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Samenvatting

In de huidige kabel-tv netwerken is sprake van uni-directioneel verkeer van TV-en
radiosignalen naar de gebruiker. In het algemeen is het niet mogelijk informatie vanuit de
gebruiker of vanuit het kabelnet zelf naar een centraal punt te versturen.

De kabel-tv netten zijn tot op heden gebaseerd op coaxiale verbindingen met analoge
transmissie en kunnen onderverdeeld worden in het aanvoergedeelte tussen head-end en
wijkcentra en het distributiegedeelte tussen wijkcentra en ministerren. Door de ontwikke
lingen op het gebied van de lasertechnologie vormen analoge glasvezelsystemen een goed
alternatief voor de systemen in het aanvoergedeelte. Een voorwaarde voor het kunnen
inzetten van deze optische systemen is dat er een beheersysteem aanwezig is, dat er onder
andere voor zorgt dat de laser uitgeschakeld wordt bij vezelbreuk.

Succesvolle invoering van glasvezelsystemen in de kabel-tv netten is dus afhankelijk van
de ontwikkeling van een dergelijk beheersysteem. Hierdoor ontstaat automatisch de
behoefte aan informatietransport vanuit de verschillende netwerkelementen van het
kabel-tv netwerk naar het head-end.
Hoewel deze transportfunctie allereerst noodzakelijk is voor implementatie van de
beheerfunctie kan bij voldoende capaciteit deze transportfunctie ook gebruikt worden voor
het implementeren van door het kabel-tv netwerk te leveren nieuwe diensten voor de
gebruikers, bijvoorbeeld bejaardenalarmering, kanaalsegmentatie of een snelle kabelkrant.
Afhankelijk van het type nieuwe dienst kan het dan noodzakelijk worden dat de abonnee
berichten naar een centraal punt (bv: het head-end) moet kunnen sturen.

Doordat de huidige beheersystemen niet voldoen in een interactief kabel-tv netwerk is
onderzocht of er andere methoden en technieken bruikbaar zijn. Dit heeft geleid tot een
beheersysteem volgens het Telecommunications Management Network (TMN) concept. Dit
is een concept dat geïntegreerd beheer van communicatienetwerken mogelijk maakt. Het
TMN definieert een open architectuur waarin de te beheren netwerk- en beheersystemen
worden gekoppeld via een datacommunicatienetwerk.

De Asynchronous Transfer Mode (ATM) wordt als transmissietechniek toegepast in het
communicatienetwerk, ten eerste omdat het optische kabel-tv netwerk een voorloper zal
zijn van het Broadband-ISDN en ten tweede omdat er, door de vele (potentiële) gebrui
kers van het netwerk, een flexibele transmissietechniek noodzakelijk is.
Door het distributieve karakter van het netwerk moet iedere terminal in het net gebruik
maken van een gemeenschappelijk datacommunicatiekanaal. Er moet dus worden
voorkomen dat de berichten van de diverse gebruikers elkaar storen. Voor toegang tot dit
gemeenschappelijk kanaal wordt gebruik gemaakt van het Busy Tone Muiti Access
(BTMA) protocol. Dit protocol garandeert een korte delay en een redelijke throughput
van de berichten.

Ter afsluiting zijn aanbevelingen gedaan voor toekomstige activiteiten die voortbouwen op
dit rapport.
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1 Inleiding

1.1 Algemeen

Een kabel-tv net is opgebouwd uit een ontvangststation (head-end), een lokaal verdeelnet
en wijknetten. In de huidige kabel-tv netwerken komt plaats voor glasvezelsystemen in de
verdeelnetten (zie figuur 1.1). De hierin aanwezige retourkanalen kunnen gebruikt gaan
worden ten behoeve van de abonnee, waardoor mogelijkheden ontstaan voor nieuwe
(interactieve) kabel-tv diensten.

1.2 Inleiding kabel-tv netwerken

Nederland beschikt over een uitgebreid kabeltelevisienet, waarop ongeveer 80% van de
potentiële abonnees op aangesloten is. De huidige kabel-tv netten zijn distributie-netten,
gebaseerd op analoge transmissie (via coaxiale verbindingen) en kunnen onderverdeeld
worden in een aanvoergedeelte tussen head-end en wijkcentra en het distributiegedeelte
tussen wijkcentra en mini-sternetten, aftaknetten of rijgnetten.

E][5EJ
~/~'~

F
L

De belofte van glasvezel als goedkoop
transportmiddel is reeds waargemaakt en
door de ontwikkelingen op het gebied van
de lasertechnol.ogie vormen analoge glas
vezelsystemen een goed alternatief voor de
systemen in het aanvoergedeelte.
De technische mogelijkheden van glasve
zelsystemen nemen op dit moment zeer
snel toe, echter voor de standaard
(AM-VSB gemoduleerde) TV-signalen
moet een dermate hoog optisch vermogen
geleverd worden dat in geval van kabel-

breuk de laser uitgeschakeld dient te wor- Figuur 1.1: Glasvezel in het aanvoernet.
den ter preventie van het risico van ooglet-
sel. Hiervoor is bij PIT-Contest een be-
heersysteem ontwikkeld dat er onder andere voor zorgt dat de laser uitgeschakeld wordt
bij vezelbreuk. Belangrijk is dat de foutdetectiesignalen van de ontvangers teruggevoerd
moeten worden naar de zender. Hoewel deze transportfunctie allereerst noodzakelijk is
voor implementatie van de eerder genoemde beheerfunctie kan bij voldoende capaciteit
deze transportfunctie ook gebruikt worden voor het implementeren van de door het
kabel-tv netwerk te leveren nieuwe diensten, bijvoorbeeld alarmering, kanaalsegmentatie
of interactieve diensten.
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1.3 Opbouw van een kabel-tv netwerk

Het Nederlandse kabel-tv netwerk wordt opgedeeld in een breedband verdeelnet (BVN)
tussen de head-ends,-een aanvoernet tussen head-end en wijkcentra en een distributie-net
tussen de wijkcentra en de mini-sterren. In het head-end vindt de ontvangst van de
verschillende TV-en radiozenders binnen het verzorgingsgebied plaats.
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Figuur 1.2: Het aanvoernet in een kabel-tv netwerk.

Het breedband verdeelnet (BVN) verzorgt de aanvoer van tv- en/of radiosignalen van
buiten het verzorgingsgebied van het desbetreffende head-end. Bijvoorbeeld de signalen
van de Engelse BBC worden in Zeeland opgevangen en daarna via het BVN naar andere
head-ends in Nederland verstuurd. Het BVN bestaat uit een digitaal (560 Mbps) glasve
zelnet, met ruimte voor 8 tv-signalen per link.
Het aanvoernet verzorgt de transmissie van tv-signalen tussen head-end en de wijkcentra.
In de coaxiale netten is in verband met de demping voor hogere frequenties de band
breedte, in het aanvoernet, beperkt tot ongeveer 300 MHz.
Als de capaciteit te klein is, wordt een tweede coaxkabel gebruikt (met dezelfde band
breedte) om de tv-signalen te transporteren naar de wijkcentra. In de wijkcentra worden
deze twee signalen samengevoegd en geplaatst in een frequentieband van 47 tot 860 MHz.
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Dit gedeelte van het aanvoernet wordt in de nabije toekomst vervangen door een AM
VSB gemoduleerd glasvezelsysteem. De belangrijkste voordelen zijn dat er slechts één
kabel nodig is voor het transport van de tv-signalen en dat er geen frequentieconversie
meer nodig is in het wijkcentrum. Door dit laatste ontstaat een belangrijke reductie van
benodigde apparatuur in het wijkcentrum.
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Figuur 1.3: Het distributienet in een kabel-tv netwerk.

De tv-signalen worden vanuit het wijkcentrum via een coax verbinding aan vier groepver
sterkers doorgegeven. Deze groepversterkers heffen de demping van de coaxkabel op en
kunnen maximaal vier eindversterkers aansturen.
Tenslotte worden plusminus 25 abonnees via een splitter (mini-ster) aan een eindver
sterker gekoppeld. Tussen abonnee en head-end mogen maximaal 24 versterkers in
cascade geplaatst worden. In figuur 1.3 zijn drie mogelijke structuren voor het distri
butienet gegeven.
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De verouderde rijg- en aftaknetten worden in Nederland niet meer geïnstalleerd en
worden bij renovatie van het netwerk vervangen door mini-sternetten.
De verwachting voor de toekomst is dat ook het coaxiale distributienet tussen wijkcentra
en mini-ster, vervangen wordt door een analoog glasvezelnetw~r~. ~n compleet
glasvezelnet tussen head-end en abonnee zal de volgende stap -zijn.

Globaal worden 8 wijkcentra op een head-end aangesloten en zo komen we op een aantal
van 8 x4 x4 x4 x25 = 12.800 abonnees per head-end. Dit aantal hangt echter sterk af
van het verspreidingsgebied, zoals blijkt uit het feit dat Kabeltelevisie Amsterdam (KTA)
350.000 abonnees heeft.

1.4 Bidirectioneel kabel-tv netwerk

De huidige kabel-tv netten zijn distributie systemen: alleen signalen van het head-end naar
de abonnee kunnen vervoerd worden. Deze worden dan ook 'downstream' signalen
genoemd.
Met de vervanging van coaxiale systemen door glasvezelsystemen in het aanvoernet rijst
de vraag of het daarbij behorende retourkanaal ('upstream') gebruikt kan worden ten
behoeve van de aangesloten abonnees.
Hierbij moeten we eerder denken aan een datakanaal met een lage bitrate, bijvoorbeeld
voor interactieve tv, dan aan een breedbandig datakanaal.
Het upstream-transmissiekanaal in het glasvezel systeem kan in principe geschikt gemaakt
worden voor data transport van de abonnee naar head-end. Aangezien dit transmissieka
naal slechts in een beperkt gedeelte van het distributie-net aanwezig is, moet er ook een
upstream kanaal via de bestaande coaxkabels gerealiseerd worden.

R.e:6erv~d

02MAC

4VV 700 aoo '60
, [)oObJ

Figuur 1.4: Frequentiespectrum in een kabel-tv netwerk.

Dit kan onder andere verwezenlijkt worden door een niet gebruikte frequentieband uit het
frequentiespectrum te filteren en deze te gebruiken voor de implementatie van een
upstreamkanaalISLA~gl. In figuur 1.4 is een mogelijke oplossing te zien.
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1.5 Huidig beheer

Het huidige beheer van kabel-tv netwerken kan worden opgedeeld in de volgende
gebieden:

• Configuratie
Dit betreft onder andere het wIJzIgen van het zenderaanbod. In de huidige
kabel-tv netten kan door middel van sperfilters en scrambler-technieken seg
mentatie in het aanbod worden verzorgd. Wijzigingen dienen te worden
doorgevoerd in een database waarin relevante gegevens staan van de aange
sloten abonnees.

• Financieel
Aan de hand van gegevens uit deze database worden de (maandelijkse) factu
ren opgesteld en verstuurd. Bij de huidige systemen heeft de database geen
relatie met de werkelijke situatie, een abonnee kan bijvoorbeeld wel aangeslo
ten zijn maar geen rekening ontvangen doordat zijn gegevens niet correct zijn.
Ook is er geen band met het werkelijke gebruik van de kabel-tv aansluiting.

• Preslalie
De prestatie wordt gemeten met een periodieke kwaliteitstest van het netwerk.
Deze kwaliteitstesten worden (nog) niet ondersteund door automatische
meetsystemen, maar worden regelmatig door onderhoudsmedewerkers uitge
voerd.

• Fouten
Fouten in het netwerk moeten snel gedetecteerd, geïsoleerd en hersteld
worden. In enkele kabel-tv systemen is een automatisch foutdetectie systeem
aanwezig. Hierbij wordt door middel van polling een statusrapport gevraagd
aan de netwerkelementen. Deze informatie wordt naar het head-end verstuurd
via een upstream datakanaal. Aan de hand van deze gegevens kunnen de net
werkelementen op hun werking worden gecontroleerd.
In sommige gevallen is het mogelijk automatisch om te schakelen naar een
testbeeld of naar een andere bron als een zender wegvalt.
Bij de meeste netwerken wordt echter gebruik gemaakt van het 'piepsysteem' ,
hierbij is de klant een detector van de kwaliteit van de geleverde dienst. Als
de abonnee een fout signaleert, moet hij dit melden aan een centraal punt.
Vanuit dit meldcentrum wordt dan een herstelprocedure opgestart.

• Beveiliging
De beveiliging van het kabel-tv netwerk tegen ongeauthoriseerd gebruik wordt
gerealiseerd in de mini-ster. Hier worden abonnees al dan niet fysiek met het
netwerk doorverbonden. Ongeoorloofde aftakkingen van het netwerk zijn
moeilijk en alleen met een visuele controle op te sporen.
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De Nederlandse overheid heeft de licenties voor de kabel-tv netten in eerste instantie
aangeboden aan de gemeenten. Omdat veel gemeenten hiervan gebruik hebben gemaakt,
zijn deze vaak de beheerders van de kabel-tv netten. Het is echter gebruikelijk dat de
gemeenten beheerwerkzaamheden zoals onderhoud en incasso uit besteden aan derden.
De kabelexploitanten en de licentiehouders zijn verenigd in ~et Y13_ÇAI (Vereniging van

. - Exploitanten -van Centrale Antenn-e Inrichtingën). -De tendens is dat de gemeenten de
netten overdragen aan regionale beheerders (bijvoorbeeld: PIT of de energiebedrijven).

PIT verzorgt het beheer van het BVN en het aanvoernet in de grotere steden. Echter het
blijkt moeilijk eenduidig vast te leggen waar het beheer van PTT eindigt en waar dat van
de kabelexploitant begint. De PTT wil, zodra er glasvezel naar de abonnee gelegd wordt,
het nerwerkbeheer van de kabelexploitanten overnemen. De kabelexploitanten kunnen dan
de (interactieve) diensten via dit glasvezelnet leveren.

1.6 Mogelijke nieuwe diensten

Met behulp van een upstreamkanaal in het kabel-tv net ontstaat de mogelijkheid om
nieuwe communicatieve diensten te creëren.
Naast de bestaande distributieve diensten, kunnen interactieve en upstream diensten
aangeboden worden. De belangrijkste diensten (buiten radio & tv) die zo geïmplementeerd
kunnen worden zijn:

Distributieve diensten:

• Telerexr
Hierin kunnen alle informatie leverende diensten worden samengevat,
variërend van beursnoteringen tot reclame van de bakker op de hoek.

• Kabel-kram
Deze dienst (bv: krant, advertenties, informatief) wordt via een normaal
(eventueel gescrambeld) tv-kanaal gedistribueerd naar de gebruikers.

• Betaal-lV
Een eerste technische realisatie is scrambling van de tv-signalen, de abonnee
zal een decoder moeten kopen of huren om het kanaal te kunnen bekijken.
Een tweede mogelijkheid om deze dienst te leveren is het installeren van
sperfilters. Bij abonnees die niet van deze dienst gebruikmaken wordt een
segmentatiefilters geplaatst die een bepaald aantal kanalen niet doorlaat naar de
abonneeaansluiting. De abonnee die voor deze dienst betaalt heeft geen
segmentatiefilter.
Een derde mogelijkheid is het signaal in een band te versturen welke niet
beschikbaar is voor een abonnee. Als de abonnee betaal-tv wenst te ontvangen
wordt het signaal geconverteerd naar een normaal tv-kanaal.
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Interactieve diensten:

• Betaal-tv
Met interactieve betaal-tv (pay per view, event, channel, etc) wordt het de
abonnee mogelijk gemaakt om individuele programma's te kiezen, zonder een
abonnement te nemen op een bepaald tv-station. De kosten starten pas bij het
inschakelen van de aangevraagde zender.

• Fototext
Hierbij bestaat de informatie uit tekst en beeld. De teksten kunnen, wals in
een catalogus, geïllustreerd worden met foto's. Deze stilstaande gedigitali
seerde beelden worden in gecomprimeerde vorm verzonden.

• Teleshopping
Het demonstreren en bestellen van goederen en produkten, bijvoorbeeld tijdens
reclames.

• Telebanking
Het opvragen van saldi en het sluiten van financiële transacties.

• Alannering
Hierbij kan gedacht worden aan zaken als medisch-, brand- en inbraakalarm.

• Datacommunicatie
Faciliteiten voor datacommunicatie tussen abonnees. Mogelijkheden zijn: het
op afstand bedienen van verwarming, licht etc., automatische (elektriciteit-,
water- en/of gas-) meterlezing, geautomatiseerde bewakingsdienst (bv: medi
sche bewaking), elektronische post, facsimile, telesoftware, enquêtes, ver
kiezingen, etcetera.

• Telefonie
Met een retourkanaal kan eventueel ook een telefoonfunctie gecreëerd worden.
Een voordeel hierbij is dat er slechts één kabel naar de abonnee geïnstalleerd
hoeft te worden. In Nederland zal dit alleen toegestaan zijn als PIT de
beheerder van het kabel-tv netwerk is.

Upstream diensten:

• Upstream Audio/Video
Deze dienst biedt mogelijkheden zoals bewaking op afstand met microfoons
(bv: een babyfoon) en/of videocamera's.
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1.7 Conclusies

Mede door de aanwezigheid van een retourkanaal i_n ge glasvezel~ystemen kunnen
interactieve diensten aan de abonnee -worden· geboden. Het huidige beheer in kabel-tv
netwerken is zeer beperkt en in hoofdzaak administratief.
Het huidige beheer schiet te kort in zijn mogelijkheden om via het netwerk nieuwe
diensten te aan te bieden.
Gewenst zijn bijvoorbeeld een relatie tussen het gebruik van het net en de uiteindelijke
rekening, een geautomatiseerde aan- en afsluiting van abonnees, een meting van quality of
service, individuele dataverbindingen met de serviceleveranciers moeten beheerd kunnen
worden. Ook zal de beveiliging van het net beter moeten worden naarmate er meer 'dure'
diensten geleverd worden.
Door de nieuwe diensten ontstaat dus de behoefte aan een flexibel, geïntegreerd en
geautomatiseerd beheer van het netwerk.
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2 Beheersystemen

2.1 Algemeen

Het spreekt vanzelf dat een communicatienetwerk continu aan verandering onderhevig zal
zijn. Vanaf het moment dat het netwerk in bedrijf komt, zal er een doorlopende reeks van
aanpassingen en uitbreidingen zijn.
Zo moet het mogelijk zijn om tijdens de operationele fase op diverse plaatsen in het
netwerk nieuwe hard- of software te plaatsen t.b.v. uitbreiding of vernieuwing. Het
netwerk moet een soepele implementatie mogelijk maken: het moet beheerbaar zijn [BOE90J.

Dit hoofdstuk geeft een indruk van diverse beheerconcepten welke uitgekristalliseerd
worden door organisaties zoals CCIIT en ISO.

2.2 Standaardisatie

Netwerkbeheer wordt onder andere door de volgende standaardisatieorganisaties gestruc
tureerd:

• CCHT (Comité Consultatif International de Télégraphique et Téléphonique).

• ISO (International Organisation for Standardisation).

De belangrij kste beheerconcepten zjj n:

• Telecommunicalions Managemenr Nelwork (CCITT).

• Hel Layered Management Model.

• Managemenr Framework (ISO: Basic Reference Model)
met de volgende beheerconcepten:

• FuncTionele gebieden.
• Manager-agent model.
• Managed objecls.
• Management InformaTie uitwisseling.
• CM/SICMIP.

Het CCITT heeft deze beheerconcepten verwerkt in een voorlopige versie van de M.3ü
aanbeveling (draft recommendation M.3ü - version R4 [CCI88•. CCI9I J ). In de vervolgparagra
fen zullen de bovengenoemde beheerconcepten aan de orde komen.
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2.3 Telecommunications Management Network

Het Telecommunic(JIions Management Nerwork (TMN) is een concept dat geïntegreerd
beheer van (tele-)communicatienetwerken mogelijk maakt.
Het TMN definieert -een functionele; 16gische en- fysie-ke open architectuur voor het
beheer van communicatienetwerken. Een open architectuur betekent dat gebruik gemaakt
wordt van standaard koppelvlakken tussen de bouwstenen en het TMN. Door deze
standaardisatie zal het ook voor derden mogelijk zijn om, via genormaliseerde interfaces,
managementinformatie uit te wisselen.
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Figuur 2.1: Relatie \'an TJ\1N met een kabel-lv netwerk.

Figuur 2.1 laat zien hoe het TMN ingepast wordt in een communicatie netwerk. Het
TMN datacommunicatienetwerk zelf kan ook geïntegreerd zijn in het te beheren netwerk.
Binnen de TMN architectuur zijn drie basis aspecten te onderscheiden. Deze drie zijn:

• de functionele TMN architectuur.
• de fysieke TMN architectuur.
• de logische TMN architectuur.

Deze drie architecturen worden in de komende paragrafen behandeld.
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2.3.1 De functionele architectuur

Het beheer kan worden ingedeeld In de functionele indeling van ISO de functionele
management gebieden.

Beheer

Figuur 2.2: Functionele beheergebieden.

Deze functionele gebieden bestaan uit een groep functioneel bij elkaar horende beheer
functies. Hieronder worden deze functionele gebieden opgesomd en in het kort besproken:

• Configuraliebeheer
Veranderen van de netwerkconfiguratie, en relateren van abonnees met
netwerkelemen ten.

• Fourbeheer
Het detecteren en opheffen van fouten in het netwerk.

• KOJlenbeheer
Facturering van de kosten voor gebruik van het netwerk.

• Presrariebeheer
Het bewaken en besturen van het gedrag en de kwaliteit van het netwerk.

• Beveiliging
Voorkoming en opsporing van frauduleus gebruik van het netwerk. Toe
gangscontrole tot het beheersysteem.

Het is mogelijk om deze functionele gebieden verder uit te splitsen. Bijvoorbeeld
foutbeheer kan opgedeeld worden in alarmbewaking, foutlokalisatie en testen.
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Figuur 2.3 geeft het functioneel model van het TMN. Hierin worden functieblokken
gedefinieerd welke samen het beheersysteem vormen. Een functieblok is een samenvoe
ging van bij elkaar horende beheerfuncties.

De volgende functieblokken zijn benoemd:
TMN

Figuur 2.3: Functioneel referelltiemodel.

De volgende functieblokken zijn aanwezig:

• OSF
• MF
• NEF
• QAF
• WSF
• DCF

: Operation System Function.
: Mediation Function.
: Network Element Function.
: Q-Adaptor Function.
: Work Station Function.
: Data Communication Function.

• Operarions Syslems FlI/1Criol1 (OSf).
De OSF blok zijn uiteenlopende functies ten behoeve van het netwerkmana
gement en de communicatie tussen de diverse beheersystemen.

• Nerwork E1emenr FlIl1Cfioll (NEf).
Een NEF is een functie ten behoeve van het te beheren netwerk. Hieronder
vallen ook aanvullende functies zoals monitoring, foutdetectie, etc.

• Workstation Functioll (WSF).
Een Workstation function verzorgt het bewerken en presenteren van TMN
informatie voor een TMN gebruiker. De mens-machine interface valt buiten
het TMN.

• Mediatiol1 Funcrion (MF)
Een MF bewerkt informatie van een NEF ten behoeve van een OSF. Proto
colconversie, filtering, opslag en concentratie van NEF-informatie zijn
typische functies van een MF.

• Q-Adaptor Functiol1 (QAF)
Een QAF wordt gebruikt om een niet-TMN functie te verbinden met het
TMN. De QAF verzorgt de protocolconversie tussen een TMN-interface en
een niet binnen het TMN gestandaardiseerde interface.

• Data Communication Funcrion (OCF)
Het DCF verzorgt het transport van informatie tussen de TMN bouwstenen.

• TMN Reference Point
Een referentiepunt, waarover een gestandaardiseerde informatiestroom loopt,
wordt gedefinieerd tussen de functieblokken.
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In figuur 2.3 werden alle functies in één blok geconcentreerd, echter er kunnen meerdere
gelijke functieblokken (OSF, WSF, MF, etc.) aanwezig zijn.

In m

TMN

Figuur 2.4: Functionele architectuur TMN.

Functionele referentiepunten:

• qx : Tussen een MF en NEF, QAF of MF.
• q3 : Tussen een OSF en NEF, QAF of MF, of tussen 2 OSF' s.
• f : Tussen een WSF en OSF of MF.
• g : Mens-machine interface (valt buiten de TMN definitie)
• m : Tussen een QAF en een niet-TMN element.
• x : Tussen een TMN-OSF en een extern beheernetwerk.

