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Samenvatting

Beschreven wordt een r/o communicatiesysteem voor een

processorsysteem, waarbij intelligente randapparatuur

wordt aangesloten op een schakelcentrale.

Speciale aandacht wordt gewijd aan de communicatie procedures

nodig voor het opbouwen en handhaven van een verbinding.

Tot slot worden enige numerieke berekeningen uitgevoerd

waarbij de kanaalefficientie centraal staat.
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Hoofdstuk 1 ~teembeschrijvinq

1.1 Inleiding

In dit verslag wordt een input/output communicatiesysteem

beschreven, waaraan het principe van de automatische

telefonie ten grondslag liqt. De devices worden verbonden

met een schakelcentrale (schakelmatrix en centrale be

sturing) waarmee een verbinding kan worden gelegd tussen

elk willekeurig tweetal aangesloten devices welke niet

'in gesprek zijn'. Door de devices te voorzien van in

telligentie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van micro

processoren, wordt het mogelijk gemaakt dat deze hun eigen

dataverkeer autonoom regelen. De verbinding tussen

devices en centrale is een 2 x 2 draadsverbinding;

Dit impliceert dat data en besturingsinformatie in serie

over hetzelfde fysische kanaal gezonden moeten worden en

dat full-duplex dataverkeer mogelijk is.

1.2 Het nieuwe systeem vergeleken met een conventioneel

systeem

Wanneer men kijkt naar de systeemstruktuur van conventionele

rekenmachines, dan valt op, dat door een of meerdere

C.P.U.'s (Central Processor Unit) processen worden uitge

voerd. Naast de C.P.U. 's maken deze processen oak ge-

bruik van andere fysische eenheden (devices) zoals ponsers,

bandeenheden en teletypes. Het probleem doet zich nu voor

welke C.P.U. en welke ponser aan een bepaald proces moeten

worden toegewezen. Hiervoor zorgt een inqewikkeld super

visor systeem: een C.P.U. moet aIle verbindingen verzorgen,

onder inachtname van prioriteiten waarbij wachttijden op

treden bij meerdere aanvragen daar slechts een device

tegelijk een bepaald kanaal krijgt toeqewezen en het toe

te wijzen aantal kana len beperkt is. Oak valt op dat de

interne datatransmissie veelal parallel geschiedt.
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Ret is in dit stadium reeds mogelijk am een aantal evidente

voor- en nadelen van het in de inleiding qeschetste

systeem t.o.v. een conventioneel systeem naar voren te

brengen.

Voordelen:

1. Elk device kan met elk ander device communiceren.

2. Ret systeem is non-blockino, d.w.z. twee vrije

devices kunnen altijd met elkaar communiceren.

3. Er kunnen een groat aantal verbindingen parallel

bestaan, zodat het wachttijdprobleem zal afnemen.

4. De centrale computer is veel minder belast, omdat

de communicatietaken door de devices zelf worden

afgehandeld .De computer wordt wat betreft I/O uniform.

5. Tussen de centrale en een device is slechts een

2 x 2 draadsverbinding nodig.

6. I/O drivers niet meer in Operating System.

Nadelen:

1. Door de grate overhead die nodig is vaor het op

zetten van de verbinding is het systeem pas rendabel

bij het transport van grate datablokken of bij een

langdurige interaktie tussen twee devices.

2. De data moet in serie worden overgebracht, zodat

extra electronica nodig is in de vorm van parallel

serie-omzetters en v.v. Tevens wordt de transport

tijd vergroot.

3. Ret gehele systeem komt lam te liggen als de centrale

uitvalt. Dit komt de systeembetrouwbaarheid niet

ten goede.
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1.3 G1oba1e systeemopzet

Aan de hand van fig. 1. zal het systeem worden beschreven.

In deze schets zijn slechts die verbindinsen getekend,

die nodig zijn om inzicht in de werking van het systeem

te verkrijgen.

Alvorens de werking aan de hand van een voorbeeld te ver

duidelijken, zullen de afkortingen in de diverse blokken

en de taken van ieder blok worden beschreven.

DEV: (Device) Dit is een van de vele soorten rand

apparatuur, die aangesloten moet kunnen worden.

Men denke aan typewriters, cardreaders/punchers,

tapes, discs, AD converters, CPU en qeheugens.

BUF: (Geheugen-Buffer) Rierin worden de besturings

programma's opgeslaqen en de resterende ruirnte

wordt gebruikt als data-buffer. Op dit moment

is de grootte van het geheugen onbepaald en

wordt als parameter van het systeem gezien, die

pas in het laatste stadium wordt vastgelegd.

DEP: (Device Processor) Door de device processor

worden specifieke mogelijkheden van een bepaald

device vertaald in een identiek gezicht naar de

buitenwereld (COP). Ret hakken van berichten in

blokken is o.a. een taak voor DEP. Ook bevat

DEP de I/O driver.

COP: (Communication Processor) In het alqemeen kan

gesteld worden, dat COP zich beziqhoudt met de

meer intelligentie vereisende taken zoals het

opzetten en handhaven van een verbinding en de

uitvoering van het protocol t.b.v. de fouten

controle.
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LCD/LCC: (Lijncircuit device/Lijncircuit centrale)

Deze blokken bevatten de hardware die nodig

is voor het uitvoeren van de volgende taken:

1. Lijnaanpassing, galvanische scheiding en

faseherstel van het datasiqnaal.

2. Ret omzetten van besturingssi~nalenvanuit

COP (device) en COP (centrale) in statische

lijnsignalen en omgekeerd.

3. Doorlaten van data

Voor een gedetailleerde beschrijving van deze

LCD/LCC wordt verwezen naar het afstudeerver

slag van P. van Raendel (lit. 1).

TRM/RCV: (Transmitter/Receiver) Deze bevatten de eigen

lijke transmissielogica. In TRM bevindt zich

de parallelserie-omzetter en de CRC encoder,

terwijl RCV de serie-parallel-omzetter en de

CRC decoder bevat (CRC = cyclische redundantie

controle) .

CSB: (Centrale Systeembesturing) Deze processor

draagt zorg voor de besturing van de matrix

(omleggen van kruispunten) en ontvangt op

drachten van COP (centrale).

Matrix: De matrix bestaat uit een aantal kruispunten

die onder invloed van CSB omgelegd kunnen

worden. Aldus wordt een fysische verbinding

gerealiseerd tussen twee devices of tussen

een device en de centrale.

Wanneer een device een bericht wil verzenden, vinden de

volgende handelingen plaats:
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Bet over te zenden bericht wordt door DEP in het buffer

geheugen geplaatst en geanalyseerd. Nadat de eerste ge

gevens van het bericht (de header, met daarin o.a. de

informatie voor wie het bericht bestemd is) verwerkt

zijn, blijkt dat een verbinding tot stand moet worden ge

bracht. DEP van het aanvragende device geeft hiervoor

opdracht aan de bijbehorende COP, die het verzoek door

speelt aan COP centrale (vgl. opnemen hoorn bij auto

matische telefonie). COP zal aan CSB de opdracht geven

om een kiesverbinding te leggen met het aanvragende

device. Als dit na bepaalde tijd is gebeurd, wordt aan

het aanvragende device gemeld, dat de verbinding gereed

is, waarna met het zenden van de kiesinformatie kan worden

begonnen (vgl. kiestoon en nummer draaien bij telefonie).

De kiesinformatie bestaat o.a. uit het bestemmingsadres

en het afzenderadres. Terwijl het aanvragende device

hierna in de wachttoestand gaat, maakt COP centrale

kontakt met het aangevraagde device, en gaat na of dit

device in staat en bereid is om te communiceren. Het

niet bereid zijn tot communiceren kan zijn oorzaak vinden

in het feit dat het aangevraagde device geen voeding krijgt

of omdat zijn buffergeheugen vol is. Is het aangevraagde

device echter weI in staat en bereid om te communiceren,

dan wordt door COP centrale aan CSB de opdracht gegeven

om de aangevraagde verbinding tot stand te brengen.

Is deze gereed dan wordt dit aan COP van het aanvragende

device gemeld (vgl. oproeptoon bij telefonie). Na deze

melding zal de transmissie van data op gang worden ge

bracht. De snelheid waarmee de data moet worden getrans

porteerd, ligt in de orde van grootte van enkele M bits

per seconde. Dit houdt zonder meer in dat de processoren

moeten worden voorzien van D.M.A. faciliteiten. Om het

systeem als geheel sneller te maken, hetgeen neerkomt op

het verkleinen van de wachttijd, moeten de processoren

op interruptbasis werken.
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In fig. 2 is een meer realistisch schema van het systeem

geschetst. Hierin worden de processoren DEP en COP, als

mede COP centrale en CSB fysisch gerealiseerd door een

processor. Voor deze processor is gekozen het SYS-8

*systeem met een 8080 processorkaart.

Dit systeem bevat aile faciliteiten nodig om op D.M.A.

en interruptbasis te kunnen werken. Deze faciliteiten

worden gevormd door een DMA kaart gebouwd om Intel's

Programmable DMA controller (8257) en een interruptkaart

met de Programmable Interrupt Controller (8259) even

eens van Intel. Verder bevat SYS-8 een geheugensysteem

bestaande uit een gedeelte PROM voor opslag van de vaste

programma's nodig voor besturing en een gedeelte RAM,

dat als buffer dienst doet. De taken van LCD, LCC en

TRM-RCV zijn in het voorgaande reeds beschreven.

* SYS-8 is een microcomputer-systeem, dat door de TH Eind-

hoven, vakgroep EB is ontworpen.
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Hoofdstuk 2 Comrnunicatieprocedures

2.1 De verbinding en de toestandsdiagramrnen van LCD enLCC

In de nu volgende paragrafen zal worden beschreven hoe

in het comrnuncatiesysteem een verbinding tussen twee

randapparaten wordt opgebouwd. Eveneens worden de taken

van de centrale alsmede de verschillende uitgangstoe

standen van een randapparaat beschouwd.

