styom_a.tsenum FALSE

rmyom_a. ts enum TRUE X FALSE XTRUEX FALSE I FALSE
Dnyom_a. ts enum FALSE
rmyom_a.rt enum FALSE X X FALSE X TRUE XX TRUE x FALSE x TRUE xFALsE
otyom_a.ts enum TRUE x FALsE XTRUE X FALSE XX FALSE
otyom_a.ts enum FALSE
otyom_a.rt enum FALSEX x FALSE XX X TRUE X FALSE X TRUE X FALSE
styom_a.tsenum TRUE X FALSE
styom_a.tsenum FALSE

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
VOYAGER ps lOOus 200us 300us 400us 500us GOOus 700us aoous 900us



Jun 138:201994 VOYAGER Page-1-

24.7539ms
246.1us

/swctr1.woso"mum norm X Drot X norm
/swctrlprso~num norm I Drot I norm
/swctrlwoso~num norm X rot X norm
/swctrlprso~num norm I. Drot I norm
/gena/state~num i I Vl. I l.X IXl.vl l.

/genb/state enum l. I. Vl. I l.X I Xl.V I l.

rDlyom_a. t:: enum FAL5E X TRUE x FALSE I FALSE
rDlyom_a. t:: enum FAL5E
rDlyom_a.rt enum FAL::;E x TRUE X FALSE XTRUEX FAL5E
otyo~a.tsenum FAL5E I FAL5E Xx FALSE
otyom_a.ts enum FAL5E
otyom_a.rt enum FAL5E XX FALSE
styom_a.ts~num FAL5E
styom_a.tsenum FAL5E

rmyom_a.ts enum FAL5E X TRUE X FAL5E I. FALSE
rmyom_a. ts enum !:,'ALS~

rmyom_a.rt enum FAL5E
otyom_a.ts~num FAL5E I FALSE XX FAL::;E
otyom_a.ts~num FAL5E
otyom_a.rt~num FAI.SE X X FALSE
styom_a.ts~num FALsE
styom_a.ts~num FALSE

VOYAGER
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Jun 13 lS:21 1994 VOYAGER Page ·1·

24.7539ms
246.1us

/swctrlwoso enum norm X nrot X norm
/swctrlprso enum norm I: nrot I norm
/swctrlwoso enum norm x prot x norm Xorotx norm
/swctrlprso enum norm I orot X norm lnrotl norm
/gena/state enum 1 .I: l.X 11 l.

/genb/state enum l. I Vlo X l. IK l.X • l.

rmyom_a.ts enum FALsE x TRUE X FALSE )' FALSE X
rmyom_a. t.s enum FALSE
rmyom_a.rt enum FALSE X TRUE XX TRUE X FALSE
otyom_a.ts enum FALsE X TRUE X FALSE X X FALsE
otyom_a.ts enum FALSE
otyom_a.rt enum FALsE X TRUE X FALsE
styom_a.ts~num FALSE
styo~a.t5 ~:mum FALSE

rmyo~a.t5 ~num FALSE X TRUE X FALSE X TRUE X I FALSE X
rmyom_a. ts~num jo'ALSE
rmyom_a.rt~num FALsE x TRUE X FALSE
'otyo~a.ts ~num FALSE X TRUE X X X FALsE
'otyo~a. ts~num FALSE
'otyo~a. rt~num FALSE X TRUE X FALSE
Istyom_a. ts~num FALsE
styom_a.tf~num FALSE

VOYAGER
I I I I I 1 I I I I I I, I I,

~ms 2.1ms 2.2ms 2.3ms 2.4ms 2.5ms 2.6ms 2.7ms

""o
ffo
::J
a.
::;:
i'

<a
::J
CI't

3'
c
a-i'
aa
::J

a:
3a-CD-'tJ
~
2.



Jun 13 8:22 1994 VOYAGER Page -I·

24.7539ms
246.1us

/swctrlwoso~num norm XX norm X prot X norm
/swctrlprso~num norm IX norm • prot • norm
/swctrlwoso~num norm prot X norm
/swctrlprso~num norm * prot I norm
/gena/state~num l. IX l. I l.X Jl l.