Op deze functionele referentiepunten zijn ook fysieke interfaces gedefinieerd, bijv: X is
een interface op het x referentiepunt.
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2.3.1.1 Het Layered Management l\1odel

Het Layered Managemem Model verdeelt de functies van h~t l11a.nagement overeen aantal
lagen -nl:- de netwerkelement laag, de -netwerkelement management laag, de netwerk
management laag en de service management laag IllOE90J.

Service
Management

Network
Management

Element
Management

Network
Elements

Figuur 2.5: Het layered management model.

Door de lagenstructuur is een ontkoppeling mogelijk tussen de beheerarchitectuur en het
communicatienetwerk (dat aan wijzigingen onderhevig is). Hierdoor kan voldaan worden
aan de wensen ten aanzien van integratie, automatisering en flexibiliteit, tevens kunnen
verschillen in functies en presentatie van de functies van verschillende netwerkelementen
weggewerkt worden. Het laatste is vooral van toepassing op functioneel gelijke netwerke
lementen van verschillende fabrikanten.
Ten derde kan nu het netwerk als geheel beheerd worden en niet een verzameling van
netwerkelementen: het netwerk kan integraal beheerd worden zodat samenhangende acties
op meerdere delen van het netwerk mogelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen
van een verbinding, de operatie wordt centraal geïnitialiseerd en gelijktijdig uitgevoerd in
het begin- èn eindpunt van de verbinding.
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Figuur 2.6 illustreert het TMN ingepast in het layered management model. Tevens is een
samenhang tussen de functionele (links) en de fysieke (rechts) architectuur te zien.

Tl\1N
Service
Management

Netvvork
Management

Netvvork
Element
Management

Network
Element

fif·
f

Figuur 2.6: Architectuur van het TMN volgens LMM.

De Nenvork Element laag bevat de netwerkelementen welke tezamen het netwerk vormen.
Hierin zitten dus alle middelen welke nodig zijn om de diensten aan de abonnee aan te
bieden.

De Nenvork Elemem Managemenr laag bestaat uit een aantal Nellvork Element Managers
die elk een aantal netwerkelementen beheren. In deze laag vinden zich ook de mediation
functies, deze zorgen voor het omzetten van fabrieksafhankelijke verschillen in de
protocollen en het opslaan en bewerken van gegevens uit de element laag.

De Nenvork Managemenr laag bestaat uit een aantal Nellvork Managers die elk een aantal
netwerkelement managers coördineren. In deze laag is een overzicht over het gehele
netwerk.

De Service Managemem laag verzorgt een aantal functies ter ondersteuning van de
dienstverlening aan de klant. Voorbeelden van functies in de service-laag zijn klachten
afhandeling en kosten verrekening.

Eventueel kan er nog een laag gedefinieerd worden: de Business Management laag. Deze
laag heeft betrekking op het besturen van een onderneming. Alle functies voor het
besturen van een bedrijf zijn in deze laag ondergebracht. Echter deze functies zijn niet
direct gerelateerd aan het beheer van het netwerk, zodat we deze laag vooralsnog buiten
beschouwing laten.
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2.3.2 De fysieke architectuur

De fysieke architectuur is een vertaling van de functionele blokken naar fysieke systemen.
Hierbij kan het voorkomen dat een fysiek systeem mee!"gere funclieblokken bevat,

-bijvoorbeeld een- Operations Systeln kan naast -OSF ook MF, QAF en WSF functies
bevatten ICC1911.

De volgende TMN blokken zijn benoemd:

• Operarions Sysrem (OS)
De operation systems zijn de beheerapplicaties binnen het TMN. Deze
systemen verzorgen de OSF's.

• Network Element (NE).
Voorbeelden van netwerkelementen in een kabel-tv netwerk zijn ontvangers,
demodulatoren, modulatoren, versterkers, etcetera. Ergo alle te beheren
middelen.

• Q-Adapror (QA)
De Q-adaptor is een device tussen een niet TMN element en een Q3 of een Qx
interface.

• Data Coml11l1nicatÎol1 Ncmvork (DeN).
De beheersystemen worden via een datacommunicatienetwerk met elkaar
verbonden. Dit netwerk kan ook deel zijn van het te beheren netwerk. De
communicatie verloopt via een gestandaardiseerde interface.

• Mediario/1 Device (MD).
De functies van het mediation device liggen onder andere op het vlak van
conversie, concentratie en tijdelijke opslag.

• Work Station (WS).
De work station functies vertalen de informatie op het f referentie punt naar
een presenteerbare vorm op het g referentie punt en vice versa.
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De naam van een bepaald systeem hangt af van de functieblokken die erin zijn opgeno
men. Dit is in de volgende tabel weergegeven.

Tabel 2.1: Relatie tussen functionele en fysieke TMN bouwstenen.

NEF MF QAF OSF WSF

NE X 0 0 0 0

MD X 0 0 0

QA X

OS 0 0 X 0

WS X

X: Vereist 0: Optioneel.

De Q-Adaptor Function neemt de omzetting van niet gestandaardiseerde naar gestandaar
diseerde protocollen voor zijn rekening. Deze functionaliteit mag ook binnen een NE
voorkomen. Daarom is een Q-Adaptor samen met een niet gestandaardiseerd netwerk
element gelijk aan een NE met een standaard interface. De verwachting is dan ook dat de
CCIIT de Q-Adaptor uit de tabel zal verwijderen.

2.3.3 De logische architectuur

Om het toenemende aantal netwerkelementen te kunnen definiëren, maakt CenT in het
TMN gebruik van de OSI systems management concepten.
Alle communicatiemiddelen die beheerd worden of de middelen die een bepaalde functie
in het beheer vervullen, worden in dit concept gezien als een verzameling van Managed
Objects (Ma), deze Ma's zijn een abstractie van de te beheren netwerkelementen.
Een managed object wordt gedefinieerd door de objectklasse waartoe het object behoort.
De managed objects van het managed open system bevinden zich in het Management
Infonnation Base (MlB).

De objectklassen worden gerepresenteerd door:

• Eén of meer allribwen die eigenschappen van de objectklasse weergegeven.
• De operaties die verricht kunnen worden op het object.
• De reacTie van een object op een operatie.
• De notificaTies die een object genereert.
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In de volgende figuur is een verband te zien tussen de objecten en de netwerkelementen.

Manaaed Object

Re&! Resource

o

Object repreaentlng

aeveral objcct8

represents

Object rel'resentinB IA hJerarchy

of rea1 resources

represents

o

real resource

Object representing

SuwcLolone object R~ resource Dot

repre.sente<l toy lUl object

Figuur 2.7: Managed objects en real resources.

Het object kan nul of meerdere netwerkelementen of andere objecten vertegenwoordigen.
Een alleenstaand netwerkelement, dat niet door een object gerepresenteerd wordt, is niet
vertegenwoordigd in de MIE en kan dus ook niet beheerd worden door de managementap
plicatie.

Management in een communicatienetwerk zal gedistribueerd zijn in het netwerk, hierdoor
zal managementinformatie tussen de verschillende managementsystemen uitgewisseld
moeten worden.
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Het Manager-Agent model is een gedistribueerde applicatie, dat wil zeggen het ene open
systeem, het managing open syslem, beheert het andere open systeem, wat het managed
open system wordt genoemd. Het eerste applicatiesysteem heeft de rol van manager en het
andere systeem de rol van agent.
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Figuur 2.8: Manager-Agent model.

De uitwisseling van informatie geschiedt met het Common Management Information
Protocol (eMIP). Met dit protocol worden operalies naar de agent gestuurd, welke
antwoord met respons cq confirm bericht. De agent kan ook autonoom de manager
informeren, dit gebeurd met een zogenaamde nOlificarie.
Het CMIP-protocol wordt in paragraaf 2.3.3.2 beschreven.
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2.3.3.1 Toepassing van het Manager-Agent model

Het manager-agent model kan op de volgende manieren worden toegepast:

. • Meerdere -inanager-agentsin cascade schakelen.
• Een agent kan door meerdere managers beheerd worden.
• Een manager kan meerdere agents beheren.

De communicatie verloopt via de Message Control Function (MCF), hier wordt bekeken
of de syntax en de bestemming van het bericht juist is. De agent geeft management opera
ties, aangevraagd door een manager, via de MIE door aan het desbetreffend object.
Reacties hierop moeten terug naar de manager welke hierom gevraagd had.

_A
".-" ..._c

h/·........
j):
1'-'''''

:)
h ?68 h /M A.I~' f'>---<' b-<

M __&u M
C t..

~:I'-'

000......
R~""clll

000

_0
5y.... P

."lr-

~~ ....- fo---/ p
I'-' I I

I ,
I I I

000...,-

." r- ....._t
~~<~ , ,, ,

/ '-' I , I

000......
M.~t.&I'Ce

-<>
<;M1P

<>-

"'-.. h..
~V

I'-'

""
Figuur 2.9: Uitgebreid manager-agent model.

In figuur 2.9 is een voorbeeld te zien van een uitbreiding van het manager-agent model.
Een peer-ta-peer communicatie tussen de applicaties verloopt met ondersteuning van alle
onderliggende OSI-Iagen. Communicatie met systeem F verloopt via de MCF van C, hier
worden alleen de onderste drie lagen van het OSI-model verzorgd.
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Om de noodzakelijke functionaliteit te kunnen vervullen kan een managed system
beschikken over eventcontrol, dataopslag, beveiliging- en conversiefuncties. Deze functies
worden hieronder kort besproken.

• Eventcontrol
Wanneer een event wordt gedetecteerd moet beslist worden of dit via noti
ficaties gerapporteerd moet worden aan de manager en/of het event lokaal
opgeslagen moet worden. Een opgeslagen event kan hierna als een nieuw
object gezien worden. Alarmen zijn specifieke event-typen welke ontstaan bij
fouten of abnormale condities in het netwerk.

• Statistische juncties
Data afkomstig van de managed objects kan door diverse applicaties gebruikt
worden voor prestatie-, fout- of kostenbeheer. Ondersteuning van deze stati
stische functies is ook een taak van het managed system. Data van de diverse
objecten wordt lokaal opgeslagen en kan selectief worden opgevraagd door de
manager.

• Beveiliging
Beveiligingsfuncties beslissen welke functies en welke informatie beschikbaar
is voor een gebruiker. Alleen de managed objects die 'zichtbaar' zijn voor een
gebruiker kunnen aangesproken worden. Daar een agent door meerdere
managers gelijktijdig kan worden aangesproken, moet dit bij iedere opdracht
bekeken worden.

• lnteiface
Het managed system verzorgt de communicatie met een netwerkelement. Het
netwerkelement interface moet op GET/SET aanvragen de juiste parameters
kunnen lezen/schrijven van/naar het netwerkelement. De objectattributen
worden vertaald naar netwerkelement afhankelijke primitieven.
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2.3.3.2 CMIP/CMIS

OSI management definieert het Common Management lnformation Protocol (CMIP) YQOI.

_het-uitwisselen van managementinformatie IIS089cJ• Dit applicatieprotocol biedt de gebruiker
een Common Management lnformarion Service (CMIS) ter ondersteuning van de operaties
en notificaties die bij objectklassen kunnen worden gedefinieerd IIS089bl.

Managing open system Managed open system

.........-
I CMlS

7

6

3

2

I

CMIP
7

4

2

I CMlS

I

a.-.uona

Nodf1cationa

°6°~--------------- .._-~

q. .. -------------- ----(>

oQ---------------- ---0>

'4--- -- ---~

4---------------- ---<b

c>---------------- ---()
Low.....J

(U&Dut'etueot

~--------------- --~

~--------------- ---~

Figuur 2.10: Uitgewerkt Manager-Agent model.

In figuur 2.10 is een voorbeeld van het OS! management te zien toegepast in een commu
nicatienetwerk. De managed object moeten gedefinieerd worden door objectklassen.
Voorbeelden van objectklassen in een kabel-tv netwerk zijn: versterkers, ontvangers,
demodulatoren, etcetera.
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Voor uitwisseling van informatie tussen twee applicaties (manager en agent) zijn de
volgende CMIS services aanwezig in het CMIP:

• M CREATE
Deze service wordt aangeroepen door een CMIS-service-user (manager) om
een andere CMIS-service-user (agent) te vragen een bepaald object te creëren.
De aanroep geschiedt in de 'confirmed mode': er wordt altijd een antwoord
van de agent verwacht.

• M DELETE
Het tegengestelde van de vorige service, namelijk het verwijderen van een
object. De aanroep geschiedt in de 'confirmed mode'.

• M AeF/ON
Deze service laat de agent een bepaalde actie op een object uitvoeren. De
aanroep kan geschieden in een 'confirmed mode' en een 'non-confirmed
mode'. In het eerste geval wordt een bevestiging teruggezonden, in het tweede
geval niet. Indien de actie niet uitgevoerd mag/kan worden, zendt de agent een
foutmelding terug naar de manager.

• M GET
Een service voor het opvragen van de waarde van een attribuut van een object.
De aanroep kan uitsluitend geschieden in de 'confirmed mode'. Indien het
attribuut niet gelezen mag/kan worden, zendt de agent een foutmelding terug
naar de manager.

• M SET
Een service voor het toekennen van een nieuwe waarde aan het attribuut van
een object. De aanroep kan geschieden in een 'confirmed mode' en een
'non-confirmed mode'. Indien het attribuut niet geschreven mag/kan worden,
zendt de agent een foutmelding terug naar de manager.

• M EVENT REPORT- -
Deze service wordt door de agent verstuurd aan een de manager om te rappor-
teren over een gebeurtenis in een object. De rapportage kan geschieden in een
'confirmed mode' en een 'non-confirmed mode'.

• M CANCEL GET
Een service voor het beëindigen van een eerder verstuurd verzoek (met
M_GET) om de waarde van een attribuut. De aanroep kan geschieden in een
'confirmed mode' en een 'non-confirmed mode'.

Naast deze standaard services zijn er nog services voor het opzetten en afbreken van een
logische verbinding tussen twee CMIS-service-users.
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2.4 Conclusies

Het verschil tussen (tele)communicatienetwerken en datanetwerken is aan het vervagen,
vandaar dat CelIT en ISO nu samenwerken aan de voltooiing van de managementstan~

.daar-àen. - .- .. -

Het OSI-Management, oorspronkelijk bedoeld voor datacommunicatienetwerken, is ook
toepasbaar in een niet-OSI omgeving zoals bijvoorbeeld een communicatienetwerk. De
belangrijkste fase bij invoering van een object-georiënteerd model is het definiëren van
objectklassen voor de netwerkelementen.
Het OSI-Management wordt geïntroduceerd in de TMN-standaarden en tevens zal het
CMIP op de koppelvlakken CU en x in het TMN worden gebruikt.

Met de invoering van het TMN wordt het mogelijk om beheerfuncties in aparte systemen
(OS'en) onder te brengen. De voordelen zijn: één algemeen management beeld onafhan
kelijk van de netwerkelementen en de mogelijkheid om relatief eenvoudig wijzigingen en
uitbreidingen van de beheerfuncties te realiseren. Tevens zijn er gestandaardiseerde
interfaces zodat een open beheersysteem wordt verkregen.

Het Layered Management Model (LMM) is bruikbaar als een concept, waarbij iedere laag
belast is met een sub-set van het totale beheer. Het model kan toegepast worden bij het
beheer van elk type netwerk.
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3 Modellering van het beheersysteem

3.1 Algemeen

Om tot een specificatie van het beheersysteem te komen wordt dit eerst in abstracte
termen opgesteld. Het voordeel hiervan is een onafhankelijkheid van de fysieke imple
mentatie van zo'n systeem. Volgens de Modelling Guidelines (TIMSSj zijn hiervoor 3
stappen nodig:

• Opstellen van het organisatiemodel.
• Opstellen van het informatiemodel.
• Afbeelding van de acties en gebeurtenissen op de CMIS.

Het organisatiemodel geeft een opsplitsing van het netwerkbeheer in beheerdomeinen
(subsystemen) binnen het beheernetwerk.

De aan elkaar gekoppelde beheerdomeinen wisselen informatie met elkaar via de TMN
referentiepunten. Een informatiemodel geeft weer welke informatie op een interface
beschikbaar is. Hiertoe wordt een entity-relationship diagram opgesteld waarmee de
relatie tussen de entity's duidelijk gemaakt wordt. Hierna kunnen de entity's vertaald
worden in objecten.

Na de specificatie van de berichten worden deze vertaald naar CMIP (Common Manage
ment Information Protocol) parameters. Met behulp van dit OSI-protocol kunnen twee
managementapplicaties beheergegevens uitwisselen.

3.2 Organisatiemodel

Uit het algehele TMN-referentiemodel wordt een beheermodel gedestilleerd voor
toepassing in een kabel-tv netwerk. Deze paragraaf beschrijft de architectuur en de
opdeling in beheergebieden volgens het layered management model.
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3.2.1 Plaatsing in het LMM

Het TMN geeft een gelaagde beheerstructuur aan. Het is nu mogelijk de beheerdomeinen
__ in te passen in het LayeredManagement -Model. Er ontstaat nu per management-laag een 

verzameling functies welke samen het totale beheer vormen.

3.2.1.1 NE-Iaag

De NE-laag beperkt zich tot het beheren van netwerkelementen. Grofweg kan een kabel
tv netwerk opgedeeld worden in nodes (bijv: het head-end en de wijkcentra) en branches
(de verbindingen tussen de nodes). Deze nodes en branches kunnen verder ontleed worden
in netwerkelementen zodat een uitgebreid en nauwkeurig beeld ontstaat van het netwerk.
Een NE-agent vertegenwoordigt een aantal MO's welke een deel van het netwerk
representeren. De MO's zijn gerelateerd aan de netwerkelementen door middel van hun
attributen. De NE-agent wordt via een Qx-interface beheerd door de NE-manager. Deze
NE-manager is geplaatst in de NEM-Laag van het LMM.

Met niet TMN-netwerkelementen wordt via een M-interface gecommuniceerd, hier vindt
de vertaling van de objectattributen naar netwerkelement afhankelijke primitieven plaats.
In een multi vendor netwerk vindt hier de conversie plaats naar standaard beheerfuncties.

Q" Q NB

~- c Aa...• ~ --p

'-'

~__O
t=J

Figuur 3.1: NE-Iaag.

De functies in de NE-laag worden voornamelijk bepaald door de operaties welke mogelijk
zijn op de netwerkelementen en moeten eenvoudig te implementeren zijn.

De volgende managementfuncties kunnen aanwezig zijn in de netwerkelement laag:

Configuration:
Fault:

Performance:

- NE configuration.
- Alarm surveillance.
- Testing.
- Performance monitoring.
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3.2.1.2 NEM-Iaag

De NE-manager beheert één of meerdere NE-agents. De door de NE-agent geleverde
informatie vormt de attributen van de objecten in de NEM-laag. Er is op dit niveau geen
kennis meer van de echte netwerkelementen. De Ma's in de NEM-laag zijn gerelateerd
aan netwerkdelen via hun attributen. De NEM-agent levert via een Q3-interface uniforme
netwerkinformatie aan de NM-laag. De NEM-manager (geplaatst in NM-laag) beheert één
of meerdere NEM-agents (subsystemen).
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Figuur 3.2: NEM-Iaag.

De functies in de NEM-laag worden mede bepaald door de functies in de NM-laag en
zullen in het algemeen complexer en uitgebreider zijn dan in de NE-laag.

Bij specificering van de benodigde beheerfuncties kunnen de OSI-Management categorieën
als leidraad gelden.
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van mogelijke managementfuncties in de
netwerkelement management laag:

Configuration:

Fault:

Performance:
Accounting:

- Provisioning.
- Status & control.
- Installation .
- Administration.
- Alarm surveillance.
- Testing & diagnosis.
- Performance monitoring.
- Collect billing data.

,
i-
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3.2.1.3 NM-Iaag

De NM-laag beheert de NEM-laag. In deze laag is er een uniform overzicht op _netwerk _
niveau. DeMO's in de NM-laag hebben betrekking op een netwerk.· .
Het is ook mogelijk dat de NM-manager direct, via een Q3-interface, met een NE-agent
communiceert. In dit laatste geval wordt geen gebruik gemaakt van de applicatie in de
NEM-laag. Via een X-interface wordt gecommuniceerd met een ander TMN netwerk.
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Figuur 3.3: Organisatiemodel in een kabel-tv netwerk.

In figuur 3.3 is een mogelijke plaatsing te zien in een kabel-tv netwerk. De NEM
applicatie is samen met de lokale NE's geplaatst in het head-end.
De overige NE-agents worden dicht bij de netwerkelementen gepositioneerd, bijvoorbeeld
in de wijkcentra en mini-sterren.

De plaatsing van de NEM-applicatie in het head-end is het gevolg van een afweging van
de volgende punten:

• Plaatsing in het head-end geeft een verlaging van het dataverkeer van en naar het
head-end en een gedistribueerde verwerking en opslag van gegevens. Aan de
andere kant staat een toename van benodigde apparatuur in het head-end.

• In het head-end is via het distributienet een communicatie mogelijkheid met de
onderliggende applicaties.

• Bij invoering van een optisch aanvoernet zal er geen frequentieconversie in de
wijkcentra nodig zijn, hierdoor worden de wijkcentra eenvoudiger en lijkt een
plaatsing van uitgebreide beheersystemen in de wijkcentra niet gewenst.
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De NM-laag wordt centraal gepositioneerd in een Netwerk Controle Centrum (NCC).
Deze NCC's communiceren onderling via een X-interface. Een NM-applicatie kan zo
meerdere kabel-tv netwerken, via de NEM-laag, beheren. Regionale netwerkexploitanten
kunnen dus, via een NCe, centraal beheer plegen op de onder hun verantwoording
vallende netwerken.

De functies in de NM-laag worden voornamelijk bepaald door de operaties welke
noodzakelijk zijn om de netwerken te kunnen beheren.

De beheerfuncties in de netwerk management laag zijn verder uitgewerkt dan in de NEM
laag, dit is mogelijk door de centralisatie van de functies.
Hier volgen een aantal voorbeelden:

Configuration:

Fault:

Performance:

Accounting:

Security:

- Provisioning.
- Request Configuration Data.
- Set Configuration Data.
- Update Data Base.
- Status & contro!.
- Request Status.
- Set Service State.
- Alarm surveillance.
- Request Alarm Information.
- Allow/lnhibit Alarms
- Testing & Measurement.
- Request Test Result.
- Request Circuit Characteristic.
- Fault localization.
- Request Diagnostic Data
- Performance monitoring.
- Request Performance Data.
- Schedule Performance Data Report.
- Billing.
- Request Billing Data.
- Logging.
- Log in.
- Request UserID.
- Request User Password.
- Change User Password.
- Log off.
- Logfiles.

De invulling in het LMM model kan worden uitgebreid met de Service Management-laag.
De SM-laag worden alle klant-gerichte processen ondersteund. Voorbeelden zijn het aan
en afsluiten, afhandelen van klachten en het versturen van rekeningen.
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3.2.2 Conclusies

Een organisatiemodel geeft de fysieke. structllur .van. het behee.metwerk.weer zodat de te· -.
definiêren interfaces iichtbaar wórden. Hierdoor wordt duidelijk welk systeem door welk
systeem wordt beheerd. De NEM-laag heeft, via de NE-agents, een overzicht over een
netwerk.
Vanuit het Operation System in de NM-laag zijn meerdere netwerken te beheren.
Met CMlP commando' s wordt de communicatie tussen de applicaties verzorgt.
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3.3 Informatiemodel

Het informatiemodel geeft een beschrijving van de logische opbouw van een management
systeem. De objecten (managed objects), de attributen, de acties die op de MO's kunnen
worden uitgevoerd, de meldingen die de MO's kunnen genereren en de onderlinge relaties
worden hiermee vastgelegd. Het doel is vast te leggen welke objecten zichtbaar zijn
buiten het betreffende beheergebied. Op grond van de relaties van het object met andere
objecten krijgt het object een plaats in de Management Information Tree 1.

3.3.1 Entity-relationship model

Hier wordt een entity-relationship model beschreven van een kabel-tv netwerk. Het model
in dit document geeft een beeld van het kabel-tv netwerk zoals dat door het OS wordt
gezien. Eventueel kan dit worden uitgebreid zodat meerdere (kabel-tv) netwerken centraal
beheerd kunnen worden.
Het NEM-OS beheert via de NE-agents een groot aantal Netwerk Elementen (NE's). Het
ER model beschrijft het beeld zoals dat door het NEM-OS wordt gezien, wat wil zeggen
dat hieruit het object georiënteerd informatiemodel afgeleid kan worden. In de volgende
paragrafen worden de eigenschappen van een aantal entity's beschreven. Hieruit worden
de objectklassen gedestilleerd. Er is gestreefd om een representatieve attributenlijst bij de
objectklassen te geven.