In fig. 3 is de fysieke struktuurgeschetst van de ver

binding tussen een device en de centrale. Gezien het feit

dat

a. de verbinding slechts tweedraads is en

b. de centrale in verband met aardingsproblemen

galvanisch is gescheiden van het randapparaat

m.b.v. optische isolatoren,

is het slechts mogelijk om drie verschillende statische

lijnsignalen te onderscheiden. Deze drie lijnsignalen

worden aangeduid met r, 1 en d. Om onderscheid te kunnen

maken tussen de inkomende en uitgaande verbinding worden

*de variabelen WDC en WCD gebruikt. Met WDC wordt dan

bedoeld de verbinding van randapparaat naar centrale en

met WCD de verbinding van centrale naar randapparaat.

WDC en WCD kunnen dus de waarde r, 1 en d aannemen.

Tijdens datatransport wordt voor de logische "0" en "1"

respektievelijk 1 en r gekozen.

De variabelen r, 1 en d zijn als inputvariabelen te be

schouwen van de lijncircuits LCC en LCD, Het is dus

mogelijk om voor LCC en LCD een toestandsdiagram te

realiseren met inachtname van de onderstaande beperkingen:

1. Aile toestanden moe ten stabiel zijn.

2. d betekent dat de lijn niet aktief wordt aange

stuurd. Dit is ook het geval bij een kabelbreuk

of kortsluiting. Vanuit aile mogelijke toestanden

moet in deze gevallen met input variabele d een

~ WDC = Wire Device Centrale

weD = Wire Centrale Device
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stabiele toestand bereikt worden (T 1 ).

3. Omdat voor datatransport is gekozen voor r en I,

overeenkomend met de logische 1 en 0 moet er een

toe stand bestaan die stabiel is bij r en 1 (T 4 ).

Aldus ontstaat het toestandsdiagram van fig.4

am nu te komen tot de toestandsdiagrammen van LCD en LCC

moet onderscheid gemaakt worden tussen deze twee en nage

gaan worden welke besturingsinformatie van belang is van

uit het device voor de centrale en omgekeerd.

Device 7 Centrale

Toestand DIAL (DI): Deze toestand wordt door het device

gebruikt om de centrale kenbaar te

rnaken dat een kiesverbinding is ge

wenst, waarover kiesinformatie kan

worden gestuurd.

Toestand SLEEP (SL): Met behulp van deze toestand verklaart

het device zich in staat en bereid

om te communiceren. Dat wil zeggen

het device kan onmiddellijk gevorderd

worden als consumer, omdat binnen het

device op dit moment geen proces loopt

of omdat het device niet communiceert

met een ander.

Toestand DEAD (DE): Deze toestand kan gebruikt worden om

aan te geven dat een bestaande ver

binding moet worden beeindigd.

Tevens kan deze toestand dienen om

te kennen te geven dat het device niet

in staat of bereid is te comrnuniceren.
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Ret device wil een bestaande ver

binding handhaven omdat er over de

verbinding nog aktief wordt ge

communiceerd.

De toestande van LCD (DI, SL, DE, PD) worden als volgt over

(T1 , T2 , T3, T4) verdeeld T1 = DE, T2 = SL, T3 = DI en

T4 = PD. Zo ontstaat het toestandsdiagram voor LCD zoals

dat is geschetst in fig.5

Centrale ~ Device

Toestand RESPONSE (RE)

Toestand WAKE (WA):

Toestand IDLE (ID)

Toestand PASSC (PC)

De centrale geeft met behulp van

deze toestand aan dat een verbinding

is gerealiseerd en dat het device

met zenden van informatie kan be

glnnen.

Deze toestand gebruikt de centrale

om een device mee te delen dat het

als consumer in een te realiseren

verbinding moet optreden.

Deze toestand is nauw verwant met

de DEAD toestand van LCD. De centrale

gebruikt ID om een verbinding te

verbreken of om aan te geven dat

deze niet in bedrijf is.

De bestaande verbinding kan wat

de centrale betreft worden gecon

tinueerd.

De toestanden (RE, WA, ID, PC) worden als volgt over (T 1 ,

T2 , T3 , T4 ) verdeeld: T1 = ID, T2 = RE, T3 = WA en T4 = PC.

Fig.6 toont het toestandsdiagram van LCC.
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2.2 De lijndiscipline

Om de gewenste communicatietaken zoals kiezen, zenden en

ontvangen te realiseren, moet een zeker sequentie van

toestandsveranderingen optreden. In principe zal het

steeds zo zijn dat een toestandsverandering in LCD een

toestandsverandering in LCC tot gevolg heeft en omgekeerd.

Ret doorlopen van de toestandsdiagrammen van LCD en LCC

volgens vaste regels noemt men de lijndiscipline.

Om een duidelijk inzicht te krijgen in deze lijndiscipline

is gebruik gemaakt van een notatiewijze die voor het eerst

werd toegepast door Petri (lit. 2 ). Alvorens de

communicatietaken te beschrijven zal een summiere inleiding

volgen inzake de zgn. Petri netten. Voor een meer ge

detailleerde beschrijving en toepassing wordt verwezen

naar de literatuur.

2.3 Petri netten

Een Petri net is een grafische representatie met gerichte

pijlen en tussen twee verschillende soorten knooppunten.

Een knooppunt dat met een cirkel~wordt gerepresenteerd,

wordt een place genoemd en een knooppunt voorgesteld als

een ---- noemt men een transition. De places in een

Petri net hebben de eigenschap dat ze tokens kunnen be

vatten. Tokens worden voorgesteld door punten. Voor een

bepaalde transition worden die places waarvan de pijlen

uitgaan naar de transition input places genoemd en de

places met pijlen uitgaande van de transition worden

output places genoemd. Zie fig.7

Wanneer aIle inputplaces van een transition een token

bevatten noemt men de transition aktief. Een aktieve

transition mag afvuren.

Ret afvuren van een transition betekent dat van iedere

input place een token wordt weggenomen en in iedere out

put places een token wordt geplaatst. Een token in een
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input place kan slechts gebruikt worden om een transition

af te vuren. In de figuren 8.9.10 zijn enige basis

elementen getekend met hun benamingen en een hardware re

presentatie. Opgemerkt dient nog te worden dat een place

altijd gevolg moet worden door een transition en omgekeerd

(immers places hebben niet de eigenschap van afvuren) en

het aantal tokens in een net hoeft niet konstant te zijn.

Netten waarbij places slechts een token tegelijkertijd

mogen bevatten worden safe net's genoemd.

2.4 De communicatietaken

Gedurende het opbouwen van een verbinding zijn afwisselend

drie elementen van het systeem aktief, te weten de producer,

de centrale en de consumer. Daar ieder randapparaat naast

LCD ook een eigen LCC aan de centralekant bezit, is ter

wille van de duidelijkheid een scheiding in de besturing

van de lijncircuits aangebracht (fig.11.12).

Zo wordt met device A bedoeld de besturing van LCD device A

(= producer). In dit gedeelte van de figuren zijn alle

normale mogelijkheden aangegeven die het randapparaat

heeft om als producer op te treden.

Hetzelfde geldt voor device B met dit verschil dat het hier

gaat om consumer aktiviteiten.

Met centrale A wordt de besturing bedoeld van LCC be

horende bij randapparaat A. Met name worden die akties

beschreven die nodig zijn om device B als producer te kunnen

laten fungeren.

Centrale B doet dit aan de consumerkant.

Daar een device zowel als consumer of als producer moet

kunnen optreden, is het duidelijk dat ieder device en de

besturing device A en de besturing device B bevat.

Centrale A en Centrale B zijn in werkelijkheid een centrale,

die de beide besturingsfunkties kan verrichten.

Hoe deze figuren gelnterpreteerd moeten worden kan het best
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duidelijk gemaakt worden aan de hand van een voorbeeld.

Als voorbeeld zal een normale communicatietaak dienen.

Een normale communicatietaak is:

Een device wil als producer optreden en zal daarvoor een ver

binding aanvragen bij de centrale. Wat de consumer be

treft zullen we aannemen dat deze zich op het moment van

de aanvraag in de SLEEP (SL) toestand bevindt (d.w.z.

geen bezigheden heeft en bereid is om als consumer op

te treden). De producer wil een verbinding tijdens de

voortgang van een intern proces (de toestand van de

producer is dus DEAD (DE). Nadat de centrale de toestand

van de consumer heeft gecontroleerd, zal een verbinding

worden toegewezen en kan het data transport plaatsvinden.

Aan de hand van de figuren 13 t/~ 19 zal de bovenbe

schreven communicatietaak in subtaken worden beschreven.

De subtaken die ter sprake komen zullen verschillende

transitions doen afvuren wat tot gevolg heeft dat tokens

zich door het net gaan bewegen. De wegen die de tokens

volgen zijn geaccentueerd. De places worden aangegeven met

Pi tim Pn en de transitions met t 1 tim tn·

Tevens kan op ieder moment de toestand waarin het circuit

zicht bevindt, worden afgelezen. Deze toestanden worden

gerepresenteerd door grote cirkels in het Petri net met

daarin de toestandsnaam.

Het afvuren van een transition kan opgevat worden als

het veranderen van de variabelen WCD of WDC, en het aan

komen van een token in een input place als het detecteren

van de nieuwe waarde van WDC of WCD.

Subtaak: Aanvragen van een kiesverbinding (fig. 13 ).

De aspirantproducer zal de centrale kenbaar maken dat een

verbinding is gewenst door in place Pi een token te plaatsen.