/genb/state~num l. t Vlo • l.X I' Xl.V I l.

rmyom_a.ts~num TRUE x X X FALSE I FALSE
rmyom_a.tf~mum FALSE
rmyom_a.rt~num FALs~x xx TRUE X FALSE X TRUE X FALSE
otyom_a.tf "mum FALSE XTRUEX FALSE XX FALSE
otyom_a.tf enum FALsE
otyom_a.rt enum FALSE XX X TRUE X FAISE X TRUE X FALSE
styo~a.ts enum FALSE
styom_a.tf enum FALSE

rmyom_a.tf enum TRUE X FALSE ~ FALSE
rmyom_a.tf~num FALSE
rmyom_a.rt~num FALSE X X FALSE
otyom_a.tf enum FALSE • FALSE XX FALSE
otyom_a.ts enum FALSE
otyom_a.rt enum FALSE xX X TRUE X FALSE X. X. ~'AL::;E

styom_a.tsenum FALSE
styom_a.tsenum FALSE

I I I I I I I I I I I I
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24.7539ms
246.1us

/swctrlwoso enum norm
/swctrlprso enum norm
/swctrlwoso enum norm X orot X norm
/swctrlprso enum norm I orot X norm
/gena/stateenum 1 I 1 I 1

/genb/stateenum 1 I V1 X 1

rmyom_a. t.s enum FALsE XTRUEITRUEI FALSE
rmyom_a. toS enum FALSE
rmyom_a.rt enum X TRUE XX TRUE X FALSE
otyom_a.tsenum FALSE X TRUE X FALsE
otyo~a.ts enum FALSE
otyom_a.rt enum FALSE
styom_a.tsenum FALSE
styom_a.tsenum FALSE

rIIl.J>om_a.ts~num X TRUE X FALSE
rmyom_a.ts~num t'ALSE
rmyom_a. rt~num FALsE x TRUE x FALsE
otyom_a.ts~num FALSE
otyom_a.ts~num FALSE
otyom_a. rt~num FALSE X TRUE x FALSE
styom_a.t.s~num FALSE
styom_a.t.s~num FALSE

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
VOYAGER ~ms 4.1ms 4.2ms 4.3ms 4.4ms 4.5ms 4.6ms 4.7ms 4.8ms 4.9ms
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norm norm
norm norm

rot
rot

1 1

1 1X

FAL E

FALSE
A E

TRUE

1

norm
norm

norm
norm

1-- -=1~ I6\V~1 V111

24.7539ms
246.1us

/swctrlwo5 num
/swctrlprs num
/swctrlwos num
/swctrlprs num
/gena/stat num
/genb/stat num

rmyom_a. t num
rmyom_a.t num
rmyom_a. num
otyom_a. t num
otyom_a.t num
otyom_a. num
styom_a.t num
styom_a.t num

rmyom_a.t num
rmyom_a.t num
rmyom_a. num
otyo~a. t num
otyom_a. t num
otyom_a. num
styom_a. t num
styom_a.t num
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Jun 1,) O;~I 1:1:1.. VUIAu~K rage -1'

24.7539ms
246.1us

/swctrlwos num norm
Iswctrlprs num norm
Iswctrlwos num norm
Iswctrlprs num norm
Igena/stat num l.

Igenb/stat num l.

rmyom_a.t num
rmyom_a.t num
rmyo~a. num
otyom_a.t num
otyom_a.t num
otyom_a. num
styo~a.t num
styom_a.t num

rmyom_a.t num
rmyom_a.t num
rmyom_a. num
otyom_a.t num
otyom_a.t num
otyom_a. num FA
styom_a.t num
styom_a.t num

VOYAGER 6.6ms 6.8ms 7ms 7.2ms 7.4ms 7.6ms 7.8ms



Jun 138:281994 VOYAGER Page -1·

24.7539ms
246.1us

/swctrlwoso~num norm X norm X X norm
/swctrlprso~num norm X norm I i norm
/swctrlwoso~num norm X orot X norm
/swctrlprso~num norm j orot X no:rm
/gena/state~num i IX l. I l. I l. I l. I l. I l. I 1. I l. I i 'I l. I l. I 1. 1I l.

/genb/state~num l. ~ Vlo X l.

rmyom_a.ts~num x TRUE XFALSEXTRUEITRUEITRUEITRUEITRUEITRUEITRUE*TRUEITRUEITRUEITRUEI TRUE x I FALSE
rmyom_a.t~ ~num FAL5E
rmyom_a.rt~num FAL5E X XX TRUE xFAL5E
otyom_a.t.s~num FAL5E X TRUE X XTRUEI X FAL5E
otyom_a.t.s enum FALSE
otyom_a.rt enum FALSE XX FALSE XTRUEX FAL5E
styom_a.tsenum FAL5E
styom_a.tsenum FALsE

rmyom_a.ts enum X TRUE X FAL5E
rmyom_a.ts enum 1!'ALS~

rmyom_a.rt~num FALSE X TRUE
otyom_a.ts e!Oum FALsE
otyom_a.ts enum FAL5E
otyom_a.rt enum FAL5E XX X TRUE X X TRUE X
styom_a.ts~num FALSE
styom_a.tsenum FAL5E

I I I I I I I I I I I I I I. I I I I I
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Jun Ij lS:3U 1994 VOYAGER Page-l-

24.7539ms
246.1us

/swctrlwoso enum norm X y. norm Y. prot X norm y.