Figuur 3.4: Entiteit relatie in een kabel-tv netwerk.

I Een gerichte graaf, welke de samenhang tussen de objecten weergeeft.
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Per netwerk kunnen verscheidene nodes worden gedefinieerd. Een node is een punt waar
het signaal bewerkt en verdeeld wordt, bijvoorbeeld head-end, wijkcentra en mini-sterren.
Elke node heeft een naam ter identificatie. Verder wordt de soort node en de lokatie
opgegeven. Een ~larm kan ontstaan bij abnçmnale _bedrijfsomstandighed~n.

Nodenaam
Nodetype
Lokatie
Alarm

string
head-end, wijkcentrum, mini-ster, abonnee
string
A,B,C

Vanuit een node kunnen verbindingen naar andere nodes aanwezig zijn. De abonnee-node
is hierop een uitzondering: deze zijn altijd een eindpunt. Deze verbindingen (Eng: Link)
tussen de nodes kunnen zowel optisch alswel coaxiaal uitgevoerd zijn.
Een link heeft twee uiteinden, het begin wordt gegeven door lokatieA, het eindpunt met
lokatieB. Een alarm kan gegenereerd worden als de link geheel of gedeeltelijk uitvalt. De
kwaliteit van de link kan met de demping en het ruisgetal (inclusief versterkers) worden
weergegeven.
Hier volgt een opsomming van de eigenschappen van een link:

Linknaam
Linktype
LokatieA
LokatieB
Alarm
Bandbreedte-down
Bandbreedte-up
Demping
Ruisgetal

string
opti sch, coax
string
string
A,B,C
integer-integer
integer-integer
integer
integer

Op iedere link kunnen één of meerder kanalen voorkomen (video/audio- of datakanalen)
welke een bepaalde richting hebben. De richtingen up, down geven aan dat het kanaal in
de up- cq downstreamband is geplaatst. Een alarm kan gegeven worden als het kanaal
wegvalt.

Kanaalnaam
Kanaaltype
Kanaalrichting
Bandbreedte
Alarm

string
data, video/audio
up, down
integer-integer
A,B,C
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Om een gedetailleerder beeld van het netwerk te krijgen moeten de nodes en links verder
onderverdeeld worden in netwerkelementen.

Het head-end bestaat uit een verzameling apparatuur voor ontvangst, verwerking en
verdeling van tv- en datakanalen.
De overige nodes bestaan uit apparatuur voor verwerking en verdeling van tv- en
datakanalen.

Een abonnee wordt via een mini-ster aan het kabel-tv netwerk gekoppeld. De mini-ster
node kan een segmentatiefilter bevatten welk een gedeelte van het beschikbare frequentie
gebied niet doorlaat. Een tweede optie voor betaal-tv is een schakelrnatrix in de mini-ster,
deze matrix schakelt een beperkt aantal (bv: 2 á 3) instelbare tv-kanalen door naar de
abonnee.
Ook is het mogelijk dat bij de abonnee een set-top (lees: modem, decoder, terminal, .. )
aanwezig is voor het gebruik van een (interactieve en/of gecodeerde) service.

Een link, een verbinding tussen twee nodes, kan opgedeeld worden in coax- of glasvezel
kabelsegmenten met de daarbij horende transmissieapparatuur.
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3.3.2 Objectklassen

Deze paragraaf beschrijft hoe de objectklassen worden gedefinieerd. De objectklasse be
schrijving bevaLzaken zoals de attributen, acties en gebeurtenissen.
Templates zoals deze zijn gedefinieerd in aanbeveling X.722 van CCIIT (of IS 10165-4
van ISO) en worden uiteindelijk beschreven met behulp van ASN.l (Abstract Syntax
Notation One IIS087 1).

De containment-hiërarchie van de objectklassen wordt aangegeven met 'POSSIBLE
SUPERIORS' 1 en de inheritance-hiërarchie wordt aangegeven met 'SUBCLASS OFF'.
De overige onderlinge relaties worden beschreven met behulp van de attributen.

In Appendix A wordt een overzicht gegeven van de gedefinieerde objectklassen ten
behoeve van een kabel-tv netwerk.

Hieronder volgt een voorbeeld van de objectklasse node:

OBJECTCLASS
SUBCLASS OF
POSSIELE SUPERIORS
NAME
ATTRIBUTES

OPERATIONS

EVENT-REPORT

Node
Top
Nerwork
NodelD
Kind
Locarioll
CREATE
DELETE
Node-A /arm

GET-SET
GET

Hieronder volgt een korte verklaring van de gebruikte notatie.

• SUBCLASS OF Top
Hier kan worden opgegeven of een object eigenschappen overneemt van een andere
klasse. De afwijkende eigenschappen van het nieuwe object worden in de attributen
lijst opgegeven. In het voorbeeld zal de objectklasse de attributen erven van de
objectklasse Top.

• POSSIELE SUPERIORS Nerwork
Dit geeft de relatie tussen node en andere objecten aan. De objectkIasse node wordt
onder de objectklasse network geplaatst in de MIT (Management Information Tree).

I Sinds juni 1991 wordt Jac: hié:rarchJè me:! 'Name: BinJing" aangc:gè\'èll.
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• NAME NodeID
Als de superior van de node geselecteerd is kan met NodeID de node geïdentificeerd
worden.

• ATIRIBUTES Kind GET-SET
Location GET

Met attributen worden de eigenschappen van de objectklasse beschreven. Ook
worden de operaties welke op het attribuut mogen plaatsvinden hier aangegeven.

• OPERATIONS CREATE
DELETE

Hier staan de acties vermeld welke op het object plaats mogen vinden.

• EVENT-REPORT Node-Alarm
Als laatste staat vermeld welke notificaties een object kan genereren bij een
gebeurtenis.

3.3.3 Conclusie

Het informatiemodel geeft een logische structuur van het beheersysteem en in het model
wordt aangegeven welke informatie beschikbaar is op een bepaalde interface.
De entiteiten worden vertaald in objecten, waarbij de volgende zaken gedefinieerd
worden: hun relatie, klasse, attributen, acties welke erop uitgevoerd mogen worden en
eventueel de events welke kunnen ontstaan.
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OPTIONAL
OPTIONAL
OPTIONAL
OPTIONAL}

3.4 Communicatie met het CMIP

Voor communicatie tussen twee management applicaties wordt &ebruik g~maakt van de
CMIS-services. .- .

Voor het verzenden van berichten wordt gebruik gemaakt van het CMIP protocol. De
gegevens in de berichten dienen in de daarvoor bestemde parameters te worden ingevuld.
De berichten worden met behulp van de onderliggende OSI-lagen verzonden via een
datacommunicatienetwerk. Dit datanetwerk kan zelf ook deel uitmaken van het te beheren
netwerk.

In Appendix B staan een aantal communicatie sessies beschreven met behulp van de
CMIS-services.

Hieronder worden de parameters van het CMIP protocol verduidelijkt. De parameters van
elke service worden beschreven met behulp van ASN.1 (Abstract Syntax Notation
One (150871).

M _CREA TE(Cre(l{eA rg/l/llellf)

CreateArgument :: = SEQUENCE {
managedObjectC lass
CHOICE {
managedObjectI I1stance,
superiorObjectInstance }
accessCon trol
referenceObjectInstance
attributeList

De gegevens in CreateArgument worden verzonden middels een rIjtje (SEQUENCE)
waarin: identificatie van Ilet te creëren object of van de superior (objectklasse en -naam),
toegangscontrole, een bestaand referentieobject (van dezelfde klasse!) waarvan de attribu
ten gekopieerd worden naar het te creëren object en als laatste de attributen van het
nieuwe object.
Met behulp van accessControl kunnen alleen geautoriseerde gebruikers een object creëren.
Alleen de objectklasse is een verplichte parameter, de anderen zijn OPTIONAL.
Als één van de parameters ongeldig is, zal de CMIS-service-user een foutmelding
terugzenden. Bij geldige parameters zal de CMIS-service-user proberen het object te
creëren en het resultaat hiervan terug melderl.
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OPTIONAL
DEFAULT BestEffort
DEFAULT BaseObject
OPTIONAL}

OPTIONAL
DEFAULT BestEffort
DEFAULT BaseObject
OPTIONAL
OPTIONAL}

M_DELETE(De/ereA rgul11el1f)

DeieteArgument :: = SEQUENCE {
managedObjectClass
managedObjectInstance
accessControl
synchronization
scope
filter

DeleteArgument bevat de volgende gegevens: objectidentificatie (objectklasse en -naam),
toegangscontrole, synchronisatie, scope en een selectiemechanisme.
Synchronization geeft aan of alle operaties moeten lukken, of dat het toegestaan is dat één
of meer mislukken (BestEffort). Scope geeft een bereik in het MIT, bijvoorbeeld alle
objecten één niveau onder het geselecteerde object. Met filter kan een extra selectiecriteri
um aangelegd worden.
Als één van de parameters ongeldig is, zal de CMIS-service-user een foutmelding
terugzenden. Bij geldige parameters zal de CMIS-service-user proberen het object te
verwijderen en het resultaat hiervan terug melden.

ActionArgument :: = SEQUENCE 1
managedObjectClass
managedObjectlnstance
accessControl
synchronizatiàn
scope
filter
actioninfo

ActionArgument bevat de volgende gegevens: objectidentificatie (objectklasse en -naam),
toegangscontrole, synchronisatie, scope, een selectiemechanisme en de gewenste actie.
Synchronization geeft aan of alle operaties moeten lukken, of dat het toegestaan is dat één
of meer mislukken (BestEffort). Scope geeft een bereik in het MIT, bijvoorbeeld
OneLevel: alle objecten één niveau onder het geselecteerde object. Met filter kan een
extra selectiecriterium aangelegd worden.
In actioninfo wordt de gewenste actie vermeld en de daarvoor benodigde gegevens.
Als één van de parameters ongeldig is, zal de CMIS-service-user een foutmelding
terugzenden. Bij geldige parameters zal de CMIS-service-user de actie op de met het
filter, synchronization en accesscontrol geselecteerde objecten plegen en in de confirmed
mode het resultaat terug melden.
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OPTIONAL
DEFAULT BestEffort
DEFAULT BaseObject
OPTIONAL
SEQUENCE OF Attribute }

OPTlONAL
DEFAULT BestEffort
DEFAULT BaseObject
OPTIONAL
SEQUENCE OF Attribute }

M_SET(SetArgument)

SetArgument :: = SEQUENCE {
managedObjectClass

. JllanagedObjectInstance
accessControl
synchronization
scope
filter
attributeList

SetArgument bevat de volgende gegevens: objectidentificatie (objectklasse en -naam),
toegangscontrole, synchronisatie, scope, een selectiemechanisme en een lijst van attributen
met de nieuwe waarden.
Synchronization geeft aan of alle operaties moeten lukken, of dat het toegestaan is dat één
of meer mislukken (BestEffort). Scope geeft een bereik in het MIT, bijvoorbeeld alle
objecten één niveau onder het geselecteerde object. Met filter kan een extra selectiecriteri
um aangelegd worden.
In attributelist staan de in te stellen attributen met hun nieuwe waarden.
Als één van de parameters ongeldig is, zal de CMIS-service-user een foutmelding
terugzenden. Bij geldige parameters zal de CMIS-service-user proberen de geselecteerde
attributen te veranderen en in de confirmed mode het resultaat hiervan terug melden.

M_GET(GetArgument)

GetArgument :: = SEQUENCE {
managedObjectClass
managedObjectInstance
accessControl
synchronization
scope
filter
attributeldList

GetArgument bevat de volgende gegevens: objectidentificatie (objectklasse en -naam),
toegangscontrole, synchronisatie, scope, een selectiemechanisme en een lijst van de op te
vragen attributen.
Synchronization, scope en filter hebben dezelfde functie als bij M_SET.
In attributeldList staan de gewenste attributen.
Als één van de parameters ongeldig is, zal de CMIS-service-user een foutmelding
terugzenden. Bij geldige parameters zal de CMIS-service-user proberen de geselecteerde
attributen te lezen en de waarden hiervan in de attributeList terug melden.
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M_EVENT-REPORT(EvenrReporrArgumenr)

EventReportArgument :: = SEQUENCE {
managedObjectClass
managedObjectlnstance
eventTime IMPLICIT GeneralizedTime OPTIONAL
eventType
eventInfo OPTIONAL

EventReportArgument bevat de volgende gegevens: objectidentificatie (objectklasse en
-naam), de tijd waarop het event is gegenereerd en een omschrijving van de melding.
De tijd wordt optioneel in een in ASN.l gedefinieerde standaard (GeneralizedTime)
gegeven.
Met eventType wordt, per objectklasse, een unieke identificatie van het event gegeven.
EventInfo is afhankelijk van het eventtype en dit moet van tevoren zijn vastgelegd. Het
moet voor de ontvangende partij duidelijk zijn wat er in eventInfo te verwachten is.
Als een CMIS-service-user een event in de confirmed-mode verstuurd, zal deze een
acknowledge als antwoord verwachten (van de ontvangende CMIS-service-user).

3.5 Conclusies

De methodiek in de Modelling Guidelines voor het ontwikkelen van een
object-georiënteerde specificatie van een netwerk blijkt goed te voldoen. Het eenvoudige
entity-relationship model kan eventueel uitgebreid worden, maar de eenvoud blijkt geen
belemmering voor toepassing in een kabel-tv netwerk.
Het voordeel van het gebruik van bovenstaande methode is dat het direct een invulling
van het CMlP-protocol levert. Het totaal van acties en meldingen vormt het complete
berichtenverkeer dat over een interface kan worden verstuurd. Deze berichten worden met
behulp van CMIS tussen de applicaties uitgewisseld.
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4 Analyse van het communicatiesysteem

4.1 Algemeen

In het vorige hoofdstuk is het beheer in de kabel-tv netten besproken. Er moet nu nog een
invulling gegeven worden aan de manier om de beheer- en eventueel gebruikersberichten
te versturen. Het is duidelijk dat er een twee-richting datacommunicatiekanaal aanwezig
moet zijn om een geautomatiseerd beheersysteem te kunnen implementeren.
Omdat de structuur van het kabel-tv netwerk ongewijzigd moet blijven zal het totale
berichtenverkeer samen met de distributieve tv-kanalen verzonden worden.
Er wordt in dit hoofdstuk uitgegaan van de volgende punten:

• Station model
Er zijn een groot aantal (M) onafhankelijke netwerkterminals (NT: netwerke
lementen/gebruikers) die elk berichten kunnen ontvangen c.q. verzenden. Het
gemiddelde verkeersaanbod van een NT zal relatief laag zijn. Bepaalde
functies van netwerkelementen (bv: alarmering) kunnen bepalend zijn voor de
prestatie of de veiligheid van het netwerk en deze NT's krijgen een voorrangs
positie ten opzichte van andere NT's.

• Netwerkcontroller
In het head-end is een overzicht over het netwerk en hier komen alle berichten
van de NT's tezamen. Hier wordt dan ook de netwerkcontroller geplaatst
welke het verkeer van de NT' s verwerkt.

• Communicatiekanaal
Een tweetal datacommunicatiekanalen zijn aanwezig, een upstream- en een
downstreamkanaal. Elke NT ontvangt alle downstream berichten en geen
enkele NT kan luisteren naar het upstreamkanaal.
Een netwerkstation kan dus niet weten of het upstreamkanaal bezet of vrij is
en het station ontvangt naast de voor hem bestemde berichten ook berichten
die voor anderen bestemd zijn.

In de volgende paragrafen zal besproken worden hoe een datacommunicatiesysteem in een
kabel-tv netwerk geïmplementeerd kan worden.
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4.2 Kanaaltoewijzing

In de huidige netwerken wordt meestal gebruik gemaakt van kanalen die een vaste
bandbreedte hebben. De standaard technieken voor toewijzing van deze kanalen aan de
diverse gebruikers zullen hieronder besproken worden.

Statische toewijzing van de beschikbare capaciteit:

• Space Division Multiplex
Met space division multiplex wordt bedoeld dat iedere gebruiker een eigen
fysieke verbinding heeft. In het geval van een kabel-tv netwerk is dit het geval
tot de mini-ster, hierna wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke
verbindingen tussen head-end en gebruiker.

• Frequency Division Multiplex
Frequency division is een techniek waarbij de beschikbare bandbreedte wordt
opgedeeld in stukjes en iedere gebruiker gebruik maakt van de aan hem
toegewezen bandbreedte.

• Time Division Multiplex
Bij TDM wordt een frame met een vaste lengte opgedeeld in tijdsloten. Iedere
gebruiker heeft toegang tot één van deze tijdsleuven. Een gebruiker kan tijdens
zijn tijdslot van de volledige bandbreedte van het kanaal gebruik maken.

In een kabel-tv netwerk met veel gebruikers (bv: Amsterdam 350.(00) is FDM praktisch
niet toepasbaar. De beschikbare upstream bandbreedte is beperkt van 5 tot 30 MHz.
Hierdoor zou de beschikbare bandbreedte per abonnee minder als 100 Hz zijn. Ook zal
een bepaalde guardband aanwezig moeten zijn tussen de gebruikerskanalen zodat de
beschikbare bandbreedte nog kleiner wordt. Een tweede nadeel is dat iedere zender in het
netwerk nauwkeurig op een unieke frequentie ingesteld moet worden.
Ook TDM kan niet rechtstreeks worden toegepast in een kabel-tv netwerk door het grote
aantal gebruikers. De beschikbare tijd per abonnee zal onacceptabel klein zijn en/of de
toegangstijd zal te groot worden.
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4.3 Conclusies

Het grote nadeel van de eerder genoemde indelingen is dat als een gebrui_kergeen verkeer
-genereert, een deel van de capaciteit verspild wordt. Als het gemiddelde actuele verkeer
per gebruiker ver beneden het maximum ligt, zal een groot deel van de capaciteit niet
worden gebruikt en wordt het mogelijk om het verkeer over een verbinding met een
lagere capaciteit te concentreren.
De normale aanpak is alleen de informatie te verzenden en niet de lege tussenruimte. De
ontvanger moet nu een indicatie krijgen van wie de ontvangen informatie afkomstig is.
Hiertoe wordt een header geplaatst voor de informatie, deze header bevat een adres die de
NT identificeert.

Het te verwachten verkeersaanbod in een interactief kabel-tv netwerk is moeilijk in te
schatten. Ook kan er een aanzienlijk verschil van aanbod zijn tussen de diverse gebruikers
en ook moet er van uitgegaan worden dat er pieken, bijvoorbeeld tijdens enquêtes, op
kunnen treden in het verkeersaanbod.

De starheid van het netwerk die optreedt bij het vast indelen van de beschikbare capaciteit
moet worden voorkomen. Dit houdt in dat er een flexibele en efficiënte toewijzing van de
beschikbare capaciteit moet plaatsvinden.
Voor een dynamische toewijzing van de bandbreedte is een nieuwe techniek beschikbaar,
de Asynchronous Tranfer Mode (ATM) welke gebruikt gaat worden in het B-ISDN. Deze
techniek zal in het volgende hoofdstuk worden besproken.
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5 Asynchronous Transfer Mode

5.1 Algemeen

Gezien de informatietransportbehoefte, de gewenste uitbreidbaarheid, de noodzakelijke
flexibiliteit en de behoefte aan virtuele connecties van de netwerkelementen met het
head-end lijkt een op ATM-technieken gebaseerd communicatiesysteem gewenst.
ATM (Asynchronous Tranfer Mode) is een nieuw transmissie-concept en zal in de
toekomst gebruikt gaan worden voor onder andere B-ISDN. Dit vanwege de grote
flexibiliteit die deze schakel-, stapel- en transmissietechniek biedt.
Binnen ATM wordt alle te verzenden informatie verpakt in een pakket met een vaste
lengte, een ATM-cel, die geïdentificeerd en geschakeld wordt door middel van een label
in de header.

IHeader 1~_u_se_r_i.nf:_o ~1
octet 0 S S2

Figuur 5.1: ATM cel.

De term asynchroon slaat op het feit dat de cellen welke bij een bepaalde verbinding
behoren niet synchroon verzonden hoeven te worden. De cellen worden gevuld naar de
momentane behoefte en daarna verzonden.

Asynchronous Transfer Mode 43 Uitsluitend voor gebruik binnen TUE en PTT



ATM is connectie-georiënteerd en kent dus drie fasen: een opbouw-, een informatieover
dracht- en een afbreekfase. Een verbinding wordt tot stand gebracht door het reserveren
van bandbreedte en middelen in het netwerk, dan volgt de informatie uitwisseling waarn~

de middelen worden vrijgegeven. - - ..

TDM

Tbnealot

~ Userinfo

~L---=Chann==c:..:..1..:..1.....L----=o'=.nJl=c::..1.=..2.....Jr-------·---------l
~ Pranlln&

Channel n

~ Overhead 0 U.er info

ATM

ATM ecU

info I ~ info 2 ~ info I ~ lUluscd ~L..._ __==inf=..:o:....:n::..._....I.._. _

~ Headcr

Figuur 5.2: ATM versus TDM.

~ User info

Bij het stapelen van ATM-cellen ontstaat net als bij TDM een tijdsloten structuur, zie
figuur 5.2. Echter bij toepassing van TDM is de positie van de informatie in het frame de
identificatie van het kanaal, terwijl bij ATM de header het kanaal zal identificeren.

De connectie-georiënteerde werkwijze samen met de constante pakketlengte onderscheidt
ATM van andere pakket-georiënteerde technieken. Signalering- en informatieverkeer
wordt gescheiden door middel van een apart virtueel signaleringskanaal. Het transport van
de informatie in de ATM-cellen door het netwerk is volkomen transparant, dat wil zeggen
dat geen processing zoals foutdetectie er op uitgevoerd wordt. Wel kan er een bepaalde
vertraging en variatie optreden, edoch de volgorde van de cellen blijft gehandhaafd.
Het uniforme ATM-netwerk maakt een flexibel transport van cellen mogelijk en creëert
zo een dienst-onafhankelijk netwerk.

AS)'nchronous Transfer Mode 44 Uilsluil~nd voor gebruik binnen TUE en PIT



5.2 ATM cel structuur

In figuur 5.3 zijn twee structuren van de ATM-cellen te zien. De linkse cel wordt
gebruikt op de User Network Interface (UNI) tussen de NT en het netwerk. De rechtse
cel wordt gebruikt tussen de knooppunten van het netwerk op de Network Node Interface
(NNI). De structuren zijn identiek op het Generic Flow Control-veld na. Dit GFC-veld
geeft de mogelijkheid om meerdere NT's te koppelen aan dezelfde fysieke verbinding.

NNI

Information
fl~ld

OPC I
VPII

vP1 I VCII

va

vel I PI' IR... :cLf
HBe

,.....- Ueer -
Info

(48 octeta)

<> <>

I- -

OCtet
o

:1

3

4

5

VPI

VPI
I

VClI

va
va I PT 'R_!CLF

KBC

I- U_ -
Wo

(48 oc:tets)

<> <>

I- -
01234567 Bit

Figuur 5.3: ATM-cel structuur.

o :z :5 4 5 6 7

o VC 11

De volgende subvelden zijn in de aanbeveling 1.121 van CCIIT (CC188) benoemd:

• Generic Flow Control
Het GFC-veld geeft de mogelijkheid om de celstroom te beheersen als een of
meerdere terminals gebruik maken van dezelfde verbinding.

• Vinual Path Identification
Een identificatie van
een virtueel pad
tussen twee knoop
punten wordt gegeven
door het VPI-veld.
Een virtueel pad heeft
een vooraf gedefi
nieerde route en een Figuur 5.4: Virtuele kanalen en paden.

vaste bandbreedte
tussen de twee knooppunten. Een virtueel pad wordt op een semi-permanente
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basis door het netwerk gebruikt.

• Vinual Channel Identification
.. Dp _.een . virtueel pad-

zijn meerdere virtuele
kanalen, zie figuur
5.5, mogelijk die ge
selecteerd worden
met het VCI-veld.
Virtuele kanalen wor
den per verbinding
dynamisch gecreëerd.

• Payload Type
Dit twee-bit veld
geeft een indicatie Figuur 5.5: ATM verbinding.
van de soort informa-
tie die de cel bevat. Er zijn tot nu toe twee soorten gedefinieerd: gebruikers
en netwerkinformatie. In het geval van netwerkinformatie zal de cel geen deel
uitmaken van de verbinding, maar een signaleringskanaal vormen voor de
staande verbinding.