Als gevolg hiervan zal namelijk transition t
1

afvuren,

wat inhoudt dat de token uit Pi wordt verwijderd en P3
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een token krijgt. Een tweede token zal t.g.v. het af

vuren van t 1 in de besturing van LCC belanden. Minder

abstract beschouwd houdt het afvuren van t
1

in dat de

lijntoestand gekenmerkt door WDC verandert en wel van

d in 1. Het token in P3 betekent dat de DEAD toestand is

verlaten en de nieuwe toestand DIAL is geworden. Het

verplaatsen van het tweede token is op te vat ten als een

interrupt in de besturing van LCC of als het setten van

een bit dat tijdens de scancycles van de centralebe

sturing wordt opgemerkt. Verder transport van tokens

door het net is pas mogelijk nadat 6f P4 6f P10 van

een token worden voorzien. Normaal zal men enige tijd

door de centrale een kiesverbinding van device A worden

toegewezen. Dit wordt kenbaar gemaakt door een token

in P 2 te plaatsen, waarna t 2 afvuurt en P4 en Ps tokens

ontvangen. Voor het device A betekent dit dat WCD = r

is gedetecteerd en dat WDC kan veranderen van 1 in r.

Het laatste wordt gerepresenteerd door het afvuren van

t 3 . Nadat nog enige transitions hebben afgevuurd (t s - t
6

- t a) zullen de circuits LCD en LCC zich in de doorlaat

toestanden bevinden aangeduid met PASS d en PASS C.

Vanaf dit moment kan met het zenden van kiesinformatie

worden begonnen. De volgorde waarin de verschillende

transitions afvuren is dus t1 - t 2 - t
3

- t s - t
7

- t a.

Subtaak: Het beeindigen van een kiesverbinding (fig.14 ).

Nadat door de aspirantproducer de kiesinformatie is over

gezonden en van de centrale een melding is gekomen dat

de kiesinformatie goed is ontvangen, zal op initiatief

van de producer de verbinding worden afgebroken.

Dit proces start op het moment dat in P11 een token wordt

geplaatst. Na de beschrijving van de eerste subtaak

zal het duidelijk zijn wat wordt bedoeld met het afvuren

van en transition en het verplaatsen van tokens door het

net, zodat hier volstaan kan worden met het noteren van
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de volgorde waarin de transitions afvuren. Voor deze

subtaak is deze volgorde tIl - t 14 - t 12 . Wanneer de

laatste transition heeft afgevuurd, bevindt het device

zich in de DEAD toestand en de centrale in de IDLE toestand.

De eerste genoemde zal overgaan in de SLEEP toestand

(token in PIS en afvuren van tIS)' terwijl de centrale

nu de status van aspirant consumer gaat onderzoeken.

De SLEEP toestand kan worden verlaten op verzoek van de

centrale als de aangevraagde verbinding gereed is of op

verzoek van het device zelf via P27 en t 16 .

Subtaak: Het vorderen van device om als consumer te gaan

fungeren (fig. IS

In het begin van deze paragraaf was reeds aangenomen,

dat de aspirant consumer zich in de SLEEP toestand be

vond. Hoe deze toestand vanuit DEAD wordt bereikt

laat fig. 16 zien. Wanneer input place PIS een token

bevat, zal PIS afvuren wat tot gevolg heeft dat twee

tokens door het net gaan bewegen. Een token bereikt

place P16 en vanaf dit moment bevindt device B zich in

de SLEEP toestand. Middels de andere token wordt de

centrale besturing hiervan op de hoogte gebracht.

Als de centrale detecteert dat de toestand van de

aspirant consumer SLEEP is, zal de laatste worden ge

vorderd om als consumer op te treden. Dit gebeurt door

P18 van een token te voorzien, waarna de afvuurvolgorde

van de betreffende transitions is t 18 - t 17 - t 19 - t 21
- t 22 . Nadat in deze sequens de transitions passief

zijn geworden, bevindt centrale B zich in PASS C

toestand en het device B zich in de PASS D toestand.

De besturing van het ontvangende device zal zichnu in

de consumermode bevinden. Hierna zal de centrale via

CSB de betreffende kruispunten van de matrix zo omleggen

dat een verbinding tot stand komt tussen producer en

consumer. Vervolgens wordt de producer van het gereed-
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komen van de verbinding op de hoogte gebracht (wordt uit

de SLEEP toestand gehaald) .

Subtaak: Het verzenden van data (fig.I7).

Het plaatsen van een token in P22 heeft uiteindelijk tot

gevolg dat de SLEEP toestand wordt verlaten en het device

B in de PASS D toestand wordt gebracht. Eveneens wordt

LCC van de producer in de PASS C toestand gebracht. Af

vuurvolgorde is hier t 22 - t 17 - t s - t
7

- t 23 .

De besturing van het device zal de producermode ingaan

en het zenden van data kan beginnen.

Subtaak: Het afbreken van een dataverbinding (fig. 18 ) .

Dit gaat op bijna dezelfde manier als beschreven bij het

afbreken van een kiesverbinding. Er is slechts een ver

schil, namelijk nadat de DEAD toestand is bereikt kan de

besturing van het device beslissen 6f in de DEAD toestand

te blijven (wanneer bijvoorbeeld een intern proces af

gewikkeld moet worden) 6f in de SLEEP toestand te gaan

via PIS en tIS' omdat geen andere bezigheden te verrich

zijn. De centrale heeft nu nog de taak om het afbreken

van de verbinding aan de consumerzijde voort te zetten,

zodat de lijncircuits van de consumer weer in de uitgangs

toestanden terugkomen (fig. 19 ).

De afvuurvolgorde is hier t 23 - t 24 - t 2S . Ook de con~Ulll~~1

kan nu kiezen uit de DEAD of SLEEP toestand.
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Nadat in de vorige paragrafen met behulp van Petri netten

duidelijk is gemaakt hoe een verbinding tot stand komt en

wordt afgebroken, zal nu enige aandacht worden geschonken

aan de interaktie tussen DEP en COP.

In de Petri netten zijn enkele toestanden, DEAD en PASSD

aan de device kant en IDLE en PASSC aan de centrale kant

voorzien van ellipsvormige strukturen.

Deze ellipsvormige strukturen stellen een verandering van

besturingsprogramma's voor van waaruit tokens in het Petri

net geplaatst kunnen worden (zie hoofdstuk 2). De inkomende

pijlen (tokens) geven aan dat een communicatie-opdracht is

uitgevoerd en dat het programma dat het token plaatste kan

worden vervolgd of dat een nieuw programma kan worden aange

roepen.

Toestand DEAD:

Wanneer een device is aangesloten en aktief wordt gemaakt,

zal een programma gestart worden, dat de Device Processor

(DEP) verzoekt om kenbaar te maken in welke toestand het

lijncircuit LCD moet worden gebracht. Tegelijkertijd zal

dit programma wat in COP draait ook steeds WCD testen.

Afhankelijk van de resultaten van bovengenoemde testen zal COP

aktie ondernemen, d.w.z. in een bepaalde place een token

plaatsen. In paragraaf 2.5 wordt hier dieper op ingegaan.

Toestand PASSD:

Wanneer LCD in de PASSD toestand komt betekent dit dat met

het zenden of ontvangen van kiesinformatie of data kan worden

begonnen. De inkomende tokens geven dus aan dat het producer

of consumerprotocol kan worden gestart. Deze twee procedures

worden in de paragrafen 3.5 en 3.6 beschreven.

Resumerend blijkt dus dat in COP aan de device-zijde drie

programma's werkzaam zijn, te weten Producer protocol,

Consumer protocol en het initialisatieprogramma.
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Toestand IDLE:

De ellipsstrukturen in deze toestand stellen de programma's

voor die in de centrale draaien (COP). Een van deze

programma's is een mechanisme dat aIle LCC's in een bepaalde

volgorde aftast, d.w.z. steeds wordt WDC getest en afhankelijk

van het resultaat aktie ondernomen, (tokens plaatsen).

In paragraaf 2.6 wordt dit programma beschreven.

Toestand PASSC:

Hierin wordt het tweede progran~a aangeroepen, namelijk het

consumerprotocol. Immers moet de centrale in staat zijn

om als consumer van kiesinformatie op te treden.
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2.5 Interface tussen COP en DEP

De interaktie tussen de device processor DEP en de com

municatieprocessor COP vindt plaats via twee variabelen.

Deze variabelen worden aangeduid met DCD en CDD.

DCD is een variabele die door DEP kan worden geschreven

en door COP wordt gelezen en CDD wordt door COP ge

schreven en door DEP gelezen (fig.20 ).

DCD en CDD worden met behuip van een driecijferig

symbool gerepresenteerd. De onderstaande tabel geeft

deze symbolen weer met daarachter de betekenis.

DCD CDD

000

000

001

002

003

004

005

006

007

008

COP informeert naar de toestand van DEP.

DEP is niet bereid te communiceren (DEAD)

of wil de verbinding verbreken.

DEP wil een kiesverbinding.

Kiesverbinding gereed.

Kiesinformatie beschikbaar (plaats, hoeveelheid).

Dataverbinding gereed.

Even data beschikbaar (plaats, hoeveelheid).

Even data succesvol verzonden.

Oneven data beschikbaar (plaats, hoeveelheid).

Oneven data succesvol verzonden.

Bovenstaande Iijst geeft de interface weer van een producer

device. Wil dit device ais consumer optreden, dan wordt

de Iijst ais voIgt uitgebreid:
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DCD CDD

009 Beschikbaar als consumer (SLEEP).

010 Even data beschikbaar (plaats, hoeveelheid).

all Even data geaccepteerd.