/swctrlprso enum norm I X norm I orot I norm I
/swctrlwoso enum , norm X prot X norm
/swctrlprso enum norm i prot l norm
/gena/stateenum J. I VJ. X J. I J.X I I ]. I vi
/genb/state enum ]. J:\l'II)( i ,)( I .• l" I ,,i' I ].X I I ].

rmyom_a.ts enum FALSE X TRUE y. X TRUE X FALSE I X TRUE
rmyom_a.ts enum FALsE
rmyom_a.rt enum FALSE X TRUE X FALSE
otyom_a.tsenum FALsE x TRUE x FALsE Y.Y. FALSE
otyom_a.tsenum FALSE
otyom_a.rt enum FALsE X TRUE X FALSE
styom_a.ts~mum FALSE X TRUE X FALSE
styo~a.ts ~num FALSE

rmyom_a.ts~mum FALSE X X X TRUE X FALSE I FALSE X
rJDyom_a. ts"mum l!'Al,S~

rDl.J>om_a. rt~num FALSE X J TRUE X FALSE y. y. FALSE y. I
otyom_a.ts~num FALSE y. Y.XI I I Y. I X X FALSE xx FALSE X
otyo~a.ts~num FALSE
otyom_a.rt~num FALSE Y.Y. y.y. X TRUE X FALSE XX ~

styom_a.ts~num FALSE
styom_a.ts~num FALSE

VOYAGER
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24.7539ms
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/swctrlwoso enum norm r orot r norm
/swctrlwoso enum norm r orot r 'norm
/swctrlprso enum norm I orot ( norm
/swctrlprso enum norm I orot I norm
/gena/stateenum 1 I Vl 1 lX i XlV 1 1

/genb/state~num 1 .. lX (XlVI 1

rmyom_a.ts~num x TRUE x r TRUE X FALSE IFALSE
rmyom_a.ts~num FALSE
rmyom_a.rt~num FAL::>E
otyo~a.ts ~num FALsE x TRUE x FAL::>E XXFALSE
otyom_a.ts~num FALSE
otyom_a.rt~num FALSE X TRUE X X TRUE X FALSE
styom_a.ts~num FALSE X TRUE X FALSE
styom_a.tf~num FALSE

rmyom_a.tf~num FALSE r r FAI.SE I FALSE
rmyom_a.ts~num t'AL::>~

rmyom_a.rt enum x TRU~ xx TRUE X FALSE
otyom_a.tsenum FALSE XTRUEX X TRUE x FALSE r r FALSE
otyom_a.tsenum FALSE
otyom_a.rt enum FALSE XX X TRUE X FALsE
styo~a.ts enum FALSE
styo~a.tf "mum FALSE

VOYAGER
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Jun IJ ~:33 1994 VOYAGER Page -1-

24.7539ms
246.1us

/swctrlwoso~num normX prot X norm X prot x norm
/swctrlwoso~num X prot X norm
/swctrlprso~num l prot X norm
/swctrlprso~num normX prot X norm X prot I norm
/gena/state~num 1 i 1X X XlV X lX I i

/genb/state~num 1l V1 l 1X lxivl 1

rmyom_a.ts~num XX FALSE X TRUE X XX FALSE
rmyo~a.ts ~num FAL::>E
rmyom_a.rt~num X X TRUE X FAL~E X TRUE x r'ALSE x x FAL~E

otyo~a.tf~num XX X TRUE X FALSE XX FALSE
otyom_a.tf~num FALSE
otyom_a.rt enum IX X FALSE X TRUE X X X FALSE
styom_a.tsenum FALSE X TRUE x FALSE
styom_a.ts~num FALSE

rmyom_a.ts enum TRUE X FALSE X TRUE X FAL~l!: I FALSE
rmyom_a. ts enum FAL~E

rmyom_a.rt enum FAL~E .x TRUE x x TRUl!: X X x FALSE
otyo~a.ts ~num FALSEI FAL~E X TRUE X I FALSE
otyom_a.ts~num FALSE
otyom_a.rt~num X X X TRUE XX TRUE X FALSE X X FALSE
styom_a.ts~num FALSE X TRUE X FALSE
styo~a. ts~num FALSE

VOYAGER
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