• Cell Loss Priority
Dit veld geeft de belangrijkheid ten aanzien van verlies van de informatie in
de cel aan.

• Reader Error Conrrol
Bij een bitfout in de header zal de cel geheel verloren gaan of misschien in
een andere verbinding terecht komen. Om dit te voorkomen wordt de header
gecontroleerd met een cyclische foutdetecterende en -corrigerende code. Met
het gebruikte CRe-polynoom X8+X2+X+ 1 kunnen enkelvoudige bitfouten
gecorrigeerd en een groot aantal meervoudige bitfouten gedetecteerd worden.
De gebruiker zal, indien nodig, zelf een foutdetectie op het informatieveld
moeten uitvoeren want het informatieveld wordt niet met het HEC-veld tegen
bitfouten beschermd.
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5.3 Het ATM protocolreferentiemodel

Door eenT is, in aanbeveling 1. 121, een nieuw protocolreferentiemodel voorgesteld. Dit
omdat het OSI-model niet geheel overeenkomt met het gewenste model. Het nieuwe
ATM-pratocolreferentiemodel (PRM) komt globaal overeen met de onderste twee lagen
van het OSI-model.

Manaaement

Control User
~----------------~----------------~------------- -------------------------~--------~

Higher layers Service
dependent

info
field

Adaption layer

~------------------------------------~------------- -------------------------+-----------+'

headerATM layer
Service

I independent
~------------------------------------~------1------- L--- ~

I
Physical layer

Figuur 5.6: Het ATM-protocolreferentiemodeJ.

Het ATM-referentiemodel in figuur 5.6 is samengesteld uit de Physical Medium Depen
dent (PMD) laag, de ATM laag en de ATM Adaption laag (AAL).
Daarboven is een vlak voor signaleringsfuncties (bv: caB contral en connection contraI).
In het uservlak zijn alle gebruikersfuncties geplaatst.
Een managementsysteem draagt zorg voor het correct functioneren van het totale netwerk.

De PMD laag verzorgt het transport van de informatie en is min of meer gelijk aan laag 1
in het OSI-model.
De ATM laag verzorgt het schakelen, routeren en multipiexen van de ATM-cellen en de
AAL bevat hoofdzakelijk dienstafhankelijke functies.
Deze drie lagen komen in de volgende paragrafen aanbod.
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5.3.1 Physical Medium Dependent laag

De _?hysical M~iulJl Dependent (PMD) ",laag verzorgt voornamelijk het transport van de
ATM-cellen tussen de netwerkknooppunten en is niet ATM-specifiek.
De onderste sublaag van de PMD-laag is verantwoordelijk voor de ontvangst en verzen
ding van bits via het gebruikte medium. Bittiming en eventueel lijncodering dragen zorg
voor een juiste bitreconstructie bij de ontvanger.
Na de bitreconstructie moet de transmissiehiërarchie worden ondersteund, voorbeelden
hiervan zijn: de Synchronous Digital Hierarchy (SDR), een plesiochrone of een synchrone
celhiërarchie.
Een andere functie is het, met behulp van het HEC-veld, herkennen van de celgrenzen.
Als een correcte HEC is gevonden voor een aantal opvolgende cellen mag worden
aangenomen dat de celgrenzen bekend zijn.

Naast deze transmissiefuncties wordt er Operations and Maintenance (OAM) informatie
uitgewisseld met het managementvlak.
In hoofdstuk 6 wordt een uitgebreide analyse gegeven van deze laag toegespitst op
gebruik van ATM in een kabel-tv netwerk.

5.3.2 ATM laag

De ATM-laag is volledig onafuankelijk van de fysieke laag. Deze laag bevat functies die
gemeenschappelijk zijn voor alle diensten.

De belangrijkste functies zijn:

• Het multi- en demultiplexen van cellen van verschillende verbindingen (deze
worden geïdentificeerd door de VCI en VPI).

• Voor het schakelen van de cellen wordt een translatie op de VCI en/of de VPI
uitgevoerd.

• Als de cel naar de adaption laag wordt verplaatst moet de header van de cel
verwijderd worden en andersom moet de header toegevoegd worden.

• Op de user-network interface moet ten behoeve van de flow control een GFC-veld
worden toegevoegd.

• Genereren van de REC-codering en het detecteren en herstellen van bitfouten in
de header.

De grens tussen de ATM en Adaption-laag komt overeen met de grens tussen de header
en het informatieveld.
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5.3.3 ATM Adaption Laag

De ATM Adaption laag (AAL) levert functies voor de verschillende diensten in het
netwerk. De diensten kunnen zowel gebruikers-, signalering- alswel managementfuncties
zijn. Deze diensten zijn door eelTI onderverdeeld in vier klassen:

Servive ~A

I
CIass B 011&'1 C

I
Class D

Tuning Bitstteam Pacet

Bit rate Constant I Vlriab1e

ConnectioD CODDeCtion I Coon~onMode oriented

Figuur 5.7: Service klassen in de AAL.

Bij klasse A is de bitrate constant en de dienst 'connection oriented'. Typisch voorbeeld is
een 64 kbps PCM spraakverbinding getransporteerd via een ATM-netwerk.
Klasse B heeft een variabele bitrate zoals bijvoorbeeld video- en audiosignalen.
Bij klasse e is er sprake van een variabel pakkettransport zoals bij data- en signalerings
verkeer. Een 'connectionless' verbinding zoals een Switched Multimegabit Data Service
(SMDS) zal altijd pakket georiënteerd zijn en wordt geplaatst in de klasse D.

Als er van bepaalde diensten meer communicatiekarakteristieken een belangrijke rol
spelen kunnen er meer klassen gedefinieerd worden.
De ATM Adaption laag is nog steeds een onderwerp van studie binnen de eelTI en zal
nog verder uitgewerkt moeten worden.

5.4 Conclusies

ATM is een 'connection oriented' communicatietechniek en kan door het flexibel karakter
meerdere diensten leveren welke gebruik maken van verschillende bitrates.
Gebruikersinformatie wordt verpakt in cellen met een vaste lengte, deze cellen worden
geïdentificeerd door een gestandaardiseerde header.
ATM maakt gebruik van de voordelen van het pakketschakelen en van circuitschakelen en
door het multipIexen van burst-achtig verkeer van veel gebruikers wordt er beter gebruik
gemaakt van de beschikbare bandbreedte.
Door de hoge kwaliteit van de fysieke verbinding vindt foutdetectie op het informatieveld
en de hiermee samenhangende functies zoals hertransmissie en flow-contral in de hogere
lagen plaats.

Asynchronous Transfer Mode 49 Uitsluitend voor gebruik binnen TUE en P1ï'



(6.1)

(6.2)

6 ATM in een kabel-tv netwerk

- - 6.1 Algemeen-

De fysieke laag in het OSI-model komt overeen met de onderste sublaag van de
PMD-laag in het ATM-model. Deze laag verzorgt de bittransmissie tussen de netwerk
knooppunten onderling en tussen het netwerk en de gebruiker.
Andere functies in deze laag zijn bitrate aanpassing, invulling van een transmissieframe,
elektro-optische omzetting, OA&M functies ten behoeve van de transmissie, etc.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht hoe de PMD-laag in een kabel-tv netwerk eruit kan
zien.

6.2 Ruis en interferentie

Ruis is in ieder communicatiesysteem aanwezig en is vaak een zeer belangrijke factor ten
aanzien van de prestatie van het systeem. Omdat er in een kabel-tv netwerk zeer veel
zenders (NT's) aanwezig zijn die allen naar één centraal punt zenden, zal de totale
upstream-ruis een grote invloed hebben.
De ruis van de diverse bronnen in het netwerk zal ongecorreleerd zijn, hierdoor mag het
vermogen van de ruis opgeteld worden. Dit houdt in dat bij iedere verdubbeling van het
aantal actieve NT's de signaal-ruisverhouding (SIN) met 3 dB zal verslechteren en bij M
actieve NT's 1Olog M dB slechter zijn.
Als bijvoorbeeld de signaal-ruisverhouding van een enkele NT 40 dB bedraagt, dan zal bij
1000 actieve NT's de SIN bij de ontvanger 30 dB lager zijn en nog slechts 10 dB
bedragen.

Een tweede ruisbijdrage bij de ontvanger wordt geleverd door de upstream-versterkers,
het ruisgetal F van deze versterkers bedraagt 6 à 9 dB.
Het ruisgetal van de totale upstream-verbinding wordt dan volgens de formule van Friis.

F
F2 -1 F3-1 F

II
-1

Ft = 1+--+-- + ••• +-----
gl glg2 g\g2' •• gll-\

In de CAI-techniek zijn versterkers hoofdzakelijk bedoeld om de demping van de kabels
te compenseren. De versterking van een versterker-kabel combinatie is dan één en voor
de ruisfactor van de keten geldt dan:

F-l F-l F-l
F = F +_2_+_3_+ ••• +_11_ =N(F.-l)
til 1 1 I

Ft =: F+ 1010gN

A7M in un /ulbel-lV netwerk

[dB], met Fi » 1
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Omdat de versterking die het signaal in een versterker ondervindt steeds weer teniet wordt
gedaan door de erop volgende demping zullen de ruisfactoren van alle versterkers even
zwaar wegen. De signaal-ruisverhouding bij de ontvanger in het head-end wordt met M
actieve NT's en N versterkers gelijk aan:

(~)HE = (~)Nr -FAMP -lOlogN -1010gM [dB] (6.3)

Tussen abonnee en wijkcentrum zijn gemiddeld 2 versterkers aanwezig maar tussen
wijkcentrum en head-end kunnen, afhankelijk van de demping, meer dan 20 versterkers
geplaatst zijn. Het totale aantal retourversterkers kan in een netwerk oplopen tot drie- à
vierhonderd stuks. Hierdoor wordt de signaal-ruisverhouding bij het head-end zo'n 25 dB
slechter dan bij de NT.

!
I

I Cor-.~'en! PSK

i

ë)PSK

20

Figuur 6.1: Bit Error Rate voor digitale modulatiemethoden.

In bovenstaande grafiek is de Bit Error Rate als functie van de signaal-ruisverhouding
weergegeven en hierin blijkt PSK superieur aan de andere modulatietechnieken [SHA8S l.

De 5-30 MHz band wordt gebruikt voor upstream-transmissie (gebruiker naar head-end)
en de 68-87,5 MHz band kan gebruikt worden voor downstream-transmissie (van
head-end naar gebruiker).
De kwaliteit van deze twee frequentiebanden is zeer verschillend. De kwaliteit van de
68-87,5 MHz band is gelijk aan die van de tv-transmissiekanalen en van een redelijk hoog
niveau. Er is weinig interferentie en de signaal-ruisverhouding is 40 à 50 dB.
Het gebruik van de upstream-band wordt beperkt door instraling van huishoudelijke
apparatuur (stofzuigers, boormachines e.d.), korte golf zenders (10-12 MHz) en door
transmissies in de 27 MHz band [STR91,DUT891.

De instraling vindt plaats via de (slechte) aansluitsnoeren bij de abonnee thuis en op
plaatsen waar de aarding slecht is (bv: door corrosie in de straatkasten).
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6.3 Modulatietechnieken

Voor de transmISSIe -kan een keus- worden gemaakt uit de verschillende standaard
modulatietechnieken. Met behulp van het digitaal bronsignaal wordt de amplitude, de fase
en/of de frequentie van een geschikte draaggolf in discrete stappen veranderd.

De standaard technieken zijn de volgende:

• Amplitude-Shift Keying
ASK is de eenvoudigste manier om digitale informatie over een banddoor
laatkanaal te versturen. Bij ASK wordt de amplitude van de draaggolf tussen
twee waarden geschakeld (aan en uit). De benodigde bandbreedte voor het
verzenden van een ASK signaal kunnen we verkrijgen uit de spectrale dicht
heid van de gemoduleerde draaggolf. In praktijk zal 95 % van het vermogen in
een bandbreedte van 3 rb Hz liggen, waarbij rb de bitsnelheid is.
De benodigde bandbreedte kan verkleind worden door gebruik te maken een
"gladde" versie van de pulsvorm, in plaats van de blokvormige pulstrein. De
benodigde bandbreedte zal dan in de orde van 2 rb Hz liggen (hierin ligt 92 %
van het vermogen).

• Frequenrie-Shift Keying
FSK wordt vaak gebruikt bij low-speed digitale datatransmissie. De reden
hiervoor is de relatief eenvoudige benodigde hardware. In het binaire FSK
signaal worden de golfvormen s.(t) = Acos(w<t-wJt) en s2(t)=Acos(wct+wdt)
gebruikt om de digitale enen en nullen te versturen.

• Phase-SfJift Keying
Discrete fasemodulatie ofwel PSK is een veel gebruikte techniek voor digitale
communicatie over een kanaal met een beperkte bandbreedte.
Bij PSK worden de digitale bits voorgesteld door twee golfvormen nl.:
SI (t) =-Acos(wct) en S2(t) = Acos(w<t).
De benodigde bandbreedte is gelijk aan die van ASK en ongeveer gelijk aan
2 rb•

Differentiële PSK (DPSK) maakt gebruik van een techniek om de noodzaak
van een lokale coherente oscillator bij de ontvanger te vermijden. Door in
plaats van de absolute fase steeds een faseverschil te verzenden, kan demodu
latie eenvoudig uit de vergelijking van na elkaar komende fasen plaatsvinden.
Een andere veel gebruikte modulatietechniek is QPSK (Quadrature PSK) met
de golfvormen S1.2(t) = ±Acos(wct) en S3.it) =±Asin(wct). Met QPSK kan, bij
dezelfde bandbreedte, tweemaal zoveel informatie worden verzonden als bij
PSK.
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6.4 Transmissie van de klokinformatie

Bij de ontvanger dient het binnenkomende signaal te worden gedetecteerd, dit wil zeggen
de oorspronkelijke niveaus dienen zo goed mogelijk te worden hersteld. Voor dit
herstellen is altijd een of ander kloksignaal nodig dat aangeeft op welke tijdstippen het
niveau van het binnenkomende signaal bepaald dient te worden. Hiervoor bestaan in
principe twee methoden: synchrone en asynchrone transmissie. Beide methoden zullen
hieronder besproken worden.

Bij synchrone transmissie zijn de zender- en ontvangklok met elkaar gekoppeld. Deze
koppeling wordt bereikt door transmissie van klokinformatie van de zender naar de
ontvanger. Hier onderscheiden we twee methoden:

• Gescheiden synchronisatie
Het kloksignaal wordt geheel onafhankelijk van de datastroom overgezonden.
Dit systeem is volledig transparant maar wordt alleen toegepast in systemen

. met zeer ongunstige bitreeksen. In de meeste gevallen wordt dit door een
lijncode of een scrambler verhindert, zodat de volgende methode de voorkeur
heeft.

• Klokextractie
De klok wordt afgeleid uit het informatiesignaal. Hiertoe moet het signaal
voldoende niveauveranderingen bezitten. Dit kan bereikt worden door een
juiste keuze van de lijncode. Een nadeel van klokextractie is dat er een zekere
insteltijd nodig is aan het begin van iedere transmissie.

Asynchrone transmissie geschiedt meestal tekengewijs. Er is hierbij geen afspraak tussen
zender en ontvanger omtrent het verzendtijdstip van een teken maar wel over de snelheid
waarmee een teken verzonden wordt. Een groot nadeel is het feit dat de synchronisatie
bepaald wordt door het eerste ontvangen bit. Dit bepaald de detectietijd van de volgende
bits van het teken. Hierdoor is asynchrone transmissie veel storingsgevoeliger dan
synchrone systemen vooral bij relatief lange tekens.
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Het gedigitaliseerde bronsignaal is niet zonder meer geschikt om over de transmissieweg
gezonden te worden. Door het binaire signaal aan de zendzijde te coderen, kan het
spectrum van de gecodeerde pulsreeks aangepast worden aan de overdrachtkarakteristiek
van het transmissiekanaal en tevens kan extra klokinformatie en/of framesynchronisatie

·worden verzonden naar de NT's. OOk kan met codering een foutdeiectie piaatsvinden op
de ontvangen bitstroom.
De keuze van de soort code wordt bepaald door de transmissieweg. ZO wordt bij
basisbandtransmissie over metallieke geleiders (aderparen en coax) vaak gewerkt met
ternaire codes, waarbij het binaire signaal omgezet wordt in een driewaardig signaal
(+E, 0, -E). Bij glasvezel is dit niet mogelijk, negatief licht bestaat immers niet, en hier
wordt vaak gewerkt met binaire codes.
Voor transmissie van gemoduleerde signalen, zoals in een kabel-tv netwerk, wordt ook
vaak gebruik gemaakt van binaire codes. De beïnvloeding van het spectrum gebeurt door
de modulatiemethode van de draaggolf.
Hieronder volgen de belangrijkste lijncodes:

• Manchester code
Bij deze methode wordt een bit gerepresenteerd door twee opeenvolgende
pulsen, een binaire één wordt gelijk aan E,O en een nul wordt gecodeerd met
een O,E.
De DC component van deze codering is nul waardoor condensatoren en
transformatoren als koppeling gebruikt kunnen worden.
Door de codering ontstaat een sterke spectraallijn bij de klokfrequentie
waardoor klokextractie eenvoudiger is. Een nadeel van deze codering is de
grotere benodigde bandbreedte in het spectrum.

• Code Mark Inversion
De CMI-code is een twee-niveau code waarbij een binaire nul gecodeerd
wordt met elke halve bittijd een niveau wisseling. Bij een één wordt er alleen
gewisseld van niveau op het gehele interval. Ook hier geldt dat klokextractie
relatief eenvoudig is en de benodigde bandbreedte als nadeel.

• Alternate Mark Inversion
Een bekende codering is de AMI-code. Hierbij worden de enen in het oor
spronkelijke signaal afwisselend met +E en -E gecodeerd. Bij AMI-codering
is de klokinformatie niet aanwezig bij lange reeksen nullen.

AlM in een kabel-lV n~rw~rk 54 Uitsluitend voor gebruik binnen TUE en PTT



Linecode
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Figuur 6.2: Lijncoderingen.

• High Densiry Bipolar
Bij de HDBn-codering wordt uitgegaan van de AMI-code en wordt het aantal
nullen achter elkaar verminderd tot maximaal n stuks. Dit heeft tot doel de
klokextractie uit de datastroom eenvoudiger te maken.
De belangrijkste HDBn-code is HDB3. Hierbij wordt de reeks 0000 vervangen
door OOOV of POOY, waarin P een puls volgens de AMI-code is en V (Violati
on) een puls met hetzelfde teken als de voorafgaande puls. Na elkaar komende
V-pulsen worden ook volgens AMI gecodeerd (afwisselend +E en -E, dit
bepaalt ook de keuze OOOY of POOY).
Het aantal nullen dat achter elkaar kan voorkomen is zo nooit groter dan drie.
Zodra aan de ontvangstzijde een verstoring van de AMI-regel gevonden wordt
(een V-puls), wordt het oorspronkelijke aantal nullen weer hersteld. De code
is dus geheel transparant.
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Binair Ternair Binair
- ..

0000 0-+ 100010

0001 -+0 101010

0010 -0+ 101001

0011 +-+ 101000

0100 0++ 110010

0101 0+0 001010

0110 00+ 001011

0111 -++ 011010

1000 0+- 100110

1001 +-0 100100

1010 +0- 101100

1011 +00 110100

1100 +0+ 000110

1101 ++0 001110

1110 ++- 010110

1111 +++ 010100

• nB/mB
Deze codering is een andere vorm
van blokcodering. Het digitale sig
naal wordt in blokken van n bits
opgedeeld en volgens een codetabel
gecodeerd met m=n+l ofm=n+2
binaire tekens.
Voorbeelden van de 4B/3T en 4B/6B
codering zijn in tabel 6.1 gegeven.
Hierdoor wordt de seinsnelheid mln
maal groter dan de transmissiesnel
heid (in bits/s). Het aantal codewoor
den waaruit gekozen kan worden is
2m

, zodat daardoor de mogelijkheid
ontstaat om een gebalanceerd aantal
enen en nullen te krijgen. Met deze
extra bits kunnen eventueel ook
fouten gedetecteerd worden.

• nB/mT Tabel 6.1: 4B/3T en 4B/6B codering.
Deze codering wordt ook wel blok
codering genoemd. Het digitale

. ._ ... _signaal. wordt in. bk>kken.van. n ..bits
opgedeeld en volgens een codetabel
gecodeerd met m ternaire tekens.
Door deze vorm van codering is de
seinsnelheid (in Baud) mln van de
transmissiesnelheid (in bitsIs).
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6.5 Conclusies

De volgende tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste eigenschappen van de
diverse modulatiemethoden I

SHA85 1.

Tabel 6.2: Eigenschappen van de digitale modulatietechnieken.

SIN (Pr
EquipmentP. = 10 •

Scheme s,lIl. s,lll BW P. (dB) complex;ly Comments

Coherent s,(/) = A cos w,l ::Ir ~r,.,

o(~~)
144~ Moderate Rarei)' u'ed

ASK s,(lI=O n=A'T.!4

w( ::: k21frt-

k 'lnteger

~oncoh Same as :;;>r ~r,.
I I A'T} 1833 MInor T8 = A/~

ASK abO'e
np ---'- p•• ~ P.,è 16'1

Coherent s,(/) = A cos(w, - w,ll > 2,.. o (~Öt>~:T,) 106 Major Scldom u,cd' P'"

FSK s,(l) = A costw, + w,)/ formanee does not

2wll' = 1.~Tf'rt' just.f) comple"l)
n=o

'1oncoh SdffiC ;, ...lhtH., ·>~r,.
I np I.. ~.!.< 1 Iq) Minor Csed f<lr ,1(,,,, ,pttd

FSK 2Wd = (k2TTI'~ ~ l 8'1 <.Iata tran ... mIS'Hln.
poor uflillallon of
power and "andwldth
n=()

Coherent SICt),:,: Acosw,t == ~rt' o( l"':!.e.) 84~ Major Used lor h'8h ,peed
PSK Hl! = - A cos w, I dala Iransm,ss,,)n

w = k ~1Tr,. T~ 0 0: h",t ,,,.rall
pcrlormance. hut re·
quires complex equlpment

DPSK Same as above == :!r,. 1 (A:r,) 930 Mod.,alt Most commonly used In
l'\r' --

med,um spced dala trans·w.lh differentlal ~ 2'}
codln8 mISSIon T~ = 0: error,

tend 10 llccur in pair ..

P,-PTob. of error: A-<arner amplitude al receIVer input. '1/2-tw'0·"ded noise psd: r,-hll duration: r,-bll Tate: f, = w.l2n =
carner frequency: T8-threshold setting: S/ N = A'12 'Ir,. P" = P (cr raTIO sentI. p., = PierroT I sentl

Doordat de kabeldemping lineair is met de afstand en de NT's zich op verschillende
afstanden bevinden van het head-end zal de amplitude van het ontvangen signaal van de
verschillende NT's niet constant zijn. ASK is gevoelig voor deze veranderingen van de
amplitude en is hierdoor niet geschikt als modulatietechniek.

PSK is niet gevoelig voor amplitude variaties van het ontvangen signaal en deze techniek
heeft de voorkeur als het beschikbare zendvermogen en/of de bandbreedte beperkt is.

F5K is ongevoelig voor interferenties en amplitudevariaties van het ontvangen signaal,
goedkoop en een eenvoudige techniek.

Omdat het communicatiesysteem vooral betaalbaar moet zijn voor de gebruikers en de
benodigde bandbreedte beschikbaar is, heeft niet coherente F5K de voorkeur als modula
tietechniek,
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Naast het feit dat de signaal-ruisverhouding van de zenders een redelijke waarde moet
hebben (40 à 50 dB), moet het aantal actieve zenders klein zijn om de signaal-ruisverhou
ding bij het head-end op een redelijk peil te houden.
Toepassing van FDM is minder geschikt in een kabel-tv netwerk omdat bij FDM
meerdere NT'stegelij-k -acti€lf kunnen zijn en designaal-ruisverhouding bij het head-end 
verslechteren.
Doordat bij TDM slecht één NT tegelijk actief is en ruis produceert is een TDM
oplossing beter geschikt voor het communicatiesysteem.

De ruis door de upstreamversterkers kan beperkt worden door de versterker van het
netwerk af te schakelen als er geen upstreamsignaal aanwezig is. Er kleeft één bezwaar
aan deze methode nl. de inschakeltijd van de versterker. Deze tijd moet zeer klein zijn
omdat er meerdere versterkers in cascade staan.
Een tweede methode is een regenerator te plaatsen achter de versterker, hierdoor komt de
ruis van een beperkt aantal zenders. Het wordt echter moeilijker om het netwerk uit te
breiden.