012 Oneven data beschikbaar (plaats, hoeveelheid).

013 Oneven data geaccepteerd.

014 DEP moet optreden als consumer.

De interaktie tussen COP (centrale) en CSB geschiedt op

gelijke wijze. De variabelen worden hier aangeduid met

CDC en DCC. De symbolische interface lijst bestaat uit

het consumergedeelte van de device interface lijst, aange

vuld met de volgende symbolen:

Leg een verbinding tussen source DN en Destination DN

Aangevraagde verbinding is gereed.

Verbreek verbinding tussen source DN en DestinationDN.

Verbinding verbroken.

DCC CDC

015

016

017

018

Opm. CDD

producer en

014 gebruikt de COP (device) in het geval een

consumer aanvraag gelijktijdig worden ontvangen.

De consumer aanvraag krijgt de hoogste prioriteit en COP

zal DEP in de consumertoestand forceren door CDD = 014 te

maken. DEP moet in dit geval reageren met DCD: = 009.

Wanneer een device wordt aangesloten op het systeem zal COP

door middel van CDD = 000 informeren bij DEP in welke

toestand LCD gebracht moet worden. DEP reageert door de

variabele DCD te schrijven (fig. 21).

DCD: = 000 DEP geeft te kennen dat de status DEAD moet

worden, omdat een intern proces loopt.

COP zal, alvorens dit te doen, eerst WCD testen.

WCD = d:in dit geval kan de DEAD toestand

worden opgedrukt, want er is geen consumeraanvraag.

WCD = 1 betekent wei een aanvraag om als consumer

te fungeren. Als COP ziet dat het lopende
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proces in DEP gelnterrumpeerd mag worden r zal

middels CDD = 014 DEP opdracht gegeven worden

om als consumer op te gaan treden. DCD: = 009.

In het Petri net van fig. 12 is dit weergegeven.

Achtereenvolgens worden de volgende transitions

aktief t 31 - t 32 - t 35 -t34 - t 37 - t 19 - t 22 - t210

Mag het proces niet worden gelnterrumpeerd dan zal

COP dit de centrale melden en vervolgt DEP zijn

bezigheden. t 33 - t 36 - t 38 in fig. 12.

DCD = 009

DCD = 001

DEP heeft geen interne processen lopen en kan dus

onmiddellijk als consumer worden gevorderd. COP

za~ LCD in de SLEEP toestand dwingen en daarna

DCD blijven testen. (t 15 fig 11). Een verandering

van DCD (000 of 001) doet COP besluiten de SLEEP

toe stand te verla ten en de DEAD toestand aan te

nemen (t 16 ) fig. 11. Aldus bereiken we de uit

gangspositie (punt Q) in fig. 21 weer.

Ret device geeft te kennen een kiesverbinding te

willen. Dit kan aIleen als WCD = d. Als aan

deze voorwaarde wordt voldaan zal het device na

enige tijd als producer kunnen optreden.

Dit is de normale communicatietaak, die beschreven

is in paragraaf 2.4. WCD = I betekent dat een

consumeraanvraag is binnengekomen en deze krijgt

weer voorrang. t
31

- t lS - t 24 - t 7 - t 9 (fig. 11).

2.6 De centrale besturing

Om enig inzicht te verkrijgen in de taken die de centrale

moet uitvoeren, wordt in deze paragraaf een eenvouding be

sturingssysteem beschreven. Uitgangspunt is dat de centrale

op scanbasis werkt, d.w.z. de verschillende lijncircuits

(LCC) worden periodiek in een vaste volgorde afgetast.

De centrale zal verder een administratie moeten bijhouden,

waarin o,a, de bestaande verbindingen worden verwerkt en

bijgehouden wordt of een aktief device als producer of

consumer aan een verbinding deelneemt. Voor het gemak

duiden we de verschillende devices aan met een nummer,
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het zgn. devicenummer DN. DN wordt behandeld als een

variabele die de waarde 1 tim N (N = aantal devices)

kan krijgen. De rest van de administratie wordt met

behulp van een tabel (de zgn. connection tabel CONTAB)

verwerkt. De struktuur van deze tabel is geschetst in

fig.22

DN -4 1 2 3 4 5 6 7 - - - - - - N-l N

11 00 00 01 00 00 10 - - - -- PORe veld

N a a 7 a a 4 - - - - - PARTNER
veld--

De tabel bestaat dus uit aaneengesloten velden, die

worden onderscheiden m.b.v. het devicenurnrner DN. Een

dergelijk veld is gesplitst in twee subvelden PORC- en

PARTNER-veld. PORC = PROD. OR CONS.

De breedte van het PORC-veld is twee bit, terwijl de

breedte van het PARTNER-veld afhangt van het aantal

devices. Uitgaande van een 8 bit brede tabel houden

we voor het PARTNER-veld 8 - 2 = 6 bit over en kunnen

2 6
= 64 devices worden onderscheiden. Dus N = 64 is de

lengte van de tabel.

Met het PORC-veld, gedefinieerd als hierboven, kunnen

we 4 toestanden onderscheiden waaraan de volgende be

teknis is toegekend:

00 'device neemt geen deel aan een ver

binding.

01 het device treedt op als producer.
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10 het device treedt op als consumer.

11 het device treedt op als aspirant producer.

Ret PARTNER-veld wordt gebruikt om aan te geven met wie

het betreffende device op dat moment communiceert.

Ter verduidelijking het volgende voorbeeld (fig.22 ).

Wanneer de tabel nagelopen wordt, blijkt dat om een of

andere reden de verbinding nog niet is gelegd. Device is

is dus een aspirant producer. De tabel laat verder zien

dat op dit moment een verbinding bestaat tussen device 4

en 7, waarbij 4 optreedt als producer. Device 5 en 6

nemen geen deel aan een of andere verbinding, terwijl

7 optreedt als consumer van de eerder beschreven ver

binding 4 - 7.

De beschrijving van de centrale besturing wordt gegeven

aan de hand van fig. 23

Nadat de centrale is gestart en gelnitialiseerd, d.w.z.

variabele ON: = 1 en de tabel wordt "schoon" gemaakt

(schoonmaken is het afbreken van de verbindingen in de

matrix en de tabel vullen met nullen), zal device 1 als

eerste worden afgetast. Vanaf nu wordt aangenomen dat

de centrale al enige tijd in bedrijf is. Wanneer de

centrale een plaats verder gaat in de tabel wordt daarna

begonnen met het onderzoeken van het PORC-veld.

Afhankelijk van de inhoud van dit veld kunnen de volgende

situaties optreden:

CONTAB. PORC (ON) 00

(lees inhoud van device nummer ON uit de connection tabel

is 00)

Ret betreffende device neemt geen deel aan een of andere

verbinding. Rierna wordt de waarde van WDC opgevraagd.

Rier zijn drie mogelijkheden: d betekent het device is in

de DEAD toestand en r zegt dat de toestand SLEEP is.
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In beide gevallen zal de centrale de variabele DN met

een verhogen en bovenstaande handelingen herhalen met

het volgende device. WDC = 1 betekent dat het device

een kiesverbinding wil. De scan cyclus wordt gestopt

en de volgende handelingen vinden plaats. De centrale

zorgt voor een kiesverbinding en zal in de consumer

mode gaan om de kiesinformatie te ontvangen en op te

slaan. Hierna wordt de CONTAB ingevuld en wel wordt

op het PORC-veld van het aanvragende device de waarde 11

geschreven en het PARTNER-veld wordt gevuld met het

device nummer van de aangevraagde consumer (DDN =
destination device number). De kiesverbinding wordt

afgebroken en de centrale zal het PORC-veld van DDN

opvragen. Ook hier weer 4 mogelijkheden narnelijk:

CONTAB PORC (DDN) = 00. In dit geval verkeert device DDN

in de DEAD toe stand en zal de centrale de waarde van

WDC opvragen. Is deze waarde d dan wordt het device

er van op de hoogte gebracht dat hij als consumer wordt

verlangd. Afhankelijk van zijn eigen bezigheden zal

hij dit al of niet weigeren. Wanneer hij weigert wordt

dit de centrale medegedeeld waarna de centrale zijn

scancyclus vervolgt. De aanvraag blijft echter in de

tabel genoteerd staan. Wordt niet geweigerd dan zal

evenals in het geval dat WDC = r of 1 de consumer mode

worden betreden. WCD = r komt overeen met de toestand

SLEEP dus direkt beschikbaar als consumer, terwijl

WDC = 1 betekent dat een kiesverbinding wordt verlangd.

In het laatste geval gaan de consumer-aktiviteiten voor

de producer aktiviteiten, omdat het opbouwen van de

verbinding zich reeds in een vergevorderd stadium bevindt.

Is het device DDN in de consumer mode dan zal de data

verbinding worden gemaakt en wordt de aspirant producer

gewekt. Als laatste wordt weer de tabel ingevuld waarna

de scancyclus wordt vervolgd.
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CONTAB. PORC (DDN) = 01/10. De centrale weet dat het

device DDN deelneemt aan een verbinding als producer

of consumer. Als WDC = r of 1, dan wordt over de ver

binding nog aktief gecommuniceerd. De bestaande ver

binding wordt niet verbroken en de centrale vervolgt het

scannen. Weer blijft de aanvraag gehandhaafd. Echter

als WDC = d dan kan de verbinding worden afgebroken.

zowel aan producer-als aan consumerzijde, de CONTAB

wordt bijgewerkt en wordt teruggekeerd naar punt Q in de

fig. 23 vanwaar dezelfde procedure doorlopen wordt als

beschreven bij CONTAB. PORC (DDN) = 00.'

CONTAB. PORC (DDN) = 11. Dit betekent dat het aange

vraagde device zelf op een verbinding wacht (aspirant

producer is). In dit geval wordt de laatste aanvraag

vernietigd, d.w.z. de verbinding met de producer wordt

op verzoek van de centrale verbroken en de tabel op de

juiste plaats schoongemaakt. Ret scannen wordt hierna

weer hervat.

CONTAB. PORC (DN) 01/10

Er bestaat een verbinding waaraan DN deelneemt.

Als WDC = r of 1 wordt nog steeds aktief gecommuniceerd

en wordt door de centrale verder gescand, als WDC = d

wordt door de centrale de bestaande verbinding afgebroken

en de tabel schoongemaakt op de juiste plaatsen.

CONTAB. PORC (DN) = 11

De centrale zal nogmaals de situatie van het nevice, dat

als consumer moet gaan fungeren, opvragen. Ret is reeds

eerder beschreven.
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Tot slot van deze paragraaf nog enige opmerkingen.

Ret hierboven eenvoudige systeem is op verschillende

manieren uit te breiden. Ret scanmechanisme kan zo

worden gemaakt dat verschillende belangrijke devices

vaker en sneller aan de beurt komen dan anderen (door

na iedere aktie van de centrale ON = 1 te maken). Bet

scanmechanisme kan ook vervangen worden door een inter

ruptstructuur met alle bekende voordelen vandien.
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Hoofdstuk 3 Foutencontrole

3.1 Kanaalefficientie van een simpelsysteem

In dit gedeelte van het verslag zullen enige numerieke

berekeningen gemaakt worden. Met name zal de kanaal

efficientie worden beschouwd. De berekeningen worden

gemaakt aan de hand van een model van het communicatie

systeem, waarin ook enige aspekten van het nog te be

schrijven protocol zijn verwerkt. De uitkomsten en

conclusies kunnen worden gebruikt om het protocol in

een later stadium te verfijnen.

Voor de kanaalefficientie zal de volgende definitie gehanteerd

worden:

Q§_~~~~~!:_2E_~E~~~~~~~~§:~EE~~~~~~~~(Throughput)
is de tijd nodig om de informatiebits te verzenden,

gedeeld door de totale tijd,die nodig is om de

informatiebits te verzenden,plus de tijd, vereist

voor de redundante bits, wachttijd en verzendtijd

van de terugmeldingssignalen en een gemiddelde tijd

voor herhaalde transmissies.

Als symbool voor de kanaalefficientie wordt E gekozen en

in procenten uitgedrukt. Dus in formulevorm:

E = T' fIn. x 100%
Ttot

Vanwege de korte afstanden + 25 meter worden de optredende

vertragingstijden verwaarloosd.

Aanvankelijk zal worden aangenomen dat de verbinding tussen

twee devices reeds bestaat. Het kanaal bestaat dan uit

de volgende drie componenten:
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dataproducent (Source) - verbinding (2x2 draads) 

dataconsumer (Sink)

p

Om nu aan het systeem te kunnen rekenen, worden de

volgende aannamen gemaakt:

1. De transmissie van data en besturingstekens geschiedt
. . . bitssynchroon en In serle met bltrate v /sec.

2. We veronderstellen een binair symetrisch kanaal, d.w.z.

dat als de kans op een fout overkomende informatie

eenheid p is, de kans op goed overkomen dan (l-p) is.

3. De fouten treden statistisch onafhankelijk Ope

4. De terugmeldingstekens hebben een vaste lengte en er

wordt altijd, d.w.z. nadat een blokdata ontvangen is,

een terugmelding gestuurd.

5. Alhoewel full-duplexverkeer mogelijk is, wordt de

verbinding half-duplex gebruikt.

6. Het coderen en decoderen van de data (CRC) , alsmede

het detecteren van een fout, gebeurt met hardware.

Rest nog om af te spreken op welke manier fouten zullen

worden gecorrigeerd. In eerste instantie hanteren we

hiervoor een eenvoudig mechanisme. Aangenomen wordt dat

eventueel optredende fouten altijd worden gedetecteerd.

Vervolgens wordt een goedmelding verzonden als het data

blok goed wordt ontvangen en een foutmelding als het data

blok fout wordt ontvangen. Tevens wordt aangenomendat terug-



- 44 -

meldingen niet door fouten worden getroffen. Schematisch

is een en ander weergegeven in fig. 24 , waarbij een ge

stippeld kader ontvangen (consumer) aktiviteit betekent

en een getrokken kader geeft het aktief zijn van de trans

mitter (producer) aan. Het schema spreekt verder voor zich.
J,

transm.
new
message

I,- I
no ~ .... re t ran sm.err. ,/ stat ....... ~

mess....... mess. /'
...... /'

rr--, r -- ....,I transm. I I t ra nsm.
IACK NAK

L __.- ---.J L __ ....J s '=.a.-t

Een belangrijke grootheid, die bepaald moet worden, is

het gemiddeld aantal malen dat een datablok gezonden

moet worden alvorens de Producer een goedmelding ontvangt.

Er wordt uitgegaan van een binair symetrisch kanaal

met bitfoutenkans p. D.w.z. de kans dat een gezonden "D"

als een "1" wordt gedetecteerd en omgekeerd is p. De kans

dat een bit goed overkomt is dan (l-p) en derhalve de

kans dat een datablok ter lengte N foutloos wordt ont-
Nvangen (l-p) . Eveneens tengevolqe van het symetrische

karakter van het kanaal is de kans op een of andere
Nfout in een datablok l-(l-p) . Vervolgens wordt de notatie

p(Z) ingevoerd. Hiermee wordt de kans aangeduid dat een

datablok Z maal gezonden moet worden.
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Aldus kunnen de volgende uitdrukkingen genoteerd worden:

P ( 1 ) N= (l-p)

P(2) N N= (l-p) (1- (1-p) )

P (3) N N 2= (l-p) (1- (1-p) )

(A)

lnuners de kans dat een datablok 3 keer gezonden moet

worden is gelijk aan de kans dat het blok 2 keer fout

aankomt maal de kans op een goede aankomst.

Daar Z een willekeurig varierende grootheid is, die de

waarde 1, 2, 3 Z kan aannemen met corresponderende

waarschijnlijkheden P(I), P(2), P(3) .... P(Z) kan volgens

de statistiek een gemiddelde voor Z gevonden worden.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het eerste moment

van een stochastische grootheid of wel de verwachtings

waarde. Deze is als volgt gedefinieerd:

Z Z P(Z) (B)

Z=1

N
(l-p)

N Z-1
Z (1-(l-p) )

mits de som absoluut convergeert.

Substitutie van (A) in (B) levert dan het gezochte gemiddelde

dus 00

Z = L
Z=1

= (l_p)N~ Z (1_(I_p)N)Z-1

Z =1

en daar p < 1

geld t da t (1- (l-p) N) <. 1 en dus convergeert de reeks

absoluut met som 1

(1- (1- (1-p) N)) 2
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Het gemiddeid aantal malen dat een datablok verzonden

moet worden is dus

z =
N(1-p)

N 2(1- (1- (1-p) ))
=

1

N(1-p)

1

p (l)

In fig. 25 zijn een aantal krommes geschetst, die

bovenafgeleide funktie weergeven. Horizontaal is de

variabele N uitgezet, terwiji pals parameter wordt ge

bruikt. De volgende conciusies kunnen nu getrokken worden:

1. bij goede kanaIen, d.w.z. p 10- 5 is het

aantal herhalingen ook voor grote bioklengten

zeer gering, .en

2. bij transport van kleine biokken ( 100 bits,

geldt bovenstaande bewering zelf voor minder

goede kanalen.

Ervan uitgaande dat de ens ter beschikking staande trans

missiemedia een bitfoutenkans p hebben kleiner dan 10- 5 ,

is vanuit dit oogpunt ARQ*een goede keuze om ais fouten

corrigerend systeem dienst te doen.

Met de eerder afgeleide formule voor de kanaalefficientie

is deze nu makkeIijk te bepalen. Oit Ievert:

E =
I
v

1 N
(1-p)

Hierin is N Iengte datablok (N = I+R+B)

I aantal informatiebits

M aantal bits terugmeiding

R aantal bits redundantie

B aantal besturingsbits

*ARQ (Automatic Repeat Request) is een foutenherstellend

mechanisme dat werkt m.b.v. herhalingen.
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De kanaalefficientie is voor enige waarden van p uit

gerekend. Hierbij werden voor R, B en M vaste waarden

gehanteerd, respektievelijk 16, 100 en 30 bits. De

grootte van het aantal informatiebits varieerde van

o tot 35.000. De resultaten van deze berekeningen zijn

in fig.26 grafisch weergegeven.

Bij een nadere beschouwing van de resultaten valt het

volgende op:

Er bestaat een optimum bloklengte (No)' die scherper

wordt bepaald naarmate het kanaal slechter is. Oat de

efficientie laag is bij kleine I kan verklaard worden

door de relatief grote overhead. In eerste instantie

zlJn we geneigd te zeggen dat hoe groter de bloklengte,

hoe beter de kanaalefficientie. Dit geldt echter aIleen

voor een ideaal kanaal d.w.z. p=O. In werkelijkheid zal

het toenemen van de bloklengte ook een stijging van de

foutenkans te zien geven, zodat de efficientie weer

daalt bij grote bloklengten. Bij goede kanalen loopt

de kromme over een groot gebied vlak. Dit heeft de

volgende consequenties:

1. Het is niet nodig om uit oogpunt van kanaalefficientie

grote boodschappen (berichten) in een aantal kleinere

datablokken te hakken.

Dit fragmenteren van een bericht zal de efficientie

niet ten goede komen.