Om de NT's in het netwerk eenvoudig en goedkoop te houden kan downstream een
lijncodering zoals CMI of de Manchester-codering gebruikt worden. Door de lijncodering
kan klokextractie in de NT eenvoudig met een PLL verwezenlijkt worden. Een tweede
voordeel van lijncodering is de mogelijkheid om met code-violation framesynchronisatie
naar de NT's te sturen.

Upstream is een lijncodering niet noodzakelijk omdat de ontvanger in het head-end
geavanceerder kan zij n.
Omdat de ontvanger in het head-end een bepaalde insteltijd nodig heeft om te synchroni
seren met de NT, kan upstream een korte preamble (bv: 8 bits) voor de ATM-cel
verstuurd worden.
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6.6 Toegang tot de fysieke laag

In ieder netwerk met een gemeenschappelijk communicatiekanaal is het belangrijk om te
bepalen wie gebruik mag maken van het transmissiekanaal.
Het moet mogelijk zijn dat iedere NT gebruik kan maken van het kanaal en er moet een
efficiënt gebruik van het communicatiekanaal gemaakt worden. Ook de wachttijd voor
toegang tot het communicatiekanaal zal een acceptabele waarde moeten hebben.

We zullen de belangrijkste technieken hieronder bespreken.

• Central control

• Polling
Bij 'roll-call' polling mag een NT niets versturen totdat de netwerkcontroller
hiervoor toestemming geeft. In een punt-multipunt netwerk vraagt de netwerk
controller cyclisch of de terminals een bericht willen versturen. De terminal
antwoordt met zijn te verzenden bericht of met een 'poll reject' bericht.
Normaal zal de controller iedere terminal even vaak opvragen maar in speciale
gevallen kan een drukke terminal vaker 'gepold' worden.

Channel-based polling

Down ,---I__-, I I

1 1
u_p_su_e_aJ_u__-,I.:.Ld-.:.:.H.J..-I='.',,--"__-----'-I="-,-'=""..:...."__--' ---J~

Cell-based polling

!P<-I I H 1udo 1,,<-1 I H 1uJo '.nl I H I bdo Ipol ( "I Wo

Down 1'---_----, I I I
1 1 1

u-'--p_su_e_aJn__---,J.,lrTd-'--=":::::1u=:.,"===-=--=-~__'_I~ ......[Jr-_->---" rTlij-H-rl-",,-.---

Figuur 6.3: Roll-call polling.

Een NT kan op een 'cell-based' of een 'channel-based' basis worden gepold.
Dit verschil wordt verduidelijkt in de figuur 6.3.
Bij channel-based polling mag een NT als deze gepold wordt de gehele inhoud
van zijn celbuffer versturen, dit integenstelling tot de cell-based methode, hier
mag de NT slechts één cel versturen. Een volgende cel in het buffer moet
wachten tot de volgende poll-cyclus.
Bij de eerste methode is de looptijd in het netwerk erg belangrijk doordat er
minimaal tweemaal deze tijd gewacht moet worden voordat de volgende
terminal gepold kan worden.
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Polling heeft als nadeel de overhead
die ontstaat door de poll berichten
en een delay welke sterk afhankelijk
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Figuur 6.4: Delay bij polling.
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• Tree polliJlg
Deze wijze van polling (zie figuur
6.5) vraagt meerdere Nrs tegelijk
of deze een bericht te verzenden
hebben. Indien één NT een bericht
te verzenden heeft kan dit onge
stoord gebeu ren. AIs er meerdere
NT's een bericht klaar hebben ont
staat er een botsing van de berich
ten. De netwerkcontroller vraagt nu Figuur 6.5: Binary tree polling.
een beperkt deel van de NT's op, dit
herhaalt zich tot het bericht ongestoord binnenkomt.
Als slechts één NT een bericht heeft, zijn er maximaal 2 x 210gM + 1 pogingen
nodig tegen M pogingen bij de conventionele polllingmethode. Maar als alle
NT's een bericht klaar hebben zijn er 2xM-I pogingen (polling maximaal: M)
nodig. Om deze toename te voorkomen kan de groepsgrootte afhankelijk
worden gemaakt van de duur van de vorige poll-cyclus.
Ook bij tree polling kan per cel gepold worden of de inhoud van het
NT-buffer kan in één keer opgevraagd worden.
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Met een simulatie, zie figuur 6.6, toont Hayes aan dat deze techniek altijd
superieur is aan de conventionele polling [HAynl.
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Figuur 6.6: Cyclustijd bij adaptieve tree polling.

• Reservation
Met deze methode kan een NT een tijdslot reserveren door middel van het
sturen van een één in de bit-map volgens figuur 6.7. Met het plaatsen van het
bit maakt de NT kenbaar aan de ontvanger dat het informatie wil verzenden.
De netwerkcontroller kan de NT's welke een bericht hebben pollen of de
controller kan de bit-map downstream herhalen zodat alle reserveringen ook
kenbaar worden gemaakt aan de andere NT's. De NT's verzenden hun bericht
op nummer na elkaar in tijdsloten.
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Figuur 6.7: Basic bit-map reservation.
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• Distributed comrol

• ALOHA
Bij het ALüHA protocol _m~g iedere NT op een -willekeurig moment zijn
berich-t-- versturen. Er is dus een gerede kans dat twee terminals tegelijk zenden
en elkaar storen. Het bericht komt dan verminkt aan en de terminal zal dit
merken omdat de bevestiging van ontvangst van het pakket uitblijft. Als er
geen bevestiging komt wordt het pakket, na een random wachttijd, nog eens
verzonden. Het ALüHA protocol heeft een maximale efficiëntie van 18,4 %,
dit kan verbeterd worden naar 36,8 % door het starttijdstip van de berichten te
synchroniseren (TAN911.

• Carrier sense protocols
Deze protocolfamilie heeft de eigenschap dat een NT weet wanneer het
upstream-transmissiekanaal bezet is doordat de NT de berichten van de andere
NT's kan ontvangen en als het transmissiekanaal vrij is wordt het bericht door
de NT verstuurd ITOIl7ó l•

Er wordt onderscheid gemaakt tussen nonpersistenr en p-persistent CSMA. Dit
onderscheid hangt af van of een NT, die het kanaal bezet vindt, zijn cel met
kans p onmiddellijk of later verstuurt na het vrijkomen van het kanaal.

In een kabel-tv netwerk kan een gebruiker-station niet luisteren naar de
upstreamberichten van de anderen en dus kunnen deze protocollen niet
gebruikt worden om de gebruikersberichten binnen te halen. De netwerke
lementen zelf kunnen wel meeluisteren naar de lager in het net geplaatste
terminals maar niet naar terminals in een andere tak van het net.

• Busy Tone Mil/ti Access
Bij BTMA wordt de beschikbare downstream-bandbreedte verdeeld in twee
kanalen, een transmissie- en een signaleringskanaal. Het signaleringskanaal,
dat door iedere NT ontvangen kan worden, wordt door de netwerkcontroller
geschakeld tussen de waarden 'busy' en 'idle' [TOB751. Als een NT een bericht
wil verzenden, luistert deze naar het signaleringskanaal en wacht met zenden
tot de idle-state verzonden wordt.
Een botsing kan optreden doordat de netwerkcontroller het signaleringskanaal
pas na de ontvangst van een bericht 'busy' maakt, dus na tweemaal de looptijd
plus de reactietijd.
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In figuur 6.8 wordt de throughput en delay bij BTMA vergeleken met
a: ALüHA en b: CSMA IAND901.

too is de tijd welke de status van het signaleringskanaal wordt onderzocht. De
variabiel G is het aangeboden verkeer samen met het uitgestelde verkeer, een
gedeelte hiervan wordt werkelijk via het transmissiekanaal verzonden
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Figuur 6.8: Throughput & delay bij BTMA.

Een tweetal verbeteringen zijn in figuur 6.9 weergegeven en worden hieronder
besproken.

1) De NT meet de tijd tussen het starten van het verzenden van een bericht
en het busy worden van het signaleringskanaal. Als deze tijd kleiner is
dan tweemaal de looptijd is er een botsing en stopt de NT. Als de tijd
correct is verzendt de NT zijn bericht.

2) Doordat het mogelijk is dat twee NT's op een gelijk tijdstip starten blijft
een HEC-controle noodzakelijk. De upstream-transmissie kan na deze
controle gestopt worden door via het signaleringskanaal een stopsignaal
te zenden.

Stop LBusy
~e I
PoW~ ~ ~ .-1,

Upstt ~L..-_Hea_der__lU__In_fO ~_~=g
Figuur 6.9: Een verbeterd BTMA-protocol.
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• Asynchrone transmissie
Een terminal mag op ieder willekeurig tijdstip een bericht versturen, waarna
het netwerk de synchronisatie van de berichten verzorgt. Het netwerk verzorgt
de synchronisatie met behulp van buffers. Er ka!1 e~n ye~lies ontstaan door een
beperkte buffe-rlengte éleen varrabele transporttijd door een variabel verkeers
aanbod.

input output

Figuur 6.10: Synchroon netwerk.

In figuur 6.10 is een voorbeeld te zien van een asynchroon netwerk. De
berichten worden in de nodes van het netwerk opgevangen in buffers, waarna
transmissie plaatsvindt als er ruimte is op de uitgaande verbinding.
Deze oplossing heeft als nadeel dat er in iedere node een (dure) ATM-mux
geplaatst moet worden. In een hybride netwerk met optische verbindingen is
dit in het glasvezelgedeelte niet mogelijk omdat hier passieve splitters gebruikt
gaan worden.

6.6.1 Synchroniseren van de NT's

Doordat niet iedere NT op dezelfde afstand van het head-end bevindt, zal een verschil in
de looptijd van de signalen ontstaan.
Bij cell-based polling en het reservationprotocoJ moet in de upstream richting voorkomen
worden dat twee cellen elkaar overlappen. Deze overlapping ontstaat doordat data van een
NT dichtbij het head-end eerder wordt ontvangen dan het bericht van een verder weg
gelegen NT. In figuur 6.11 is dit schematisch te zien, de responstijd Tr van de NT's
wordt gelijk verondersteld. Nadat het celsynchronisatiesignaal verzonden is vanuit het
head-end, moet de dichtstbijzijnde NT een tijd T wachten alvorens zijn cel te verzenden.
De tijd T kan zo gekozen worden dat alle NT' s zich op eenzelfde virtuele afstand van het
head-end bevinden. De tijd T wordt dan gelijk aan tweemaal de looptijd van de verst
verwijderde NT min de looptijd van de NT zelf ofwel T=2 X (Tmax·TNT)'
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Figuur 6.11: Verschil van propagatietijd van de cellen.

Voor de looptijd in een glasvezel kabel geldt:

d(3 N w. dn
1 =- =- met (3 =n- en N ~ n + w-

8 dw Co Co dw

2

(6.4)

Met N = 1,463 (groepsindex bij een golflengte À= 1,55J.'m) geldt voor de looptijd
1"8=S ns/m.
De looptijdvariatie is klein en in de orde van 0, f ns/oC voor 1 km glasvezel met een
temperatuur tussen -SO en +90 °C [VAA91J.

In een coaxkabel geldt bij hoge frequenties het volgende:

1"g =JJ.'OEOEr =: Fr
o

(6.5)

Voor polyethyleen (Er =2,3) geldt 1"g=5 ns/m. De looptijd in een coaxverbinding is dus
gelijk aan de looptijd in een glasvezelverbinding.

Aangezien de afstand tussen Head-end en abonnee in een kabel-tv netwerk uiteen kan
lopen van SO tot SOOO meter, hebben we een looptijdverschil in de orde van
2 xSOOO xS =50 jJ.s. Er moet dus een individuele meting van de afstand plaatsvinden van
ieder niet gesynchroniseerd netwerkstation en daarna zal een NT zijn cellen moeten
verzenden op een tijdstip T na het synchronisatiesignaal zodat de cellen in het gewenste
tijdsinterval bij de ontvanger in het head-end aankomen.
Uit het bovenstaande volgt dat de wachttijd T tussen Tmin= 0 en Tmax = 50 p.s moet
worden ingesteld.
De verwachting is dat een bitrate van 1-10 Mbps noodzakelijk zal zijn. Dus de bittijd
varieert tussen 1 en 0,1 J.'s. Het maximale looptijdverschil bedraagt dus 500 bits.
De nauwkeurigheid van de instelling van de wachttijd is afhankelijk van de guardtime
tussen de upstreamcellen en zal minimaal één orde groter moeten zijn.
Door de looptijdvariatie za] het ontvangsttijdstip van de cellen regelmatig gecontroleerd
moeten worden en zonodig moet het verzendtijdstip bijgesteld worden.
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6.6.2 Protocolkeuze

Elk van de bovengenoemde protocollen heeft zijn voor- _en nad~len _t;n geen enkel protocol
--overtreft-de anderen in alle eigenschappen. -- -- -- --

Bij het vergelijken van de protocollen gaan we van de volgende veronderstellingen uit:

• Het aantal terminals M in het netwerk is beperkt tot maximaal 216= 65536 NT's.

• De maximale afstand van een NT tot het head-end is 5000 meter.

• Het verkeer in een kabel-tv netwerk zal burst-achtig zijn, dit wil zeggen dat een
gebruiker een grote bandbreedte vraagt op wisselende tijdstippen. Het gevolg is
een grote piek-gemiddelde verhouding in de gevraagde bandbreedte.

• Een maximale delay van 1 seconde voor alarmberichten van de netwerkelemen
ten.
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De delaytijden van cell-based poIling en tree poIling zijn gesimuleerd met behulp van het
simulatieprogramma GPSS (General Purpose Simulation System) en de resultaten zijn
uitgezet in figuur 6.12. Het gebruikte simulatiemodel is in appendix C terug te vinden.
In de grafiek zien we een
vrijwel constante delay voor
cell-based polling bij een laag
verkeersaanbod.
Bij een groter verkeersaanbod
loopt het celbuffer bij de NT
vol en wordt de genormaliseer
de delay groter.
Bij de simulatie van tree pol
ling is een exponentieel ver
deelde cyclustijd aangenomen
welke afhankelijk is van het
verkeersaanbod.

Een aanzienlijke verbetering M = number of stations, G = lraflic, TD = normalized delay_

van de delay treedt op bij tree Figuur 6.12: Delay bij cell-based en tree polling.
poIling. In de grafiek zien we
bij een laag verkeersaanbod,
zoals verwacht, een kleine delay. Als het verkeer toeneemt zal de pollcyclus om één NT
te pollen ook toenemen. Doordat er nu vaker een pollbericht verstuurd moet worden om
een cel binnen te halen, wordt de delay groter.
Doordat GPSS een zeer beperkte nauwkeurigheid heeft, kon tijdens de simulatie de
throughput niet gemeten worden. De verwachting is dat de maximale throughput kleiner is
dan bij roll-call polling door de botsingen die ontstaan bij een zwaar belast netwerk.
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We zullen de delaytijd voor polling aan de hand van een voorbeeld berekenen.
Uitgangspunten: het aantal netwerkterminals M = 2N met N=16, de bitrate rb = 2 Mbps,
de ATM-celgrootte bm = 53 x8 = 424 bits en het actueel verkeer A = 1900 ATM-cel
lenis.

Voor iedere downstreamcel sturen we het adres (N bits) van de NT die gepold gaat
worden.
De overhead is dan gelijk aan: N/(N +bm), bij 216 terminals wordt dit 3,6 %.
De gemiddelde wachttijd wordt:

Delay=~. (M+A) x (N+b",) (6.6)

2 'b
met rb = 2 Mbps en M = 216 terminals wordt dit 7,2 seconden.

Deze wachttijd wordt iets groter als blijkt dat een NT ook verkeer wil zenden. Dit komt
omdat deze cellen ook gepold moeten worden.
Bij een belasting A van 1900 cellen per seconden wordt de gemiddelde
wachttijd 7,4 seconden.

We zullen hetzelfde voorbeeld nogmaals uitwerken, maar nu met de tree-polling methode.

We zullen aan moeten geven welke bits in het polladres niet gebruikt moeten worden,
m.a.w. hoe groot is de groep NT's die gepold wordt.
Dit kan met P= f210gNl = 4 bits.

Voor iedere downstreamcel sturen we de adressen van NT's die gepold gaan worden.
De overhead wordt: (N +p)/(N +p+b.J, bij 216 terminals is dit 4,5 %.

De delay als één NT een bericht wil verzenden is gelijk aan:

(2N+ 1) X (N+p+b,,) (6.7)
Delay =-------

'b

De wachttijd wordt maximaal als iedere NT een bericht klaar heeft, namelijk:

(2 N-l)x(N+p+b ) (6.8)Delay = m

'b

De wachttijd is 7,3-10-3 seconde als één NT een bericht heeft en 14,5 seconden als alle
NT's een bericht te verzenden hebben.

Een voordeel van polling is dat de throughput 100% kan bedragen, bij deze waarde zal
wel een aanzienlijke delay optreden.
De gemiddelde wachttijd is bij tree polling veel kleiner dan bij de normale poll-methode.
Deze tijd neemt toe naarmate er meer NT's een bericht te verzenden hebben.
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Als er bij reservation geen
verkeersaanbod is, zal de
reservering bitmap steeds
herhaald worden.
Een laag genummerde . NT
(bv: 0 of 1) zal dan gemiddeld
M/2 bits moeten wachten
voordat een nieuwe bitmap
langs komt, waarin de NT zijn
reservering kenbaar kan ma
ken. Hierna moeten M bits
gewacht worden voordat de
NT zijn cel kan verzenden.
Dit in tegenstelling tot een NT

M = 65536 stations, S =throughput, T. = nonnalized delay.
met een hoog nummer, deze
hoeft slechts M/2 bits te wach- Figuur 6.13: Delay bij bet reservationprotocol.
ten voordat deze zijn reserve-
ring kenbaar kan maken, en mag gaan zenden.
De gemiddelde minimale wachttijd voor een NT is dus M bits.
In een zwaarder belast netwerk wordt deze wachttijd vergroot door de pakkettransmissies
welke plaatsvinden tussen de bitmaps.

De kanaalefficiëntie S is gelijk aan bm/(bm+M) = 6,4'10-3 als slechts één NT een bericht
verstuurt. Als alle NT's een bericht klaar hebben wordt dit: bm/(bm+1) = 0,998 (één
reserveringsbit per ATM-cel).

Bij reservation geldt voor de delay het volgende:

Delay=~. MxGxbm + M
2 bm bm

bm
met S =-- wordt de delay gelijk aan:

b +2-
m G

(6.9)

1JëTäV=~. MXS +M
Y 2 (l-S)bm bm

(6.10)

met M : het aantal NT's.
S : kanaalefficiëntie (throughput).
G : het verkeersaanbod.
bm : de pakketlengte in bits (ATM: 424 bits).

Voor M =216 is de delay in figuur 6.13 tegen de kanaalthroughput uitgezet.
Bij een laag verkeersaanbod is de gemiddelde delay gelijk aan M/bm en de delay neemt
toe naarmate er meer reserveringen gemaakt worden.
De delay van reservation is vergelijkbaar met de delay van tree polling (zie figuur 6.12).
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(6.11)voor glasvezel

De prestatie van BTMA, CSMA en channel-based polling zijn sterk afbankelijk zijn van
de genormaliseerde looptijd a in het netwerk.
Voor a geldt het volgende:

a
=_T =Trb = lrb F: voor coax,

T b", cob",

met T

T
1
N
Er

Co

rb

bm

: looptijd tussen NT en head-end.
: de pakkettransmissietijd .
: maximale afstand tussen NT en head-end.
: groepsindex (N = 1,5 voor À = 1550 nm).
: relatieve permittiviteit (Er = 2,3 voor polyethyleen).
: de lichtsnelheid (3'10-8 mIs).
: de bitrate.
: de pakketlengte in bits.

Als we aannemen dat I = 5000 m en rb = 2 Mbps dan wordt, met invulling van de
ATM-pakketlengte van 424 bits, de genormaliseerde looptijd a gelijk aan 0,12.
Tobagi laat met een gedetailleerde analyse van BTMA zien dat de delaytijden bij BTMA
vergelijkbaar zijn met die van CSMA rrOB80

). Om BTMA te vergelijken met CSMA moeten
we rekening houden met de dubbele looptijd (de looptijd van het bericht up- en van het
busy-signaal downstream), de genormaliseerde looptijd wordt 2a = 0,24.
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Figuur 6.14: Throughput en delay versus de genonnaliseerde looptijd 3.

Uit de linkse grafiek blijkt dat de maximale throughput van BTMA 40% is bij de
hierboven geschetste waarden.
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6.7 Conclusies

In tabel 6.3 zijn de voor- en nadelen van de toewijzingprotocollen naa~t_ elkaar geplaatst.
_Met priority -wor-dt aangegeven of een bepaalde NT vóórran-g kan krijgen op anderen, dit
is belangrijk voor berichten van Nrs welke geen of weinig delay mogen ondervinden.
Het protocol moet ook geschikt zijn voor een scale van verkeersaanbod. Met synchronisa
tie wordt bedoeld of het looptijdverschil , zie paragraaf 6.1.1, moet worden opgeheven.

Tabel 6.3: Voor- en nadelen van de toewijzing-protocollen in een kabel-tv netwerk.

Cell Channel Tree Reserva- Asyn-
Polling Polling Polling tion ALOHA BTMA chroon

Delay -- - 0/- 0/- 0 + ++

Throughput ++ ++ + ++ - +/0 ++

Priority ++ ++ ++ 0/- -- -- --
Burst verkeer 0 + 0 0 ++ ++ ++

Synchronisatie ja nee ja/nee ja nee nee nee

Kosten ++ ++ + + 0 0 --

De delaytijd en de kosten zijn de twee zwaarste factoren. De kosten dienen laag te zijn
vanwege het feit dat een abonnee niet bereidt is veel te betalen voor een nieuwe en
onbekende dienst. De delay bepaalt de responstijd van de geleverde diensten en moet zo
klein mogelijk zijn.

Zoals in tabel 6.3 is aangegeven is BTMA voor een kabel-tv netwerk, met de eerder
genoemde uitgangspunten, de beste keuze. BTMA heeft verreweg de kleinste delaytijden
en kan eenvoudig geïmplementeerd worden.
Het feit dat er niet kan worden aangeven dat een NT voorrang moet hebben wordt
overtroffen door de korte delay.

Als een central-control protocol vereist is, heeft reservation of tree polling de voorkeur.
De delaytijden zijn acceptabel voor een laag verkeersaanbod en de mogelijkheid om
bepaalde NT' s voorrang te geven kan bij beide.
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7 Implementatie van het communicatiesysteem

7.1 Algemeen

Dit hoofdstuk gaat in op het basisconcept van een datastructuur van een tweeweg kabel-tv
netwerk. Tevens worden er een aantal implementatie mogelijkheden besproken van het
communicatiesysteem in een bestaand kabel-tv netwerk.

Al in 1976 werd in zaltbommel tweeweg verkeer in het kabeltelevisienet geïntroduceerd
en sindsdien hebben diverse experimenten met tele-informatiediensten plaatsgevonden. De
belangrijkste experimenten in Nederland zijn: Meegroeinet zaltbommel (1976), Viditel
(1980), Teletext (1980), Kabelcommunicatieproject zaltbommel (1981), Kabelexperiment
Zuid-Limburg (1982), Ditzitel-experiment Amsterdam (1986), VideoText Nederland
(1989). Bij de implementatie van een datastructuur in het netwerk zal rekening gehouden
moeten worden met de resultaten van deze experimenten.
Belangrijke drijfveer voor het houden van deze experimenten is de voorspelde markt voor
tele-informatiediensten. Opmerkelijk is echter het feit dat de resultaten bij de experimen
ten (teletext uitgezonderd) marginaal zijn.
De architectuur van de bovengenoemde experimenten is steeds dezelfde. Er wordt
uitgegaan van een gecentraliseerde structuur en de communicatie tussen abonnee en de
netwerkcontroller vindt plaats door middel van een tweeweg kabel-tv netwerk.
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7.2 Implementatie eisen

Het succes van een interactief kabel-tv netwerk zal sterk afhankelijk zijn van de toegangs
drempel van het systeem. Drempels_ voor de abonnee-zijn onder andere de kosten
(abonn-ement, hard-; software), bediening, etc.

De abonnee wil een systeem dat aan de volgende eisen voldoet:

• bediening
Om tot een groot aantal gebruikers in het netwerk te komen, zal de bediening
zodanig moeten worden opgezet dat iedereen hiermee overweg kan.

• beveiliging
Een beveiliging tegen het gebruik van de diensten door onbevoegden moet
aanwezig zijn.

• kosten
Uit de resultaten van de eerder genoemde experimenten is gebleken dat een
abonnee een dienst al gauw te duur vindt. Een nieuwe dienst moet aantrekke
lijk zijn voor de abonnee, vooral in de aanloopfase van de implementatie.
Om tot een redelijk aantal gebruikers te komen kunnen een aantal diensten
goedkoop (of zelfs gratis) aan de abonnees geleverd worden.

• uitbreidbaar
Om de aanloopkosten te reduceren zou men kunnen starten met diensten die
geen technisch hoge eisen stellen. Deze diensten moeten echter wel voldoende
aantrekkelijk zijn om de (lagere) aanloopkosten te dragen.
Uitbreiding van de diensten moet bij succes relatief eenvoudig en goedkoop
gerealiseerd kunnen worden door extra hard- en/of software aan te schaffen.
Hierdoor kan iedere abonnee zelf bepalen of hij al dan niet gebruik gaat
maken van andere diensten.

Het beheer stelt de volgende eisen aan het communicatiesysteem:

• delay
Voor de informatie van bepaalde netwerk elementen is het van groot belang
dat deze informatie snel verwerkt kan worden. De delay van de berichten moet
dus zo klein mogelijk zijn (voorbeeld: het uitschakelen van de laser bij een
glasvezelbreuk) .

• kwaliteit
Voor een goede werking van het beheersysteem is het van belang dat de
dataverbindingen van een goede kwaliteit zijn. De berichten moeten foutloos
en op de juiste plaats aankomen.
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Vooral vanwege de kosten en uitbreidbaarheid is gekozen voor een modulaire opzet van
het communicatiesysteem. Dit houdt in dat er met een eenvoudig systeem gestart wordt,
waarna bij succes het systeem uitgebreid kan worden.

Beveiliging van het netwerk tegen onbevoegd gebruik kan gerealiseerd worden door een
identificatie van de gebruiker. De identificatie kan bestaan uit: kennis (intoetsen van een
PIN-code), een sleutel (invoeren van een pasje) enfof het gebruikersadres (ingebakken in
de hardware). Beveiliging met het gebruikersadres heeft als nadeel dat bij diefstal van de
apparatuur deze nog steeds bruikbaar is. Ook kan de hardware niet zonder administratieve
handelingen vervangen of verkocht worden.
De eerste twee hebben als voordeel dat het gebruik onafhankelijk wordt van de appara
tuur. Een abonnee kan ook bij de buurman gebruik maken van bepaalde diensten.
Een combinatie van deze twee maakt ook het pasje onbruikbaar bij verlies of diefstal.

Bij de abonnee thuis komt een huiskamermodule ('set-top') te staan die de scheiding
verzorgt tussen het kabel-tv net en de apparatuur bij de abonnee.
Deze set-top kan leeg zijn bij abonnees die alleen gebruik maken van de distributieve
diensten van het netwerk.
Een abonnee kan, om gebruik te gaan maken van nieuwe diensten, eenvoudig uitbrei
dingskaarten voor de set-top kopen (of huren). Hierdoor kan een abonnee zelf bepalen
welk dienstenpakket hij wil gebruiken en tevens kan een eenvoudige uitbreiding van dit
pakket plaatsvinden door uitbreiding van de set-top.
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7.3 Implementatie van het communicatiesysteem

In figuur 7.1 is een mogelijke implementatie van het communicatiesysteem te zien. Hier
zijn netwerk ~lementenenabonneesverbondenmet de netwerkcontroller in het head-end
via één datacommunicatiekanaal.

[>

Data mat

Figuur 7.1: Implementatie van het communicatiesysteem.

Deze implementatie kan ook gedeeltelijk worden uitgevoerd. De bruikbaarheid van het
communicatiesysteem wordt dan beperkt tot de volgende mogelijkheden:

• Geen dataverkeer
Voor een minimale configuratie is er in principe geen dataverkeer nodig. De
mogelijke diensten zijn dan distributieve (gescrambelde) tv-kanalen, bijvoor
beeld: een kabelkrant of een betaal-tv kanaal.
In het head-end is een scrambler nodig die het kanaal zodanig vervormt dat
een niet betalende abonnee niet naar het kanaal kan kijken. De set-top bij de
betalende abonnee bevat minimaal een descrambler welke het ontvangen
signaal in de oorspronkelijke staat terugbrengt.
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Er zijn diverse mogelijkheden voor analoge scrambling, deze vallen echter buiten de
scoop van de opdracht.
Het netwerk kan uitgebreid worden met dataverkeer tussen de gebruiker en het head-end.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om nieuwe diensten te leveren aan de abonnee. In het
netwerk kunnen we een onderscheid maken tussen de volgende uitbreidingen.

• Downstreamdata
Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit een database gegevens te distribueren
naar de gebruikers. Bijvoorbeeld een snelle teletext dienst of tele-software.
De benodigde apparatuur in het head-end bestaat uit een netwerkcontroller,
een lijncoder en een FSK-modulator.
De set-top bij de abonnee bevat een RF-ontvanger met een FSK-demodulator,
een lijndecoder en een interface. De data wordt door de interface omgezet in
een tv-signaal (teletext) of doorgezonden naar de home-computer (tele-softwa
re).
Het beheersysteem kan data versturen naar de netwerk elementen en zo de
prestaties van het netwerk beinvloeden. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het
schakelen van verbindingen, instellen van versterkers, etc.

• Upstreamdara
Het beheersysteem kan informatie ontvangen van de netwerk-NT's. Hierdoor
kan bijvoorbeeld de kwaliteit van het net bewaakt worden.
Voor abonnees wordt het mogelijk om data naar het head-end te versturen.
Mogelijke diensten zijn betaal-tv, enquêtes of een bewakingsdienst.

De benodigde apparatuur in het head-end bestaat uit een netwerkcontroller en
een RF-ontvanger met een demodulator.
De set-top bij de abonnee bevat een modulator en een interface. Via deze
interface wordt de data naar het head-end verzonden.

• Down- èn upstreamdata
De gehele data-infrastructuur is nu aanwezig en kan gebruikt worden voor alle
interactieve applicaties (diensten zoals in hoofdstuk 1.6 genoemd zijn).
In het head-end alswel in de set-top bij de abonnee is een complete ontvanger
en zender noodzakelijk (zie figuur 7.1). Echter niet iedere abonnee in het
netwerk heeft een complete uitrusting nodig. Afhankelijk van het gewenste
dienstenpakket kan de set-top van de abonnee worden aangevuld met de
benodigde hardware.

Door een modulaire opbouw van het datacommunicatiesysteem kan iedere abonnee zelf
kiezen van welk dienstenpakket hij gebruik gaat maken. Hierdoor kan men starten met
een relatief eenvoudige en goedkope configuratie en later de hardware uitbreiden naar een
geavanceerder systeem.
De netwerkexploitant heeft ook voordeel met een modulaire opbouw van het (beheer)sys
teem, hij kan met een beperkt dienstenaanbod starten en bij voldoende vraag uitbreiden.
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Voorbeeld van een implementatie:

Uitgangspunten:
• Het aantal NT's: M = 10.000, waarvan maximaal 10 % actief.
• De maximale afstand vaI1.NI.naar_hethead.,end: 1- = 5'101- meter.
-.- De fooptljd: T = 51 JLs (polyetheencoax- e%~~f glasvezelkabels).
• De bitrate van het datakanaal: rb = 2 Mbps (2048'103 bps).
• De ATM-celgrootte: bm = 53 x8 = 424 bits.
• Het actueel verkeer van een actieve NT: A = 1 ATM-cel/s.

De genormaliseerde looptijd wordt berekend met formule 6.11 (zie blz: 69):
2a = 0,244.
De maximale throughput bedraagt 43 % bij deze waarde van de looptijd (zie figuur
6.14).

Het aangeboden verkeer bedraagt: At = lO'lo3xO,lOx 1x424 = 424 kbps.
De throughput is gelijk aan het aangeboden verkeer gedeeld door de capaciteit van
het transmissiekanaal: S = 424/2048 = 21 %.

De genormeerde delay (zie rechtse grafiek van figuur 6.14) wordt dan gelijk aan
T0 = 3 (de delaytijd is dan 600 p.s).
Deze genormeerde delay bestaat uit een bepaalde wachttijd en de werkelijke
transmissietijd van de ATM-cel.

Deze wachttijd kan verbeterd worden door een stopsignaal te verzenden na de
ontvangst van een foutieve HEC in de ATM-header.
De HEC wordt na 5 octetten, vanaf het begin van de cel, ontvangen in het
head-end .. Is de HEC onjuist dan wordt een stopsignaal verzonden waardoor alle
NT's stoppen met zenden.

Dit stopsignaal wordt bij de NT ontvangen op t = T+tHEc = 50+ 19,5 = 69,5 p.s
vanaf de start van de cel.
De transmissietijd van een cel is 424/2'106 = 207 JlS. Na 34 % van deze tijd wordt
het stopsignaal ontvangen en stopt de NT met zenden.
De wachttijd wordt nu 0,34 x2 = 0,68 celtijden, hier dienen we één transmissietijd
bij op te tellen voor de genormeerde delay: To = 1,68 (350 p.s, dit is een winst van
44 % ten opzichte van de delaytijd zonder het stopsignaal).

implementatie van het commlmicatiesyslum 76 Uitsluitend voor gebruik binnen TUE en PIT



Verhoging van het actueel verkeer:

Wijziging van de uitgangspunten:
• Het aantal actieve netwerkterminals wordt maximaal 20 % (Deze situatie is

hetzelfde als 10 % van de NT's actief met een actueel verkeer van
2 ATM-cellen per seconde per NT.)

Het aangeboden verkeer wordt: At = lO'l<f xO,20x 1x424 = 848 kbps.
Throughput is het verkeer gedeeld door de capaciteit: S = 848/2048 = 41 %.
(Deze throughput ligt dicht bij de maximale throughput van 43 % en als het verkeer
verder toeneemt moet het systeem uitgebreid worden.)

De genormeerde delay lezen we af uit figuur 6.14 en wordt: TD = 30 (6,2 ms).

Verbetering van de delay door een stopsignaal:
Na 34 % van de transmissietijd wordt het stopsignaal ontvangen. De wachttijd
wordt nu: O,34x29 = 9,9 en de genormaliseerde delay: To = 10,9 (2,2 ms,
de winst is nu gelijk aan 64 %).

Het datatransport zal sterk afhankelijk zijn van de aangeboden diensten en van de
intensiteit waarmee deze gebruikt gaan worden. Bij een groeiend gebruik van de interac
tieve diensten moet de capaciteit van het datanetwerk in stappen mee kunnen groeien.
Er zijn meerdere mogelijkheden om de prestatie van een datacommunicatiesysteem te
verhogen:

• Bitrate
De bitrate en daarmee de capaciteit van het datakanaal kan verhoogd worden.
Als gevolg hiervan wordt de genormaliseerde looptijd a groter. Doordat a
groter wordt zal de throughput van het datakanaal kleiner worden (zie figuur
6.15). Dit komt omdat de botsingskans van de datapakketten toeneemt.
Hierdoor zal de totale prestatietoename niet lineair toenemen met de bitrate.
Het downstreamkanaal heeft geen last van botsingen en kan met een hogere
bitrate wel meer verkeer verwerken.

• Pakketlengte
Als de pakketlengte wordt vergroot, wordt de genormaliseerde looptijd
kleiner. Hierdoor ontstaan minder botsingen op het upstream datakanaal en
wordt de throughput van het upstreamkanaal groter. Downstream blijft de
capaciteit natuurlijk hetzelfde. Een nadeel van het vergroten van de cellengte
is dat er geen standaard ATM produkten (zoals IC's) meer gebruikt kunnen
worden. Hierdoor wordt de implementatie van het communicatiesysteem
aanzienlijk duurder en bovendien wordt een evolutie van het netwerk naar een
B-ISDN bemoeilijkt.
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• Kanalen
Een uitbreiding van het aantal datakanalen is een andere mogelijkheid. De
datakanalen worden hiertoe op verschillende frequenties gemoduleerd. Hier
door wordt de capaciteit lineair uitgebreid. ~n I)adeelvan deze methode is de
toename van intërferentie en ruis. Bovendien moet de netwerkcontroller in het
head-end uitgebreid worden om een data overdracht tussen de verschillende
kanalen mogelijk te maken. De maximale uitbreiding van de datakanalen wordt
beperkt door de beschikbare bandbreedte en de vereiste signaaJ-ruisverhouding
van het upstreamkanaal.

• Opsplitsing
Een opsplitsing van het netwerk is ook een mogelijkheid om de capaciteit uit
te breiden. Het grote voordeel hiervan is dat de apparatuur bij de abonnee niet
aangepast of uitgebreid hoeft te worden.
Er zijn een tweetal mogelijkheden:

• decentralisatie
De netwerkcontroller kan lager in het net geplaatst worden.
Een mogelijke oplossing is plaatsing in het wijkcentrum. Het aantal
gebruikers per sub-netwerk wordt kleiner en daardoor het totale dataver
keer. Ook hier moet het mogelijk zijn om data tussen de subnetten uit te
wisselen. Er moet tussen het head-end en de diverse sub-netten een
communicatiemogelijkheid aanwezig zijn.

• multiplexen
Een tweede mogelijkheid is om het verkeer in het wijkcentrum te
verzamelen en daarna via een dataverbinding met een grote capaciteit
naar het head-end te transporteren. Doordat het aantal wijkcentra beperkt
is kan in dit netvlak een central-control protocol zoals polling gebruikt
worden.

Een nadeel van het opsplitsen van het net is dat er in het netwerk extra
hardware geplaatst moet worden. Vooral bij een optisch net zal dit niet
gewenst zijn.
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We zullen aan de hand van het eerder behandeld voorbeeld deze uitbreidingsmogelijkhe
den doorrekenen. Hierbij nemen we aan dat het totale verkeer 848 kbps bedraagt (20 %
van de terminals is actief en het gemiddelde verkeer is 1 ATM-cel per seconde).

• Verhoging van de bitrate:

Wijziging van de uitgangspunten:
• De bitrate van het datakanaal wordt rb = 4 Mbps.

De genormaliseerde looptijd wordt: 2a = 0,48.
De maximale throughput bedraagt nu 31 % (= 1,3 Mbps).

De throughput: S = 848/4096 = 21 %.
De genormeerde delay wordt dan (interpolatie in rechtse grafiek van figuur 6.14)
TD = 12,3 (1,3 ms).

Verbetering van de delay door een stopsignaal:
Het stopsignaal wordt bij de NT ontvangen na
t = r+tHEc = 50+9,75 = 59,75 f's vanaf de start van de cel.
De lengte van een cel is 424/2'106 = 103,5 f's. Na 58 % van deze tijd wordt
het stopsignaal ontvangen en stopt de NT met zenden.
De wachttijd wordt 0,58 x 11,3 = 6,6 De genormaliseerde delay = 7,6
(780 f's en de winst is 38 %).

• Vergroting van de pakketlengte:

Wijziging van de uitgangspunten:
• De pakketlengte wordt bm = 848 bits.

De genormaliseerde looptijd wordt: 2a = 0,12.
De maximale throughput bedraagt nu 53 % (= 1 Mbps).

De throughput S = 84812048 = 41 %.
De genormeerde delay wordt: TD = 3 (1,2 ms).

Verbetering van de delay door een stopsignaal:
Het stopsignaal wordt bij de NT ontvangen op
t = r+tHEC = 50+ 19,5 = 69,5 ,.,.s vanaf de start van de cel.
De transmissietijd van een cel is 848/2'106 = 414 ,.,.S. Na 17 % van deze tijd
wordt het stopsignaal ontvangen en stopt de NT met zenden.
De wachttijd wordt nu 0,17x2 = 0,34. Voor de genormeerde delay dienen
we hierbij één transmissietijd op te tellen: Tn= 1,34 (550 ,.,.s, winst: 55 %).
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• Opsplitsing:

We kunnen ook het aantal gebruikers verkleinen, door in het wijkcentrum het
verkeer af te werken.

Wijziging van de uitgangspunten:
• Het aantal netwerkterminals M = 5000, waarvan maximaal 20 % actief is.
• De maximale afstand van NT naar het wijkcentrum: I = 100 meter.
• De looptijd: r = 1 p.s.

De genormaliseerde looptijd wordt: 2a = 0,0048.
Het totale verkeer per wijkcentrum wordt: ft.,. = 5000xO,20x 1 X424 = 424 kbps.
De throughput is het totale verkeer/capaciteit: S = 424/2048 = 21 %.

De maximale throughput bedraagt 86 % (= 1,76 Mbps), (zie linkse grafiek van
figuur 6.14).
De genormeerde delay wordt: TD = 1,3 (270 JLs)

De verbetering van de delay door een stopsignaal:
Het stopsignaal wordt bij de NT ontvangen op
t = r+tHEC = 1+ 19,5 = 20,5 JLS vanaf de start van de cel.
De lengte van een cel is 424/2'106 = 207 JLS. Na 10 % van deze tijd wordt het
stopsignaal ontvangen en stopt de NT met zenden.
De wachttijd wordt 90 % kleiner, hierdoor wordt deze wachttijd gelijk aan
0,lOxO,3 = 0,03. De genormeerde delay wordt 1,03 (213 JLS, winst: 21 %).

• Meer datakanalen:

Hierbij wordt het aantal gebruikers van het netwerk verdeeld over twee of meer
datakanalen.

Wijziging van de uitgangspunlen:
• Het aantal netwerkterminals M = 5000 per kanaal, waarvan maximaal 20 %

actief is.

De actuele bitrate wordt: At = 5000xO,20x 1x424 = 424 kbps per kanaal en de
throughput wordt: S = 424/2048 = 21 %.
De genormeerde delay wordt dan T0 = 3,3 eeltijden (680 JLs).

De verbetering van de delay door een stopsignaal:
Het stopsignaal wordt dus bij de NT ontvangen op
t = T + tHEC = 50 + 19,5 = 69,5 JLS vanaf de start van de cel.
De lengte van een cel is 424/2'106 = 207 JLS. Na 34 % van deze tijd wordt het
stopsignaal ontvangen en stopt de NT met zenden. De delay wordt
0,34x2,3 = 0,8. De genormaliseerde delay wordt 1,8 (370 JLS, winst: 45 %).
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Om een uitbreiding van het datacommunicatiekanaal te realiseren zijn er verschillende
mogelijkheden. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste waarden nog eens op een
rijtje gezet.

Tabel 7.1: Througbput en delay bij uitbreiding.

Al = 850 Mbps S [%] Smax [%] (Mbps) To Tn+stop

rb = 2 Mbps 41 43 (0,9) 30 10,9

rb = 4 Mbps 21 31 (1,3) 12,3 6,6

bm = 848 bit 41 53 (1,0) 6 2,6

opsplitsing 2x21 2 x86 (3,6) 1,3 1,03

2 kanalen 2x21 2 x43 (1,8) 3,3 1,8

In de tabel zien we dat opsplitsen van het net in subnetten de beste oplossing is. De delay
èn de throughput worden sterk verbeterd vanwege het feit dat de looptijd zeer klein is.
Ook het verhogen van het aantal datakanalen geeft een grote verbetering van de delay en
de throughput.

7.4 Conclusies

Een datacommunicatiesysteem kan modulair geïmplementeerd worden in een bestaand
kabel-tv netwerk. Elke abonnee in het netwerk wordt voorzien van een uniek adres (bv:
het VCI/VPI-veld in de ATM-header). Gebruikmakend van dit adres is het mogelijk
applicaties en/of abonnees met elkaar te laten communiceren.

Uitbreiding van het datanetwerk kan het beste gebeuren door het aantal datakanalen te
verhogen. Gebruikers met veel dataverkeer kunnen dan eventueel een eigen kanaal ter
beschikking krijgen. Ook bestaat de mogelijkheid van privékanalen.

Een tweede mogelijkheid is het net op te delen in kleinere gebruikersgroepen. Hier moet
wel bij opgemerkt worden dat dit niet toepasbaar is in een geheel passief optisch netwerk.
Een andere reden om opsplitsing van het net toe te passen, is dat de abonnee hier in
principe niets van merkt: de apparatuur bij de abonnee kan gelijk blijven.

Het gebruik van het stopsignaal bij het BTMA-protocol geeft meer winst naarmate de
delay groter en de looptijd van het signaal kleiner wordt ten opzichte van de transmissie
tijd van een ATM-cel.
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8 Conclusies en aanbevelingen

8.1 Resultaten en conc-Iusies

De primaire functie van een kabel-tv netwerk is de distributie van signalen voor radio en
tv. Vanuit het head-end vindt een verdeling van deze signalen plaats naar een groot aantal
abonnees.

Bij een tweeweg kabel-tv net wordt in principe een retourpad gecreëerd van gebruiker
naar het head-end. Mede door de aanwezigheid van een retourkanaal kunnen interactieve
diensten aan de abonnee worden geboden.
Om via het netwerk deze nieuwe interactieve diensten aan te bieden is een uitbreiding van
het beheersysteem noodzakelijk.

Gewenst zijn bijvoorbeeld een relatie tussen het gebruik van het net en de uiteindelijke
rekening, een geautomatiseerde aan- en afsluiting van abonnees, een meting van quality of
service en individuele dataverbindingen met de serviceleveranciers. Ook zal de beveiliging
van het net beter moeten worden naar mate er meer 'dure' diensten geleverd worden.
Door de nieuwe diensten ontstaat dus de behoefte aan een flexibel, geïntegreerd en
geautomatiseerd beheer van het netwerk.

In de Telecommunication Management Network (TMN) aanbevelingen worden binnen één
concept diverse modellen geïntroduceerd. Hierdoor is het TMN concept geschikt voor
diverse netwerken en kan het ook in een kabel-tv netwerk worden gebruikt.
De belangrijkste fasen bij invoering zijn het definiëren van objectklassen voor de net
werkelementen en het uitwerken van de CMIP-scenario's.
Met de invoering van het TMN wordt het ook mogelijk om beheerfuncties in aparte
systemen (OS 'en) onder te brengen. De voordelen zijn: één algemeen management beeld
onafhankelijk van de netwerkelementen en de mogelijkheid om relatief eenvoudig wijzi
gingen en uitbreidingen van de beheerfuncties te realiseren. Tevens zijn er gestandaardi
seerde interfaces zodat een open beheersysteem wordt verkregen.

Het blijkt dat de methoden die beschreven worden in de Modelling Guidelines goed
bruikbaar zijn voor het ontwerpen van een object-georiënteerd beheermodel.
Het organisatiemodel geeft de fysieke structuur van het beheemetwerk weer zodat de te
definiëren interfaces zichtbaar worden. Hierdoor wordt duidelijk welk systeem door welk
systeem wordt beheerd. Het informatiemodel geeft een logische structuur van het beheer
systeem en in het model wordt aangegeven welke informatie beschikbaar is op een
bepaalde interface.

Het voordeel van het gebruik van bovenstaande methode is dat het direct een invulling
van het CMIP-protocol levert. Het totaal van acties en meldingen vormt het complete
berichtenverkeer dat over een interface kan worden verstuurd. Deze berichten worden met
behulp van CMIS tussen de applicaties uitgewisseld.
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Om tot een implementatie van een beheersysteem te komen is onderzocht met welke
uitgangspunten er van start gegaan moet worden.
Het te verwachten verkeersaanbod in een interactief kabel-tv netwerk is moeilijk in te
schatten. Ook kan er een aanzienlijk verschil van aMbod zijn tussen de diverse gebruikers
en moet er van uitgegaan worden dat er pieken, bijvoorbeeld tijdens enquêtes, op kunnen
treden in het verkeersaanbod.
Dit houdt in dat er een flexibele en efficiënte toewijzing van de beschikbare capaciteit
moet plaatsvinden. Voor een dynamische toewijzing van de bandbreedte is een nieuwe
techniek beschikbaar, de Asynchronous Transfer Mode (ATM) welke gebruikt gaat
worden in het Broadband-ISDN.

ATM is een 'connection oriented' communicatietechniek en kan door het flexibel karakter
meerdere diensten leveren welke gebruik maken van diverse bitrates.
Gebruikersinformatie wordt verpakt in cellen met een vaste lengte, deze cellen worden
geïdentificeerd door een gestandaardiseerde header. ATM maakt gebruik van de voorde
len van het pakketschakelen en van circuitschakelen en door het multipIexen van
burst-achtig verkeer van veel gebruikers, wordt er efficiënter gebruik gemaakt van de
beschikbare bandbreedte.