2. Daar op dit moment de grootte van het buffergeheugen

nog niet bekend is, kan deze binnen wijde grenzen

gevarieerdworden zonder de kanaalefficientie te be

invloeden.
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3.2 Invloed van uitbreidingen aan het model

Door enige aanname te laten vallen zal het model worden

verfijnd. In de eerste plaats zal nu rekening gehouden

worden met een mogelijk optredende fout in de terug

melding en in de tweede plaats met het feit dat niet

aile fouten worden gedetecteerd. Ret vorige protocol

wordt aangepast en krijgt de vorm van fig.27

De kanalen voor datatransmissie en terugmeldingssignalen

worden identiek beschouwd en de consumer is ingericht om

duplicaties van datablokken tengevolge van niet terechte

herhalingen te voorkomen.

Er zijn een zestal mogelijkheden te onderscheiden, namelijk:

a. Datablok wordt goed ontvangen door C en de terugmelding

ACK eveneens door P. Dit leidt niet tot herhalingen of

fouten.

b. Datablok wordt goed ontvangen door C, maar de terug

melding wordt getroffen door een fout en komt als ACK

aan. Dit leidt tot herhalingen die niet terecht zijn,

maar de consumer accepteert de datablokken niet.

Rier ook geen onherstelbare fouten.

c. Datablok wordt fout ontvangen en fout wordt gedetecteerd

door C, maar de terugmelding NAK komt goed of als ACK

aan. Dit leidt tot herhalingen die terecht zijn, zodat

fouten worden hersteld.

d. Idem als c. maar de foutmelding NAK wordt als een goed

melding ontvangen. Ret bericht wordt niet herhaald maar

wordt door de consumer fout geaccepteerd. Op dit niveau

is dat echter niet te vermijden.

e. Datablok wordt fout ontvangen,maar de fout wordt niet

gedetecteerd en de terugmelding ACK komt goed over. Di t

leidt niet tot herhalingen, maar de fout in de transmissie

blijft gehandhaafd.
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f. Idem ais e maar de terugmeiding ACK wordt getroffen.

Dit geeft herhalingen die terecht zijn.

De kans dat een van de bovenstaande gevallen optreedt, kan

berekend worden. Hiervoor worden termen gebruikt, die we al

eerder tegengekomen zijn, nameIijk de kans dat een bericht
k kter Iengte k na een keer zenden goed overkomt (I-p) == q

k ken de kans dat een bericht fout overkomt I-(I-p) == I-q

De terugmeiding bestaat uit een vast aantal bits U1).

De faktor A geeft aan het gedeeite van de fouten die ge

detecteerd worden.

P(a) N M (geen herhalingen)== q q

P(b) N M (weI "= q (I-q )

P(c) N M (weI "== A (l-q ) (l-p )

P(d) N M (geen "= A (l-q ) p

P(e) (l-A) N M (geen "== (I-q ) q

P (f) ( I-A) N M (weI "= (I-q ) (I-q )

Dat deze kansen elkaar wederkerig en volledig uitsluiten

bIijkt uit hun som.

P(a) + P(b) + P(c) + P(d) + P(e) + P(f) == I

Met de notatie P(Z) wordt weer aangegeven, dat een bericht Z

keer gezonden moet worden alvorens een goedmeiding wordt

ontvangen door de Producer.

P(l)

P (2)

P (3)

P(a) + P(d) + P(e)

= (P(b) + P(c) + P(f)) (P(a)

= (P(b) + P(c) + p(f))2(p(a)

+ P (d) + P (e) )

+ P(d) + P(e))

P(Z) = (P(b) + P(c) + P(f))Z-I(P(a) + P(d) + P(e))
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De verwachtingswaarde van Z ofweI het gemiddeld aantal

keren dat een bericht verzonden moet worden voIgt uit:

z =t. ZP(Z)

Z=1

Oit geeft als resultaat:

Z =
1

M M N N M N MA(p -p q -q +q q ) +q

Hierui t val t gemakkelij k Z voor het eerder beschreven eenvoudige

model te destilleren namelijk door substitutie van A=1,
M M

P =0 en q =1

Met behulp van de eerder genoemde formule is E weer

berekend. Gezien de waarde van A in werkeli jkheid 0,9999 bedraag

voor het geval dat de data gecodeerd wordt m.b.v. CRC

en gezien het feit dat de terugmelding bijna niet getrof

fen zal worden door fouten, waren de afwijkingen met het

eerder omschreven model echter zeer gering.

Oat de terugmeldingen nauwelijks door fouten getroffen

zullen worden, vindt zijn oorzaak in de geringe lengte van

deze controletekens. Oit bleek al uit fig.25

Bij de reeds uitgevoerde berekeningen is er steeds vanuit

gegaan dat de verbinding gereed is. Oit is echter niet zo

en als gevolg daarvan zal de kanaalefficientie dalen.

Immers in de tijd die nodig is om de verbinding op te

bouwen hadden informatiebits verzonden kunnen worden.

Momenteel lijkt een schatting van 1 msec., nodiq voor

het opbouwen van de verbindingen, reeel (inclusief op

zetten kiesverbinding en zenden kiesinformatie).
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Als we dit in de formule voor de kanaalefficientie ver

werken krijgt deze de volgende vorm:

of

E =

E =

x 100%
T +T
tot verb.

I/v

(I+M+R+B)Z + T
v verb.

x 100%

I
E = x 100%

(I+M+R+B)Z + vTverb.

Direkt valt op dat naast de

variabele in de uitdrukking

de transmissie snelheid v.

extra tijd nog een andere

voor E verschijnt, namelijk

Daar v zich in de noemer

bevindt, betekent dit een afnemende efficientie bij

toenemende v. Dit is het gevolg van de zo gekozen

definitie van kanaalefficientie. Immers hoe groter v

des te meer informatiebits verzonden hadden kunnen worden

in de (nutteloze) tijd, die nodig is voor het opbouwen

van de verbinding. Voor p = 10- 6 is voor enkele waarden

van v in fi~28Euitgezet als funktie van de bloklengte.

Uit deze figuur blijkt de invloed van de enorme overhead

t.g.v. opbouwen verbinding bij datatransport in de vorm

van kleine blokken.

Bij grote bloklengte (groter dan 5.10 4 bits) vervalt dit

probleem en wordt de invloed van de transmissiesnelheid

ook geringer. Ten aanzien van het verbindingsprotocol

kan gezegd worden dat dit ontworpen dient te worden met

als eerste vereiste een zo snel mogelijke opbouw van de

verbinding.



,
01
t1l,

10~

25

10

10

r E (°10)

1)

-c-

10

7

p~10- b

50

)

blok lengte
(bits)



- 56 -

Dit betekent o.a. snelle microprocessoren die op interrupt

basis moeten werken.

Het rendement zal ook stijgen als via de Pauzetoestand

(zie Literatuur 1 ) de verbinding gehandhaafd blijft

voor communicatie in de nabije toekomst. M.a.w. als

interaktie tussen twee devices langer duurt. Hoe groot

de efficientie in werkelijkheid wordt, is niet met zeker

heid te zeggen.. Echter zal di t liggen tussen Kromme A

van fig. 26 en kromme D van fig. 28 Kromme A is namelijk

op te vatten als E = E(I) met een oneindig lange inter

aktie tussen de twee betrokken devices.

Tot nu toe is een kanaal beschouwd, waarbij verondersteld

werd dat de optredende fouten op een statistisch onaf

hankelijke manier worden gegenereerd. In dit geval kan

de foutenkans worden benaderd door haar voor te stellen

als een lineaire funktie van de bloklengte. Fouten treden

echter op een statistisch afhankelijke manier op. Vanwege

atmosferische storingen en schakelmanipulaties zijn de

fouten niet meer willekeurig verdeeld maar treden ze op

in groepen (burst). De foutenkans is hier een niet

lineaire funktie van de bloklengte en is aileen maar m.b.v.

metingen te bepalen.

In het algemeen geldt echter dat bij gegeven bitfoutenkans

peen kanaal met gebundelde fouten beter bruikbaar is dan

een kanaal met een gespreide foutenverdeling. Vandaar

dat de resultaten van de eerder gedane berekeningen als

pessimistisch beschouwd kunnen worden.
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3.3 Foutenbeheersingstechnieken

Een belangrijke taak van het transmissieprotocol is het

corrigeren van fouten. Wanneer we te maken krijgen met

datatransmissie kan, met betrekking tot fouten, slechts

met zekerheid gezegd worden dat deze zullen optreden.

Voor een betrouwbaar systeem moet de bitfoutenkans p in
-9 -10de orde van grootte van 10 tot 10 liggen. Dit be-

tekent dat communicatiesystemen in aIle gevallen moeten

worden voorzien van faciliteiten om fouten te corrigeren.

Deze fouten ontstaan doordat tijdens het transport de

datastroom wordt verminkt t.g.v. ruis, atmosferische

storingen of schakelmanipulaties. Fouten veroorzaakt

door ruis zullen meestal normaal verdeeld zijn over het

verzonden datablok, terwijl fouten tengevolge van atmos

ferische storingen (bliksem) of schakelmanipulaties vaak

in groepen optreden, of zelfs een datablok geheel kunnen

aantdsten.

Naast dit soort fouten kunnen tijdens de transmissie van

data ook fouten optreden, omdat buffergeheugens vol zijn,

of omdat een device tijdens het datatransport voor enige

tijd uitgeschakeld is om wat voor reden dan ook. Door

een tijdelijke lijnbreuk kan bovendien een datablok geheel

verdwijnen.

Om het systeem te beschermen tegen fouten, die optreden

omdat bepaalde elementen van het systeem falen, worden in

het transmissieprotocol speciale voorzieningen getroffen.

In dit hoofdstuk worden aIleen methoden besproken om fouten

te corrigeren, die het datapatroon hebben verminkt t.g.v.

ruis en/of schakel~anipulaties.