Om de signaal-ruisverhouding bij het head-end op een redelijk peil te houden en omdat de
fysieke structuur van het net vastligt zal de signaal-ruisverhouding van de zenders een
waarde moeten hebben van 40 à 50 dB. Tevens moet het aantal actieve zenders zo klein
mogelijk zijn.
Doordat bij Time Division Multiplex slechts één NT tegelijk actief is (en ruis produceert)
is een TDM oplossing zeer geschikt voor het communicatiesysteem.

De NT's in het netwerk moeten eenvoudig en goedkoop zijn. Daarom wordt downstream
een lijncodering zoals Code Mark Inversion of Manchester-codering gebruikt. Met deze
lijncodering wordt klokextractie in de NT relatief eenvoudig en bestaat de mogelijkheid
om met code-violation framesynchronisatie naar de NT's te sturen.
Upstream wordt een datapakket voorafgegaan door een preamble om de ontvanger in het
head-end de gelegenheid te geven zich te synchroniseren met de actieve NT.

Voor toegang tot het gemeenschappelijke transmissiekanaal is een toegangsprotocol
vereist. Omdat het maximale aantal gebruikers en de afstand van de NT naar het head-end
groot is, is Busy Tone Multiple Access (BTMA) als toegangsprotocol voor een kabel-tv
netwerk de beste keuze. BTMA geeft verreweg de kleinste delay, kan eenvoudig
geïmplementeerd worden en is goed bestand tegen pieken die kunnen optreden in het
verkeersaanbod.

Het te verwachten verkeersaanbod kan sterk variëren. Met name de datatransportcapaciteit
is sterk afhankelijk van de te leveren diensten en het aantal gebruikers. Bij een groeiend
gebruik van de diensten zal de capaciteit van het net, opslag- en transportcapaciteit
moeten meegroeien. Een modulaire opzet van zowel het datakanaal alswel de netwerkcon
troller en de set-top bij de abonnee thuis geeft deze mogelijkheid. Een tweede voordeel
van deze aanpak is dat de abonnee kan kiezen welk dienstenpakket hij wil gaan gebruiken.
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8.2 Aanbevelingen

Voordat een netwerk, zoals in dit afstudeerrapport is uitgewerkt, operationeel zal zijn, ~
er _nog vee1 werk verricht moeten worden. Hoewel er diverse systeinenvoor datacommu
nicatie in een kabel-tv netwerk op de markt zijn, zijn er slechts enkele operationeel
(waarvan een groot aantal experimenten). Het mag duidelijk zijn dat er ook nog geen
eenduidige visie van de eindsituatie voorhanden is, zodat de diverse leveranciers een eigen
oplossing gaan gebruiken.
Invoering van een interactief kabelnet behelst niet alleen het gebruiken van de beschikbare
technologie, maar er moet terdege rekening gehouden worden met de kosten, standaardi
satie, aanpassingen, organisatie, dienstenaanbod, etc, etc.

Het project kan op de volgende punten worden voortgezet:

• Een onderzoek naar de investering en exploitatie kosten versus de opbrengsten van
de geleverde diensten.

• Het verder invullen van het beheermodel (oa: objectklassen en CMIP-scenario's).

• Een simulatie van het BTMA-protocol, hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden
of een stop-signaal op het busy-kanaal de prestaties verbeteren.

• Onderzoek naar beschikbaarheid van hard- enlof software voor het communicatie
systeem.

• Ontwerp van het communicatie- en beheersysteem.

• Tijdstip van invoering: wachten tot de aanbevelingen van CCITf stabiel zijn of
vroegtijdig implementeren met de kans dat de aanbevelingen wijzigen.

• Implementatie in een prototype.
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Appendix A: Objectklassen

Hieronder volgt een specificatie van de objectklassen in een kabel-tv netwerk.

Objectklassen :

OBJECTCLASS
POSSIBLE SUPERIORS
OBJECTNAME
ATIRIBUTELJST

OPERATIONS

EVENT-REPORT

OBJECTCLASS
SUBCLASS OF
OBJECTNAME
ATIRIBUTELIST

EVENT-REPORTS

OBJECTCLASS
POSSIBLE SUPERIORS
OBJECTNAME
ATIRIBUTELIST

OPERATIONS

EVENT-REPORT

OBJECTCLASS
SUBCLASS OF
OBJECTNAME
ATTRIBUTELIST

OBJECTCLASS
SUBCLASS OF
OBJECTNAME

OBJECTCLASS
POSSIBLE SUPERIORS
OBJECTNAME
ATIRIBUTELIST
CHOICE {

OPERATIONS

EVENT-REPORT

Objeclklassen

Node
Netll'urk
NodelD
Locatioll
Killd
CREATE
DELETE
Node-A/arm

Slibscribernvde
Node
SlIbscribemodefD
Sen'h'e
MeierRecord
Cal/Record
CA TVRecord

Link
Nelll'ork
LinklD
Lvclltio/(A
LvclltiUIIB
BandwidTh Up
B,llld\\'idthDu\I'/I
Lo.l"s
NoiseFigure
CREATE
DELETE
Link-Alarm

OpTica/Link
Link
Optici/lLinklD
W(/\'eLengtlJ

CO(LtLillk

Link
CocuLillklD

Chi/n 11el
Li/lk
Chml11elID
Direction
CarrierFreq
CJW/Illel
CREATE
DELETE
Clia /I /Iel-A lal'lll

GET
GET-SET

GET-SET
GET

GET
GET
GET-SET
GET-SET
GET-SET
GET-SET

GET-SET

GET-SET
GET-SET,
GET-SET}

A.I

DEFAULT 1500 IInl
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Objectklassen voor netwerkelementen:

OBJEcrCLASS A111e111/{/

POSSIBLE SUPERIORS Node
. - OBJECTNAME Ai,ielll/{IID

ATfRIBUTELIST Balld GET
PolllriZ{l/ion GET
Gaill GET
NoiseFigure GET

OPERATIONS CREATE
DELETE

OBJECTCLASS Amplifier
POSSIBLE SUPERIORS Node
OBJECTNAME AmplifierfD
ATfRIBUTELIST COllllected to GET-SET

Gil i 11 GET-SET
Slope GET-SET
Balldwidrll GET-SET
Noi:.eFigllre GET

OPTIONAL Localioll GET
OPTIONAL { GaillUp GET-SET

SlopeUp GET-SET
Bant/wie/rh Up GET-SET
NoiseFigureUp GET}

OPERATIONS CREATE
DELETE

EVENT-REPORT RF-Alarm
POll'er-AllllJl/

OBJECTCLASS Challlle/ColIl'f!/ïer
POSSIBLE SUPERIORS Node
OBJECTNAME COl/vertalD
ATfRIBUTELIST COlllleCrf!{! ro GET-SET
CHOICE { Challlle/lll GET-SET,

RF-Frequellc)'11/ GET-SET}
CHOlCE { ClwlIllelOur GET-SET,

RF-Frequf!llcyOul GET-SET}
NuiseFigl/re GET

OPERATIONS CREATE
DELETE

EVENT-REPORT RF-Alarm
Power-A In rm
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OBJEeTCLASS Demodu/ator
POSSIBLE SUPERIORS Node
OBJEeTNAME Defllodu/a/orJD
ATIRIBUTELIST COlJllected lu GET-SET
CHOICE { ChalllJe/ GET-SET,

RF-Frequency GET-SET}
Norm GET-SET DEFAULT PAL
NuiseFigure GET

OPERATIONS CREATE
DELETE

EVENT-REPORT RF-Alarm
Power-A/arm

OBJEeTCLASS Modu/arur
POSSIBLE SUPERIORS Node
OBJEeTNAME Modu/mur/D
ATIRlBUTELIST ConlJeeted IV GET-SET
CHOICE { Ch{llJne/ GET-SET,

RF-FrequellCY GET-SET}
Nurm GET-SET DEFAULT PAL
NuiseFigure GET

OPERATIONS CREATE
DELETE

EVENT·REPORT RF-Alarm
Puwer-Alanll

OBJECTCLASS Opti('(lITransllli tter
POSSIBLE SUPERIORS Optica/Link
OBJECTNAME Trall/llitta/D
ATIRIBUTELIST COlJlJected 10 GET-SET

NuiseFiSlIre GET
OplicPo1l'er GET-SET

OPERATIONS CREATE
DELETE

EVENT-REPORTS Power-A/arm
Temp-Alarm
DC-A/arm
RF-AlarlJl

OBJECTCLASS 0plim/Recei I'er
POSSIBLE SUPERIORS Optica/Link
OBJECTNAME Receil'erlD
ATIRIBUTELIST CUlJllecled to GET-SET

OpticPower GET
Bandwidlh GET-SET
NuiseFigure GET

OPERATIONS CREATE
DELETE

EVENT-REPORTS Puwer-Alarm
Optical-A/arm
RF-A/arm
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OBJECTCLASS Tap
POSSIBLE SUPERIORS Node
OBJECTNAME TlIp/D
AITRlBUTELIST CUllllected to GET-SET

TlIpOll!pllf.l· GET
.. Loss -.-- GET

OPERATIONS CREATE
DELETE

OBJECTCLASS SegmelifationFiIter
POSSIBLE SUPERIORS Node
OBJECTNAME SegmelifationFilteriD
ATIRIBUTELIST Conl/ected 10 GET-SET

BlockWidth GET-SET
Loss GET

OPERATIONS CREATE
DELETE

OBJECTCLASS S\\·irchedSrar
POSSIBLE SUPERIORS Node
OBJECTNAME SII'irchedSrClrlD
ATIRIBUTELIST COl/nected la GET-SET

VideoChtllllJelJ. . . . •
VideoClwn/lelN GET-SET
AlidioCJulIlIJell GET-SET
AlidioCJwn/lelN DEFAULT FM

OPERATIONS CREATE
DELETE

OBJECTCLASS ATM-IIIILr
POSSIBLE SUPERIORS Node
OBJECTNAME ATM-lIIw:/D
ATTRIBUTELIST COl/llected 10 GET-SET

RF-oUl GET-SET
RF-in GET-SET
TrajJic GET

OPERATIONS CREATE
DELETE

EVENT-REPORTS BER-Alann
HEC-Alarlll
Bujfer-Alarm
P()lI'er-A/a/ï1/

OBJECTCLASS A TM-switch
POSSIBLE SUPERIORS Node
OBJECTNAME ATM-sll'irchlD
ATTRIBUTELIST Connecred to GET-SET

Traffic GET
Rouringrllble GET-SET

OPERATIONS CREATE
DELETE

EVENT-REPORTS BER-Alaml
HEC-A/llnJl
BlIjfer-AIarlll
Power-Alarlll
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OBJECTCLASS Nerll'urkCUIIIruller
POSS1BLE SUPERIORS Node
OBJECTNAME COlltrollerlD
ATTRIBUTELIST COlllleered to GET-SET
OPERATIONS CREATE

DELETE
EVENT-REPORTS COll/ru//er-A /lIrlll

PolI'er-A /ar/ll

OBJECTCLASS DOlaModu/cltur

POSSIBLE SUPERIORS Nude
OBJECTNAME DataModu/a(orID
ATTRIBUTELIST COlillecled to GET-SET

RF-oul GET
OPERATIONS CREATE

DELETE
EVENT-REPORTS Mod-A/arm

Power-Alnrm

OBJECTCLASS Fiber
POSSIBLE SUPERIORS Oprica/Lillk
OBJECTNAME FiberlD

ATTRIBUTELIST COllllected ro GET-SET
Lo('orÎullA GET
Lu('{/rÎuIIB GET
Loss GET-SET
Lellgrh GET

OPERATIONS CREATE
DELETE

OB1ECTCLASS CuiLrSeg 11Iem

POSSIBLE SUPERIORS COiLrLillk
OBJECTNAME CO(c<SeglllemID

ATTRIBUTELI ST CUlillected tv GET-SET
Locl//joIlA GET
LocmÎolIB GET
Loss GET-SET
Lellgrh GET

OPERATIONS CREATE
DELETE

OBJECTCLASS TeslEquÎpmelJl

POSSIBLE SUPERIORS All)'
OBJECTNAME TesrEql/ipmellf ID

AITRIBUTELIST CO/lllected la GET-SET
Loc(l(ioll GET
BaJldwhlrh GET-SET

CHOICE { Challlle/ GET-SET,
Freque/lcy GET-SET}

OPERATIONS CREATE
DELETE
ACTION Srar(

EVENT-REPORT TesrResu/r
POI\'er-AlllrJll
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OBJECTCLASS
POSS18LE SUPERIORS
OBJECTNAME
ATTRIBUTELIST
CHOICE {

OPERATIONS

EVENT-REPORT

OBJECTCLASS
POSSIBLE SUPERIORS
OBJECTNAME
ATTRIBUTELIST
OPERATIONS

ACTION
EVENT-REPORT

PilOl Iolie-GUl/rd
Nude
PilUl/OllelD
CUIIIICJcled lU

C!W/l1Iel
.RF-Frequem'y
CREATE
DELETE
Pilo/-Alarm
Puw(!r-Allllïll

RF-Swilch
Nude
RF-SII,irchJD

Cunllecled 10

CREATE
DELETE
Oll/Ojf
RF-Alar/ll
POll'C'r-A/ar/ll

GET-SET
GET-SET,
GET~SET-} -

GET-SET

GET DEFAULT Off

Gebruikte ASN. 1 types:

NodelD,
Lil/kID, ...
Localiol/,
COl/l/ecled ro
Node-Alarm,
Li11k-Alarm, ...
Band
PolariZalioll
Direclioll
Norm
Chal/flel
Slope
TapOulpUfS
Service
Gail/
Loss
NoiseFigure
BmuJwidlh, BlockWidlh
RF-Frequency
WaveLenglh
OplicPower
Trajjic
Le1lgth

Pri nt<lblèS tri ng Iu

: : = PrintabkString

:: = EnUl1lèratèu { Noné, Minor, Major, Critica! }
::= EnUl1lèratèd {I, 11, 111, IV, V, FM}
: : = El1ll1l1aatèu { Hor, Vat}
: : = EnUl1laatéu { Up, Down}
:: = EnU111ératèu { PAL, NTSC, SECAM, .. }
::= Enul1léraléd {2 .. 11 /VHFj, MI..M7, BI..87, 21..69 [UHF]}
:: = INTEGER
:: = INTEGER
:; = INTEGER
:; = l!''iTEGER IJBJ
:: = INTEGER (dBI
:: = INTEGER IJB]
:: = INTEGER-INTEGER [MHz-MHz]
:: = INTEGER [MHzJ
:: = INTEGER In1111
::= INTEGER ImWJ
::= INTEGER (Cdls/sJ
:: = INTEGER ImJ
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Cal/Record

MeterRecord

SEQUENCE {
Cal/er/D
Cal/niUserJD
Cal/Sr{l(lIs

Meal/Cel/Reue
PeakCellRlIIe
PeakDuratioll

:: = SEQUENCE {
Ga:.
Water
Power

INTEGER
INTEGER
Enumerated { Setup, Alerting, Accepted, Conneet, Disconneet }
INTEGER
INTEGER
INTEGER}

INTEGER /m}]
INTEGER /m3

)

INTEGER /kWh] }

CA1VRecord

CHOICE {

:: = SEQUENCE {
Cal/er/D INTEGER
ServiceReqllest INTEGER
Seg11lel/wtiollReqllest Enumerated { A, B, C, .. },
VideoChal/nelJ Reqllest. . . . ,
VideoChal/neJNReqllesr Channd
AlIdioC/wl/llelJReqtlesl, ... ,
AlIdioC/wlll/elNReq/lesr Band} }

TestResult : : = SEQUENCE {
ClN!

CSD'
CrB)
XM·
PU\I'{!rlilleHul/I 5

Modll/atiunDeprh
VideoCcIlTierLel'e/
Auc!ioCarrierJLevel
AlIc!iuCalTier2Leloe/

lNTEGER [dB]
INTEGER [dB)
INTEGER [dB]
INTEGER [dB)
INTEGER [dB]
INTEGER [%]

INTEGER [dBI.tV]
INTEGER IdBe]
INTEGER [dBc] }

I Carrier to Noise ratio.
2 Composile Second Order distorsion.
3 Composite Triple Beat.
4 Cross Modulation .
.I 501100 Hz intermodulatie.
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Appendix B: CMIP scenario's

Hieronder volgt een voorbeeld van het initialiseren van een netwerk tussen head-end en
abonnee. In onderstaande figuur wordt dit verduidelijkt. De NEM-applicatie verstuurt de
CMlP berichten naar de NE-agents, welke de berichten dienen te verwerken en een
bevestiging terugsturen.
De gebruikte afkortingen bij de CMIP-berichten zijn: cnf = confirrn, ind = indication,
rsp = response, req = request.

Head-end Wijkcentrutn Minister Abonnee

OpticalLinkNOde)::=======::::{l
CcaxLink CoaxLink

Figuur B.l: Abstractie van een kabel-tv netwerk.

NEM...NE M_CREATE"," OBJECTCLASS : Node
SUPERIOR : Ne(l\'ork CAI Drunen
OBJECTNAME : Head-end DI/n
AITRIBUTELJST
lucel/io/l : lleidijk
Kind : Hem/-end

NE-NEM M_CREATE"p ERROR : Nil

NEM"'NE M_CREATE"'Q OBJECTCLASS : Node
SUPERIOR : Netll'ork CAI Drunen
OBJECTNAME : Wijkcentrum I
ATTRIBUTELIST
IUCIlTion : Sflltell!(/(/n
Kind ; Wijkcelllrlllll

NE"'NEM M_CREATE"p ERROR ; Nil

NEM...NE M_CREATEn:Q OBJECTCLASS : Node
SUPERIOR : Network CAI Drunen
OBJECTNAME : Mini-ster I
AITRIBUTELIST
lOClllioll : Europalaan
Killd : Mini-ster

NE"'NEM M_CREATE"p ERROR : Ni!
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NEM-NE M_CREATE",~ OBJECTCLASS : Subscribemode
SUPERIOR : Net .....urk CAI Druilen
üBJECTNAME : 12345
ATIRIBUTELIST
1oc{/(iol/ : Europa1aall 94
Kind __ : -SUbS(Tiber -
Service :4

NE-NEM M_CREATEnp ERROR : Ni!

NEM-NE M_CREATEroq OBJECTCLASS : SubscriberIlode
SUPERIOR : Netll'ork CAJ DrUIlelI
OBJECTNAME : 54321
ATIRI BUTELIST
1oC(ltioll : Europa/aall 92
Killd : Subscriber
Service :0

NE-NEM M_CREATErsp ERROR : Ni!

NEM-NE M_CREATEn:~ OBJECTCLASS : OpticalLink
SUPERIOR : Net .....ork CAI Druilen
08JECTNAME : Lillk I
AITRIBUTELJST
Luc{/(iOIlA : Head-elld DIIII
Loca/iol/B : Wijkce/ltrulI/ I
B{/I/dll'illth Up : 5-30 MHz
B{//ldll'idlhDo 1\'1/ : 47-450 MHz
Luss : OdB
Noi.\'eFigure : 2 dB

NE-NEM M_CREATErsp ERROR : Ni!

NEM....NE M_CREATE",~ OBJECTCLASS : CO(LtLink
SUPERIOR : Net\\'ork CAI Druilen
OBJECTNAME : Lil/k 2
AITRIBUTELlST
Lom/iol/A : Head-eJ/(1 DI/n
Loc{//iol/B : Wijkcelltrulll 1
Bal/dwid/h Up : 5-30 MHz
BalldlVic/thDo\\'1I : 47-300 MHz
Loss : OdB
NoiseFigure : 3 dB

NE-..NEM M_CREATE",p ERROR : Ni!
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NEM....NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : CUluLillk
SUPERIOR : Nerll'ork CAI Drunen
OBJECTNAME : Link 3
REFERENCEOBJ ECT : Link 2 1

ATfRIBUTELlST
LocatiollA : Wijkcelltrum 1
LocationB : Mini-ster 1
Bandll'idlhDol\'n : 47-860 MHz

NE....NEM M_CREATE",p ERROR : Ni/

NEM....NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : Coa.tLink
SUPERIOR : Network CAI DrUilen
OBJECTNAME : Lillk 4
REFERENCEOBJ ECT : Link 3
ATIRIBUTELIST
LocwiollA : Milli-ster 1
LocmiollB : Subscriber 12345
Loss : 3 dB

NE....NEM M_CREATE",p ERROR : Nil

NEM....NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : CoaxLillk
SUPERIOR : Ne/lt'ork CAI DruIlelI
OBJECTNAME ; Link 5
REFERENCEOBJECT : Lillk 4
ATfRIBUTELlST
Lo('aliollB : Slibscriber 54321
Loss : 2,5 dB

NE-NEM M_CREATE"p ERROR : Nil

I De attribuulwaarden van het REFERENCEOBJECT wonl..-:n g..-:kopieerd naar het te creëren object, daarna
worden de waarden in ATIRIBUTELIST erova heen geschreven.
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Hieronder volgt een mogelijke invulling met netwerkelementen van het eerder gecreëerde
kabel-tv netwerk. Voor het tweerichting dataverkeer is een ATM-kanaal aanwezig, zowel
up- alswel downstream.

Head-end Wijkcentrum Minister Abonnee

Figuur B.2: Uitgewerkt kabel-tv netwel·k.

NEM-NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : Allfelllla
SUPERIOR : Head-end Dnn
OBJECTNAME : Allt 1
ATTRIBUTELIST
Band : Balld J
Po[arizalioll : Horizollta[
Gain
10dB
NoiseFigure : 3 dB

NE...NEM M_CREATE"p ERROR : Nil

NEM...NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : ChanllelColl\'errer
SUPERIOR : Head-end Dlln
OBJECTNAME : CC 1
ATTRIBUTE
CUJllleCled lU : All! 1
RF-in : 62.25 MHz
RF-um : 115.25 MHz
G(lill : OdB
NoiseFigure : 5 dB

NE...NEM M_CREATE"p ERROR : Ni!

NEM...NE M_CREATEn:q OBJECTCLASS : Challne/
SUPERIOR : Link I, Link 2
OBJECTNAME : Nederllllld 1
ATIRIBUTELIST
Direcrion : Dowll
Challllel : MI

NE...NEM M_CREATEnp ERROR : Nil
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NEM....NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : Amplifier
SUPERIOR : Hem/-el/d Dl/l/
OBJECTNAME : Amp I
ATTRIBUTELlST
COl/nee/ed 10 : CC 1
Gain : lOdB
Balldwidth : 47-300 MHz
NuiseFigure : 3 dB

NE-NEM M_CREATE",p ERROR : Nil

NEM-NE M_CREATEn:q OBJECTCLASS : Splil/er
SUPERIORS : Head-el/d Dnll
OBJECTNAME : Split I
ATIRIBUTELIST
Conllected 10 : All/p J
Olitput,l" :3
Loss : I dB

NE-NEM M_CREATE"p ERROR : Nil

NEM-NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : ATM-JIIUX
SUPERIOR : Head-elld DI/II
OBJECTNAtl1E : MiLt 1
ATTRIBUTELlST
COlllleued tu : Split J
RF-vUl : 10 MHz
RF-in : JO MHz

NE....NEM M_CREATE",p ERROR : Nil

NEM-NE M_CREATEn:q OBJECTCLASS : Ne/lI'orkColltruJler
SUPERIOR : Head-elld Dlln
OBJECTNA:-'1E : NC J
ATTRIBUTELlST
CUlllle('led lU : Mlix J

NE-NEM M_CREATE"p ERROR : Nil

NEM-NE M_CREATEn:q OBJECTCLASS : Da/aModulalor
SUPERIOR : He(ul-elld DIIII
OBJECTNAME : DataMud 1
ATTRIBUTELIST
CUllllecled (() : AII/p 1
RF-out : 10 MHz

NE-NEM M_CREATE",p ERROR : Nil
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NEM-NE M_CREATEn:q OBJECTCLASS : Ch(l/lllel
SUPERIOR : Link 1, Lillk 2, Link 3
OBJECTNAME : Data 1
AITRIBUTELIST
Direc'liun : DOII'/1
Ch(lIlne.l .. -; M2

NE-NEM M_CREATE..p ERROR : Nil

NEM-NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : CfJallllel
SUPERIOR : Li"k 1, Link 2, Link 3
OBJECTNAME : Data 1
AITRIBUTELIST
Direcfion : Up
CarrierFreq : 10 MHz

NE-NEM M_CREATE",p ERROR : Nil

NEM-NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : 0pficTransllliller
SUPERIOR : Link 1
OBJECTNAME : OT J
ATIRI BUTELI ST
Conllecfed fo : Splil 1
Locafion : Head-el/{/ D"n
NoiseFigure : J dB
PUI\'(',. : 2 dBIII

NE-NEM M_CREATE"p ERROR : Nil

NEM....·NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : Fiber
SUPERIOR : Lillk 1
OBJECTNAME :FJ
ATTRIBUTE
COllllecled lIJ :or J
Loc(//ionA : Head-end Dnn
LOC(lfiuIIB : Wijkcell1rllll/ J
Luss : 5.25 dB
Lengfll : 4500 lil

NE-NEM M_CREATE..p ERROR : Nii

NEM-NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : OpticReceiver
SUPERIOR : Link J
OBJECTNAME : OR 1
ATTRIBUTELIST
COlllleeted tv :F1
Locatio/l : Stme,,[a(ln

Gai" : 5.25 dB
Balldll'idth : 47-860 MHz
Noisl!Figlire : J dB

NE-NEM M_CREATE,.,p ERROR : Nil
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NEM"NE M_CREATE"q OBJECTCLASS : Coa"{Segemell(
SUPERIOR : Link 2
OBJECTNAME : CS J
ATTRIBUTE
ConnecTed 10 : SpliT J
Loca/ionA : He(ul-eJld Dnn
LuclllionB : Dnn, MozarT!lIall
Luss : 22.5 dB
LengrIl : 3750 m

NE..NEM M_CREATE..p ERROR : Ni!