Er zijn twee fundamenteel verschillende technieken om fouten

automatisch te corrigeren. Bet eerste zowel als het tweede

mechanisme voegen aan het datablok een hoeveelheid redundantie

toe met de bedoeling de onbekendheid met de data aan de

consumerkant te verminderen.
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Het wezenlijke verschil zit echter in de manier waarop een

eventueel optredende fout wordt hersteld.

In het ene geval zal, nadat een fout is gedetecteerd, de

consumer de producer om een herhaling van het eerder ge

zonden datablok vragen. Gewoonlijk wordt dit systeem aan

geduid met ARQ (~utomatic-~epeat-renuest).

In het tweede geval wordt de fout in de consumer hersteld.

Men noemt dit vaak FEC (Forward Error Control) systemen.

Het ARQ systeem:

Binnen de ARQ systemen kan weer onderscheid gernaakt worden

namelijk: systemen met zgn. decision feedback en systemen

met information feedback. Bij decision feedback wordt door

de consumer bepaald of het datablok goed of fout is ont

vangen en wordt daarna de producer over de beslissing ge

informeerd. Hierna voIgt een eventuele herhaling van het

datablok. Wanneer sprake is van information feedback,

wordt door de consumer de ontvangen boodschap teruggezonden

en beslist de producer of de boodschap goed door de consumer

is ontvangen. Dit gebeurt door vergelijken en hierna wordt

de consumer over de beslissing gelnformeerd. In systemen

waar echter met grote datablokken wordt gewerkt, is

information feedback niet het aangewezen systeem. Immers,

zal de transmissie-efficientie sterk dalen, doordat Ttot
in de formule voor E (zie hoofdstuk 3 ) twee keer zo groot

wordt. Ais hierna sprake is van een ARQ systeem wordt

daarom steeds bedoeld een systeem met decision feedback.

Het simpelste ARQ systeem is het zogenaamde Stop and Wait

of idle-RQ systeem. Hierbij wordt op blok voor blok basis

gewerkt, d.w.z.de producer (transmitter) wacht op een goed

melding van het eerder gezonden datablok alvorens een nieuw

datablok te zenden. Wordt een foutmelding ontvangen, dan

veroorzaakt dit een herhaalde transmissie van het eerder

gezonden datablok. In plaats van te werken met een fout-
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en goedmelding kan ook volstaan worden met een goedmelding

en een time out. De time out wordt door de producer ge

start nadat het laatste bit van het datablok is verzonden.

Wordt binnen de time out geen goedmelding ontvangen, dan

zal nadat de time out is verstreken, het voorgaande data

blok worden herhaald.

Het systeem met een time out is ingeval dat weinig fout

meldingen worden verwacht (goede kanalen) te prefereren,

omdat:

a. een time out mechanisme toch nodig is. De producer

zou anders oneindig lang op een terugmelding

wachten.

b. de producer en consumer maar met eem terugmeldings

teken werken wat het systeem eenvoudiger en door

zichtiger maakt.

Het zal duidelijk zijn dat, wanneer er veel foutmeldingen

verwacht worden, een syteem met time out mechanisme en

alleen goedmelding minder efficient is dan wanneer ook een

foutmelding zou worden gebruikt. Imrners de producer kan

na ontvangst van de foutmelding het datablok meteen herhalen

zonder dat op het verstrijken van de time out behoeft te

worden gewacht. De time out wordt direkt na de herhaling

opnieuw gestart.

Het Stop and \vait systeem kan zowel op half-duplex als op

full-duplex verbindingen worden gebruikt. Het nadeel is

echter dat het systeem niet erg efficient is, imrners de

tijd dat de producer wacht op terugmeldingen is "verloren"

tijd, daar in die tijd informatie gestuurd kan worden.

Het is daarom ook zorg, wanneer voor een dergelijk systeem

wordt gekozen, om die tijd zo kort mogelijk te maken,

bijvoorbeeld door een scherpe time out.
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Riertegenover staat dat het mechanisme zeer eenvoudig

is, zodat het makkelijk te implementeren is.

Dit implementeren kan geheel in hardware of software, of

in een combinatie van soft- en hardware geschieden.

De algemene voordelen van een ARQ systeem zijn:

1. Ret mechanisme is zeer betrouwbaar en bovendien

is de betrouwbaarheid onafhankelijk van de kanaal

ruiseigenschappen.

2. De decoder in de consumer is eenvoudig en goedkoop.

3. Ret systeem kan werken met een hoge kanaalefficientie

(zie hoofdstuk 3 ), omdat het systeem niet onnodig

wordt belast tijdens periodes dat weinig fouten op

treden.

Als nadelen zijn te noemen:

1. Er moet voldoende bufferruimte aanwezig zijn.

Immers de producer moet een datablok vasthouden

totdat een goedmelding ontvangen is.

2. Er moet een terugmeldingskanaal aanwezig zijn.

Ret FEC systeem:

Dit soort systemen wordt gebruikt wanneer een herhalings

systeem (ARQ) onpraktisch of onmogelijk is. Dit kan zijn

omdat de optredende vertragingstijden zo groot zijn, dat

het systeem zeer inefficient wordt, of omdat geen retour

kanaal aanwezig is.

Ret principe is als voigt: De over te sturen data wordt

zodanig gecodeerd (van redundantie voorzien) dat de

consumer niet aileen in staat is eventueel ootredende

fouten te detecteren, maar deze ook nog te corrigeren.

, Jammer genoeg bezi tten de FEC systemen niet de kracht

van het ARQ systeem, want of schoon een meerderheid van

aile fouten (foutpatronen) te detecteren is, is slechts

een heel klein gedeelte hiervan corrigeerbaar.
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Vandaar dat een FEC systeem erg afhankelijk is van de

kanaalruiseigenschappen, want er moet a priori bekend

zijn welke fouten het meest optreden. De redundantie

kan dan zo gekozen worden dat juist die fouten worden ge

detecteerd en gecorrigeerd.

Als voordelen kunnen genoemd worden:

1. FEC systeem is onafhankelijk van vertragingstijden.

2. Geen retourkanaal nodig.

3. Geen buffer nodig.

De nadelen zijn echter:

1. Ingewikkelde en duurdere decorder in consumer.

2. Er moet meer redundantie (2 x zoveel) worden toe

gevoegd, zodat de kanaalefficientie afneemt.

3. FEC systemen zijn afhankelijk van de foutenver

delingen op het kanaal.

4. FEe systemen zijn zwak in het corrigeren van burst

fouten.

Welke keuze gedaan moet worden voor het communicatiesysteem

beschreven in hoofdstuk 1 is niet moei lij k.

Daar een betrouwbaar systeem gewenst is, en verwacht wordt

dat fouten veelal in burst zullen optreden, wordt gekozen

voor een ARQ systeem. Deze keuze ligt nog meer voor de

hand, als men bedenkt dat een retourkanaal en een buffer

geheugen reeds aanwezig zijn.
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3.4 De redundantie

Ret doel van foutenbeheersing: het opsporen van fouten in

de overgedragen gegevens, houdt het controleren van de

ontvangen gegevens in. De controles zijn gebaseerd op de

aanwezigheid van redundantie in de overgedragen gegevens.

Redundantie is algemeen beschouwd de meer dan minimaal

noodzakelijke informatie. Ret toevoegen van de extra

(redundante) bits kan op velerlei manieren geschieden.

Een vorm die veel voorkomt is die, waarbij aan de over te

zenden data een pariteitsbit wordt toegevoegd. Ret pariteits

bit wordt gevormd door optelling modulo 2 van de rij bits

die de data voorstellen. Is de modulo 2 som 0, d.w.z.

het aantal "enen" in het datapatroon is even, dan voegt

men een 0 als extra bit toe. Dit is het even pariteitsbit.

Een tweede vorm die veel voorkomt is de cyclische redundant ie

controle (CRC).

Bij deze methode wordt een bitreeks (data) gezien als een

veelterm in een dummy variable X met waarde 0 of I, waar

bij de coefficienten van de termen 0 of 1 zijn, naargelang

de waarde van de bits op de opvolgende bitposities.

B.v. wordt 11010 gezien als

l.x4+1.x3+0.x2+1.xl+0.xO = x 4+x 3+x

Naast de dataveelterm wordt nog een tweede veelterm ingevoerd,

de zogenaamde generatorveelterm. De redundante bits worden

dan gegenereerd door het bepalen van de rest bij bijzondere

deling van de dataveelterm door de generatorveelterm.

De deling geschiedt modulo 2. Direkt na het overzenden

van de data wordt de rest overgestuurd. In de consumer

wordt de inkomende bitreeks (data + redundante bits) ge-

deeld door dezelfde generatorveelterm. Als de bitreeks

foutloos is ontvangen, resulteert na deling een rest nul.

Iedere rest anders dan nul betekent dat de bitreeks fout is

ontvangen.
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Onderstaand voorbeeld dient ter verduidelijking.

Stel over te brengen data 11010 dus x 4+x 3+x en de

generatorveelterm is 101 of X2+1.

Ret "bijzondere" van de deling is dat, alvorens tot

delen wordt overgegaan, de dataveelterm wordt vermenig

vuldigd met de hoogste macht van de generatorveelterm.
243 2Aldus moet X . (X +X +X) gedeeld worden door X +1.

X
6

+X
5

+X
3

\ x
4

+X
3

+X
2

+ 1

x
6

+x
4

x 5 +x
4

+x
3

x
5

+x 3

1 (rest)

De rest wordt nu opgeteld bij de oorspronkelijke bitreeks,

hetgeen oplevert x 6+x 5+X
3

+1 ofwel 1101001. Deze veelterm

is weer deelbaar door X2+1, hetgeen in de ontvanger wordt

gecontroleerd.

Enige belangrijke eigenschappen van CRC zijn:

a. Er kunnen zeer veel fouten worden gedetecteerd. Ret

belangrijkste zijn echter de goedeburst detecterende

eigenschappen. zo zullen, wanneer een 31 graads generator

veelterm wordt gebruikt, de volgende fouten worden ge

detecteerd.

Alle combinaties van 7 of minder fouten en alle oneven

aantallen van fouten. Alle bursts ter lengte 31 of

minder worden met zekerheid gedetecteerd, terwijl van

de overige bursts en slechts 1 op 10
9 niet wordt ge

detecteerd.
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Voor een generatorveelterm van de graad 16 geldt dat

99,998% van aIle fouten gedetecteerd worden.

In theorie geldl dat de residuele foutenkans gelijk is aan

(~)r vermenigvuldigd met de gemiddelde foutenkans van de

verbinding waarbij r de graad van de generatorveelteru\
-5voorstelt. Voor een kanaal met p - 10 en r 16 be-
16 -5 -10draagt de residuele foutenkans dus (~) .10 = 1,5.10 .

b. De encoder en decoder zijn bijna identiek en zeer een

voudig te realiseren.

Voor een 16 graads veelterm is nodig een 16 bits schuif

register met enige exclusieve-or poorten afhankelijk van

het aantal termen.

Deze encoder en decoders zijn reeds in geintegreerde vorm

verkrijgbaar met een datarate van 5MHz.
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3.5 Producer protocol

Dit protocol wordt beschreven aan de hand van figuur 29.

Ret producer protocol wordt door COP (device) uitgevoerd

vanaf het moment dat de producer mode wordt ingegaan.

Gedurende een normale communicatietaak komt dit twee keer

voor, namelijk wanneer kiesinformatie moet worden verstuurd

en daarna wanneer data wordt verzonden.

M.b.v. CDD = 002 meldt COP aan DEP het gereedkomen van de

kiesverbinding en met CDD = 004 het gereedkomen van de data

verbinding. Rierna wordt de waarde van DCD getest (oude

waarde DCD = 001 of 003 afhankelijk van het stadium waarin

de communicatietaak zich bevindt, kiezen of zenden).

DCD = 000 Ret device stelt geen prijs meer op de verbinding

en deze zal op initiatief van het device worden

afgebroken.

DCD ~ 000 Ret device wil de verbinding gebruiken.

Aangenomen wordt nu dat~data moet worden verzonden.

Ret paar (CDD, DCD) is op dit moment dan bepalend

voor de vooruitgang. Wanneer de data nog niet gereed

is, zal het paar de waarde (004, 003) hebben en komt

het proces in een lus. Wordt het paar (004, 005) dan

zal via ALTP: = 0 het protocol worden voortgezet.

ALTP staat voor alternerende teller producerzijde

en dient om de datablokken indirekt te nummeren.

Wat dit betekent zal in het verdere verloop van het

protocol duidelijk worden.

Alvorens de beschrijving van het producer protocol te vervolgen

zullen eerst de dataformaten worden gedefinieerd. De producer

bezig evenals de consumer de eigenschap van zenden en ont

vangen, echter niet gelijktijdig. De producer en consumer

mode zijn dus ieder weer te scheiden in een transmitter en

receiver mode.
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Een device in producer toestand kan zenden ENQ of DATA

en ontvangen SYN, ACK(N) of invalid replies.

Een consumer kan ontvangen SYN, ENQ, DATA of invalid en

zenden ACK (N) .

Gedurende de tijd dat geen data of besturingsinformatie over

de verbinding gestuurd wordt, worden in be ide richtingen

synchronisatietekens verzonden.

De formaten zijn ENQ

ACKN

DATA

':::SYN> (ENQ)

<SYN >(ACK (N) > N=O of 1

(SYN> (SOH >(BL7(TEKST)(CRC)BL = blok

lengte

ENQ wordt door de producer gebruikt om de status (= teller

stand van consumer ALTC) op te vragen. De producer zal dit

doen nadat een invalid reply is ontvangen of nadat de time

out is verstreken. Heeft de consumer de boodschap immers

goed ontvangen, maar is de terugmelding aangetast, dan zal

de producer het datablok niet herhalen.

Er treden dus geen onnodige herhalingen op van grote data

blokken zodat de efficientie stijgt.

Teruggaande naar het protocol (fig. 29) blijkt dat een twee

tal telkens RTENQ en RTDATA worden gezet. Deze tellers

dienen om het aantal malen (retries)dat ENQ of eenzelfde

datablok wordt verzonden bij te houden. Wanneer een van

deze tellers de nulstand bereikt, wordt op initiatief van

de producer de verbinding verbroken.

Na initialiseren van de tellers wordt het datablok m.b.v.

DMA verzonden en wanneer het laatste bit de producer heeft

verlaten start deze een time out (TOP) om niet oneindig lang

te hoeven wachten op een antwoord van de consumer. Een ver

streken time out heeft tot gevolg dat de producer ENQ verzendt.

Nadat de time is gestart wordt in de receiver mode gezocht

naar een non syn teken. Dit teken moet binnen de time out

worden gevonden.



een retry teller (RTCONS) en

Deze zijn echter niet perse

zeer speciale gevallen b.v.
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Wordt een non syn teken gedetecteerd, dan zal worden nage

gaan of een ACK(N) is ontvangen. Zo neen, dan wordt ENQ

verzonden en de RTENQ teller met een verlaagd, waarna op

nieuwgezocht warde naar non syn tekens, mits RTENQ ~ o.
Zo ja, dan wordt getest of de waarde van N overeenkomst met

die van de ALTP teller. Niet gelijk wil zeggen: data is

door consumer goed ontvangen. Dit wordt aan DEP gemeld

middels CDD: = 006 als CDD eerst 004 was,en het proces

herhaalt zich. Met DCD = 007 geeft DEP aan dat nieuwe

data klaar staat ,en wordt het protocol opnieuw doorlopen.

Wanneer N niet gelijk is aan ALTP wordt het oude datablok

nogmaals verzonden, nadat de RTDATA met een verlaagd en

getest is

In de wachtlus (wacht op non syn teken) wordt door de

producer steeds WCD getest. Het is nodig omdat de centrale

de verbinding (al is dit niet normaal bij de producer)

kan verbreken. De producer mode wordt verlaten en het

device keert terug in de uitgangstoestand. Wanneer het

laatste datablok met goed gevolg is verzonden, zal de

producer een eind maken aan de verbinding. COP wordt hier

van in kennis gesteld door DEP die DCD = 000 maakt.

Ingeval dat kiesinformatie wordt overgestuurd, blijft het

protocol gehandhaafd. Echter wanneer COP bekend geworden

is, dat de kiesinformatie goed is ontvangen in de centrale,

zal de producer de verbinding verbreken en in de SLEEP

toestand gaan,

3.6 Het consumer protocol

Wanneer een device de consumer mode zal binnentreden zal

allereerst ALTC = a worden gemaakt (fig. 30).

ALTC us alternerende teller consumerzijde en dient voor de

indirekte nurnrnering van de datablokken die goed worden ont

vangen.

Ook dat consumer protocol bezit

een time out mechanisme (TOC).

noodzakelijk. Ze dienen om in
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als de producer om een of andere reden in een ius komt, en

alsmaar SYN of SOH tekens blijft zenden de verbinding te

verbreken, zodat de consumer toch beschikbaar blijft in

het systeem. Een tweede situatie waarbij de consumer de

verbinding afbreekt, treedt op bij een defect time out

mechanisme van de producer.

In het normale geval zal de consumer de inkomende lijn af

tasten op non syn tekens. Is een dergelijk teken eenmaal

gevonden, dan wordt getest of het een SOH teken is. Zo

neen dan wordt de status van de ALTC teller teruggezonden

ACK (ALTC)en de RLCONS teller met §§n verlaagd.

Zo ja dan zal het datablok met behulp van D.M.A. in het

buffer worden opgeslagen, waarna wordt getest of de data

goed is ontvangen. Als de data ongeldig is, zal de oude

status van ALTC worden teruggestuurd en wordt de wachtlus

pniuw binnengegaan. Geldige data heeft tot gevolg dat COP

aan DEP meldt dat data beschikbaar is. Omdat DEP steeds

moet kunnen onderscheiden of nieuwe data beschikbaar is,

wordt hier evenals aan de producerzijde met even en oneven

blokken gewerkt.

Het paar (DCD, CDD) bepaalt weer de vooruitgang door het

protocol. Pas wanneer DEP de data heeft geaccepteerd, zal

de ALTC teller met 1 worden verhoogd en wordt de status

teruggezonden.

Zolang de data niet door DEP wordt geaccepteerd zal het

protocol in een wachtlus komen.

Door steeds WCD te testen weet de consumer of de centrale

de verbinding wil verbreken. Ingeval in de consumer DEP

een zeer belangrijk proces moet starten kan DEP m.b.v.

DCD: = 000 COP iodracht geven de verbinding te verbreken.

Ook de centrale moet in staat zijn als consumer voor kies

informatie op te treden. Het consumer protocol van de

centrale is bijna identiek aan dat van een device.

Daar echter steeds maar §§n datablok ontvangen hoeft te

worden ( SYN SOH BL SDN DDN CRC ) hoeft de COP

(centrale) geen onderscheid te maken tussen even en oneven

data. Vandaar het iets eenvoudiger mechanisme op die plaats
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in het protocol (fig. 31).

De invloed van deze protocollen op de kanaalefficientie is

niet exact berekend. Echter kan zonder meer worden aange

nomen dat de kanaalefficientie zal stijgen t.o.v. de proto

collen, die gebruikt zijn in de berekeningsmodellen van

paragrafen 3.1 en 3.2, immers er vinden geen onnodige

herhalingen plaats.
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