NEM..NE M_CREATE.-.q OBJECTCLASS : Amplifier
SUPERIOR : Lillk 2
OBJECTNAME : Amp 2
ATIRIBUTELIST
COJlnecTed Tu : CS J
Gain : 22.5 dB
Slupe :Vf
Bandl\'idrh : 47-300 MHz
NoiJeFiglire : 3dB
GainUp : JO dB
SlopeUp :0
Ba/ldwidlll Up : 5-30 MHz
NuiJeFigureUp : 2 dB

NE-NEM M_CREATE"p ERROR : Ni!

NEM"NE M_CREATE"q OBJECTCLASS : CoaxSegemellf
SUPERIOR : Lillk 2
OBJECTNAME : CS 2
AlTRIBUTE
Conneeted 10 : AII/p 2
LocaTiulIA : Dnll, Muzarrlaan
Locatiu/lB : WijkcenTrum}
Luss : 4.5 dB
Lellglh : 75011/

NE-NEM M_CREATE"p ERROR : Ni!

NEM...NE M_CREATE,..q OBJECTCLASS : RF-SwiTch
SUPERIORS : Wijkcentrum }
OBJECTNAME : RF-SJ
ATIRIBUTELIST
CU/lllecred to : CS 2, OR 1

NE-+NEM M_CREATE,.p ERROR : Ni!
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NEM....NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : Sp/iuer
SUPERIORS : Wijkcell1rum 1
OBJECTNAME : Split 1
AITRIBUTELIST
CU//llected IV : RF-S 1
Output:,: :4
Luss : 2dB

NE....NEM M_CREATE"p ERROR : Nil

NEM"'NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : PilOlfolle-Guard
SUPERIOR : Wijkcell1rum 1
OBJECTNAME : PG 1
AITRIB UTELIST
COlll/ected 10 : Split 1
RF-Frequellc)' : 80.6 MHz

NE...NEM M_CREATE",p ERROR : Ni!

NEM....NE M_CREATE",q OBJECTCLASS : ChCllll/elCollverler
SUPERIORS : Wijkcentrum 1
OBJECTNAME : CC 1
ATTRIBUTE
COllllectC'd to : Split 1
RF-ill : Jl5.25 MHz
RF-uur : 231.25 MHz
Gaill : DdB
Noi,\'eFiglire : 3 dB

NE...NEM M_CREATE"p ERROR : Nil

NEM....NE M_CREATE",~ OBJ ECTCLASS : Chllll1lel
SUPERIOR : Lillk 3
OBJECTNAME : Neder/lIl/d 1
ATTRIBUTELIST
Direcriull : DUII'/I

CIm1111el :11

NE"'NEM M_CREATE"p ERROR : Nil

NEM"'NE M_CREATE""q OBJECTCLASS : Amplifier
SUPERIOR : Wijkcemru/1/ 1
OBJECTNAME : Amp 1
ATTRIBUTELIST
COllllected IV : CC 1
Gaill : 23 dB
Slope :0
Bw/{/Il'idth : 47-860 MHz
NuiseFiglll'e : 3 dB

NE...NEM M_CREATE",p ERROR : Nil
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NEM....NE M_CREATE""q OBJECTCLASS : Splitter
SUPERIORS : WijkcelllrulIl 1
OBJECTNAME : Split 2
ATTRIBUTELIST
COllllecred 10 : Amp 1
Ourpurs :3
Loss : 1 dB

NE....NEM M_CREATE,.,p ERROR : Nil

NEM....NE M_CREATEl<q OBJECTCLASS : ATM-mux
SUPERIOR : Wijkcentrum 1
OBJECTNAME : Mu:< 2
AITRIBUTELIST
COllllected ru : Split 2
RF-out : 10 MHz
RF-in : JO MHz

NE....NEM M_CREATE"p ERROR : Nil

NEM....NE M_CREATErc~ OBJECTCLASS : Co(uSegemellt
SUPERIOR : Link 3
OBJECTNAME : CS 1
ATTRIBUTE
COIIIIC'ctC'd 10 : Split 1
[oclitiollA : Wijkcelllrllm 1
[OClit iOIlB : DIlII, Europalaall
Los.\· : 16.5 dB
Lellgtll : 27501/1

NE....NEM M_CREATE.,p ERROR : Nil

NEM....NE M_CREATErcq OBJECTCLASS : Amplifier
SUPERIOR : Link 3
OBJECTNAME : Amp 1
ATTRIBUTELIST
COllncued /() : CS 1
G(lill : 16.5 dB
Slope :VI
BUIle/wie/rh : 47-860 MHz
NoiscFigllre : 3 dB

NE....NEM M_CREATErsp ERROR : Nil
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NEM-NE M_CREATEn:q OBJECTCLASS : ATM-11I11X
SUPERIOR : Link 3
OBJECTNAME : MILT 3
ATIRI BUTELIST
Connecled lu : AlIIp [.
RF-uw : JO MHz
RF-in : JO MHz

NE-NEM M_CREATE"p ERROR : Ni!

NEM-NE M_CREATE«q OBJECTCLASS : CoaxSegmelll
SUPERIOR : Link 3
OBJECTNAME : CS 2
ATIRIBUTE
Connecled lO : AII/p 1
LocatiunA : DnN, Eurupa!aaN
Location8 : Mini-sier 1
Loss 7.5 dB
Lel/grh : 750 /11

NE-NEM M_CREATE",p ERROR : Nil

NEM-NE M_CREATEn:q OBJECTCLASS : Amplifier
SUPERIOR : Link 3
OBJECTNAME : Alllp 2
ATTRIBUTELIST
ConIleCled to : CS 2
Gllill : 7,5 dB
Slope :-.lJ
8wuhl'idlh : 47-860 MHz
NoiseFigure : 3 dB

NE-NEM M_CREATE"p ERROR : Nil

NEM-NE M_CREATEn:q OBJECTCLASS : Tap
SUPERIOR : Mini-sier 1
OBJECTNAME : Tap 1
ATIRIBUTELIST
COllnecred ro : AlIlp 2
TapOUlpurs :24
Loss : J7dB

NE-NEM M_CREATE"p ERROR : Nil

NEM-NE M_CREATE,.q OBJECTCLASS : ATM-mux
SUPERIOR : Mini-sler 1
OBJECTNAME : Mux4
ATIRIBUTELIST
COllnecled TU : Tap 1

NE-NEM M_CREATE"p ERROR : Ni!
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NEM-NE M_CREATE",~ üBJECTCLASS : SegllJemarionFiJrer
SUPERIOR : Mil/i-ster 1
OBJECTNAME : SF 1
ATTRIBUTELIST
COllllected 10 : Tap 1
B/o(*Width : 170-230 MHz
Loss : 1 dB

NE-.NEM M_CREATE"p ERROR : Ni/

NEM-.NE M_CREATEn:q OBJ ECTCLASS : CO(LtSeglllellt

SUPERIOR : Lil/k 4
üBJECTNAME : CS}

AITRIBUTE
Conneered 10 : SF J
LocC/tiul/A : 01/1/, Europa/aal/
LocllfiulIB : 01/11, Europa/aan 92
Lo.u : 2.5 dB
LeI/gril : 250111

NE-NEM M_CREATE"p ERROR : Nil

NEM-NE M_CREATE",q üBJECTCLASS : CurLtSeglllellt
SUPERIOR : Lillk 5
üBJECTNAME : CS 2
AITRIBUTE
CUfllI('('{n/ 10 : Tap 1
LOCilIivilA : DIlI/, Eumpl/!cul/l
LVCCltioll8 : DIlII, Europa/aC/1/ 94
Los.\" : 3 dB
Le/lgrh ; 300 11/

NE-+NEM M_CREATE"p ERROR : Ni/
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Scenario van alarmbeheer in een kabel-tv netwerk.

NE-laag NEM-Iaag NM-Iaag
- - --- -

Pilot-Ioss .... Link-Alarm: major-RF-S I : on
Pilot-back ... LinkStatus: swilched ... Network-Alarm: minor

NE-.NEM M_EVENT_REPORT"'~

OBJECTCLASS : Pi/ottolle Guard
OBJECTNAME : PG J
EVENTTIME : YYYYMMDDHHMMSS
EVENTTYPE
Pi/Ol-A/tlrlll : major

NEM M_SET..q OBJECTCLASS : Lillk
OBJECTNAME : Lillk J
AITRIBUTE
Link-A/arm : major

NEM....NE M_ACTION",'1 OBJ ECTCLASS ; RF-Sll'ilch
OBJECTNAME : RF-S J
ACCESSCONTROL ; AccessJD
SYNC ; besTE.fJèm
ACTIONINFO : (In

NE-NEM M_EVENT_REPORTn:~

OBJECTCLASS : Pi/olront! Guard
OBJECTNAME : PG J
EVENTTIME : YYYYMMDDHHMMSS
EVENTTYPE
Pi /01-A/a1'111 : //Uf/{!

NEM-NM M_EVENT_REPORT"'q
OBJECTCLASS : LinkSflllllS
OBJECTNAME : Lillk J
EVENTTIME : YYYYMMDDHHMMSS
EVENTTYPE
Srafus : SWÎlched

NM M_SETn:q OBJECTCLASS : NeIIl'OI*
OBJECTNAME : Drunen
ATTRIBUTE
Nelll'od-Aloml : /IIillor
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Scenario van een (data)verbindingsopbouw tussen twee abonnees.

NE-laag NEM-Iaag NE-laag

Setup - Alerting --.... Alerting... Conneet +- Accepted
Conneet -

------ DataCommunication -----

Disconnect -. Disconneet -
or

+- Disconneet +- Disconneet

NE....NEM M_EVENT_REPORT",q
OBJECTCLASS : Subscriber
OBJECTNAME : 12345
EVENITYPE
CllllRC'cUIë! { Cal/aID : 12345

Cal/edUserID : 54321
Cal/Stlltus : Setup
MeallCellR(l/e :60
PeakCellRate ; 120
PeakDuratiol/ ; 1 }

NEM....NE M_SETn;q OBJECTCLASS : Subscriber
OBJECTNAME : 54321
ATRIBUTELIST
CallRecur" { Caller1D : 12345

Cal/edUser/D : 54321
Cal/Status : Alerti/lg
Mea/lCellRilte :60
PeakCellRate : 120
PeakDurariull : 1 }

NEM....NE M_SET",q OBJ ECTCLASS : Subscriber
OBJECTNAME ; 12345
ATRIBUTELIST
Cal/Record { Cal/erID : 12345

CalledUserlD : 54321
CclilSt(l(uS : Alerri/lg }
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NE-NEM M_EVENT_REPORT"'4
OBJECTCLASS : SlIb.l'criber

OBJECTNAME : 54321
EVENTfYPE

-- Cal/Record {- CI/!rer/D : 54321
Cl/liedU.ler/D : 12345
CallSwllIs : Accept
Meul/CelJRale :60
PeakCellRnte : 120
PeakDur(ltioll : 1 }

NEM-NE M_SETrcq OBJECTCLASS : Subseriber
OBJECTNAME : 54321
ATRIBUTELIST
Cal/Recu,,' { Cal/erlD : 12345

CulledUserlD : 54321
Cal/S/ill /IS : COl/l/eel }

NEM-NE M_SETn:4 OBJECTCLASS : Subs-criber

OBJECTNAME : 12345
ATRIBUTELIST
Cal/Record { CallerlD : 12345

Ca/ledUserlD : 54321
CaJ/Sla/us : CO/l/leCI }

------ DataC0Jl1I1l11nication -----

NE-NEM M_EVENT_REPORTn:4
OSJ ECTCLASS
OBJECTNAME
EVENITYPE
Cal/RC'cord {

OBJECTCLASS
OBJECTNAME
ATRIBUTELIST
ClIl/Recurd {

CMIP sunario 's

: St/bscriber
: 12345

Cul/erlD
CaliedUseriD
CallSI(l/t/s

: SlIbscriber

: 54321

C(/llerlD

C(/lledUserlD
C(/IISlllIUS

B.14

: 12345
: 54321
: Diseo/l/lect }

: 12345
: 54321
: Disco/lllecl }
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or

NE....NEM M_EVENT_REPORT","
OBJ ECTCLASS
OBJECTNAME
EVENlTYPE
CaURecurd {

OBJ ECTCLASS
OBJECTNAME
ATRIBUTELIST
ClIllRecord {

CMIP scenario's

: SlIb.H'riber
: 54321

ClIllerJD
Cal/edUseriD
Cal/Status

: Subs-eriber
: 12345

Cal/eriD
Cal/edU\OerJD
CaUS/cl/lIJ

Rl5

: 12345
: 54321
: DiscolllleC1 }

: 12345
: 54321
: Discollllecl }
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Scenario van het opvragen van de meterstanden bij een abonnee.

Opvragen zonder 'scoping'.

OBJECTCLASS
OBJECTNAME
SCOPE
FILTER
ATRIBUTELJST
MeterRecord

: Subscriber
: 12345
: BaseObject
: NOlle

Opvragen met 'scoping'.

OBJECTCLASS
OBJECTNAME
SCOPE
FILTER {

ATRIBUTELIST
MelerRecurd

OBJECTCLASS
OBJECTNAME
ATRIBUTELlST
MetcrR(!wrd {

: Node
: Mini-ster /
: OlleLe\'el
OBJECTCLASS
OBJECTNAME

: SlIhsaiber
: 12345

Git::'

Wltt(!/"

PUil'(!/"

: Subscriber and
: /2345 }

: 00012000
: 888888
: 1////1/}
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Hierna volgen twee scenario's voor het aanvragen van een service aan de netwerk
beheerder door een abonnee.
Scenario 1 geldt voor een abonnee welke via een segmentatiefilter is aangesloten, scenario
2 is van toepassing als een schakelmatrix in de mini-ster wordt toegepast.

Scenario 1:

NE~NEM M_EYENT_REPORTn:~

OBJECTCLASS
OBJECTNAME
EYENITYPE
CA TVRecord {

: Subscriber
: 12345

ClillerlD
ServiceRequesl
SegIlIelll (I{ iollRe(JuesT

: 12345
: 1
: A }

Hierna iedere t minuten:

OBJECTCLASS
OBJECTNAME
ACCESSCONTROL
ATR18UTELIST
BluckWiclth

: SegmellTationFilter
: SF 1
: AccesslD

: 450·560 MHz.

NEM

Scenario 2:

OBJECTCLASS
OBJECTNAME
ACCESSCONTROL
ATRIBUTELIST
Meier

: UserRecurd
: 12345
: AcasslD

: + 1

NE~NEM M_EYENT_REPORT""
OBJECTCLASS
OBJECTNAME
EYENITYPE
CA TVRewrd {

OBJ ECTCLASS
OBJECTNAME
ACCESSCONTROL
ATTRIB UTELI ST
VideuChmlllell
VideoCllllIIJlel2
AudioChil/lllell

Hierna iedere t minuten:

: SlIbscriber
: 12345

CallerlD : 12345
Serl'iceRequesT : 1
VideoCh 1I11 11elJRequesT : 4
VideuC/rallllel2Requesl : 7
AudiuClullllleJlRequest: FM }

: SlI'irchedStar
: SlI'irchedStarJD
: A('cessfD

:4
:7
:FM

NEM OBJECTCLASS
OBJECTNAME
ACCESSCONTROL
ATRIBUTELIST
Meier

: UserRecord
: 12345
: AccesslD

: +2
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Hier volgt een communicatiesessie tussen de NEM- en de NE-applicatie voor het
opvragen van de kwaliteit van een tv-kanaal.
Het creëren (plaatsen) van de testapparatuur kan eventueel al gedaan zijn, als dit het geval
is moet met M SET de frequentie (of het kanaalnummer) en d.~ .bandbreedte van het-- . .

tv,.kanaal worden ingesteld.

NEM-NE M_CREATE",q
OBJECTCLASS
SUPERIOR
OBJECTNAME
ATTRIBUTELIST
Connecled to

Freqlle/l')'
Balldwidth

NE-NEM M_CREATE"p ERROR

NEM-NE M_ACTION",q OBJECTCLASS
OBJECTNAME
ACCESSCONTROL
SYNC
ACTIONINFO

Testing

: TestEqllipmellf

: Link 1
: TestEquipmellt 1

: OR 1
: 115.25 MHz
: 5MH'l.

: Nune

: TestEq11 iplllem
: Te.lfEquiplllem 1

: AecesslD

: bestEJ/ul"/
: start

NE-NEM M_EVENT-REPORT",q
OBJECTCLASS
OBJECTNAME
EVENTTYPE
Te."Reslllr {

; TestEqllipl/lenl
; TeslEqtliplllem 1

ClN
csa
CTB
XM
P<J\I'erlifleHIII1I

Modli/alionDepth
Vide<JCarrÎerLeld
AudioCarrierlLel'el
Audi<JCarrier2Le\'el

~50dB

~57dB

;;:66 dB
~56 dB
;;:62 dB

: 87 %
: 64 dBJlY
:-10 dBe
:-10 dBe }
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Als een optische link geplaatst is in het netwerk wordt deze link periodiek gecontroleerd
op kabelbreuk. Hiervoor wordt het ontvangen optisch vermogen gemeten en als dit
wegvalt wordt de zend laser op een veilig niveau ingesteld.
Twee methoden worden besproken. Methode I vraagt periodiek het ontvangen optisch
vermogen op bij de ontvangers. Wordt er geen antwoord gegeven dan wordt aangenomen
dat er een alarmsituatie ontstaan is. Bij methode 2 stuurt de ontvanger periodiek events
als er géén optisch alarm is. Komen deze events niet meer dan wordt aangenomen dat de
link gebroken is.

Methode 1:
NEM"'NE M_GETrcq

Methode 2:
NEM"'NE M_GETn:q

Iedere T ms
OBJ ECTCLASS
OBJECTNAME
ATRIBUTELIST
OpricPower

OBJECTCLASS
OBJECTNAME
ATRIBUTELIST
0plicPlJlI"l'r

OBJ ECTCLASS
OBJECTNAME
ATRIBUTELIST
OpriePulI'er

OBJECTCLASS
OBJECTNAME
ATRIBUTELIST
0plicPoll'er

: OpricReceil'er

: OR 1

: OpricRecei\'er

: OR J

: -3.25 dBIlI

: OpricRC'cei~'er

: OR J

: OpricReceil'er
: OR J

: -3.25 dBm

Iedere T ms
NE...NEM M_EVENT-REPORT""

OBJECTCLASS
OBJECTNAME
EVENTTYPE
PUI\'C'I'-A lil r/ll

: OpricReeei \'er

: OR J

: NUlle

Als er geen bericht binnen T+ A ms wordt ontvangen moet de zendlaser worden uit
geschakeld als het optisch vermogen groter is als 0 dBm. Dit ter voorkoming van
oogletsel bij kabelbreuk.
Hoe groot het optisch vermogen op een bepaald deel van de glasvezel is kan bepaald
worden door periodiek aan alle optische ontvangers te vragen hoe groot het ontvangen
vermogen is. Het uitgezonden vermogen wordt dan op een zo laag niveau ingesteld dat
het vermogen, op het onderbroken traject, niet groter kan zijn dan 0 dBm.
Een tweede optie is de laser geheel uit te schakelen.

NEM"'NE M _SETn:q OBJECTCLASS
üBJECTNAME
ACCESSCONTRüL
ATIRI BUTELI ST
Opli,PUil'C'r

: OpricTrallslflirrer
: OT J
: AccessJD

: 0 dBm
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Appendix C: SiIllulaties

; GPSS/PC Program File CELLPOLL.GPS. (V 2, # 38457) 04-05-1992 15:33:16
.*.*.*.*•• ******
* CELL-POLLING *
****************
100 XPDIS FUNCTION RN1,C24
0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915/.7,1.2/.75,1.38
.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52/.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2
.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3/.998,6.2/.999,7/.9998,8
*************

424
16
8
10
10 ;MESSAGE INTER ARRIVAL TIME
(TERMINAL-I) # (CELL+POLL)
(CELL+POLL)#MIAT
1,0,440,9
M1,0,440,9
M1,0,440,9

110 CELL EQU
120 POLL EQU
130 PREAMBLE EQU
140 TERMINAL EQU
150 MIAT EQU
160 WAlTTIME FVARIABLE
170 MRATE FVARIABLE
180 TERM1 QTABLE
190 UCHANNEL TABLE
200 OCHANNEL TABLE
*************
300 GENERATE
310 QUEUE
320 GATE LS
330 DEPART
340 LOGIC R
350 SEIZE
360 MARK
370 ADVANCE
380 ADVANCE
390 RELEASE
400 TERMINATE
410 GENERATE
*************
500 INITI MARK
500 SEIZE
510 LOGIC S
520 BUFFER
530 LOGIC R
540 ADVANCE
550 RELEASE
560 TABULATE
570 TRANSFER
*************
600 REPORT
610 START
620 CLEAR
630 START
640 END

Simulaties

V$MRATE,FN$XPDIS
1
1
1
1
UPCHANNEL

PREAMBLE
CELL
UPCHANNEL
1
, , , 1

DCHANNEL
1

1
V$WAITTIME
DCHANNEL
DCHANNEL
,INITI

CELLPOLL.REP
I,NP

10

C.l

iCREATE MESSAGE
;TERMINALQUEUE
;HOLD UNTIL POLLED
iLEAVE QUEUE
;MESSAGE RESETS lTS SWITCH
;MESSAGE ON UPCHANNEL
;START CLOCK
;PREAMBLE
iNO. OF BITS
;CHANNEL FREE
;DISTROY MESSAGE
;CREATE POLL

;START CLOCK
;POLLING ON DOWNCHANNEL
iSET TERMINAL SWITCH
iCHECK FOR A MESSAGE
iRESET TERMINAL SWITCH
;POLL THE TERMINALS
;FREE DOWNCHANNEL
iTAB XACT FOR DOWNCHANNEL
iNEXT CYCLE

iREPORTFILE
i START
iCLEAR FACILITY'S
iSTART 10 MESSAGES
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; GPSS/PC Program File TREEPOLL.GPS. (V 2, # 38457) 04-23-1992 21:52:32
***************
'" TREEPOLLING *
***************
100 XPOISFUNCTION RN1,C24-
0,0/.1, .104/.2, .222/.3, .355/.4, .509/.5, .69/.6,.915/.7,1.2/.75,1.38
.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52/.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2
.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3/.998,6.2/.999,7/.9998,8
••"'''''''*'''****.'''
110 EXPO FUNCTION RN2,C24
0,0/ .1, .072 / • 2, . 149/ .3/ .231/ .4, .320/ .5, .414/ . 6, . 516/ .7, .625/ . 75, .682
.8, .741/ .84, .790/ • 88, .840/ . 9, .866/ . 92, .892/ . 94/ .918/ . 95, .932/ .96, .945
.97, .959/ • 98, .972/ . 99, .986/ . 995, .993/ .998, .997/ .999, .999/ . 9998, .999
"'***"'********
120 CELL EQU
130 POLL EQU
140 PREAMBLE EQU
150 TERMINAL EQU
160 MIAT EQU
170 WAlTTIME FVARIABLE
180 MRATE FVARIABLE
190 TERMl QTABLE
"'''' .. '''**** .. *.. *'''

424
16
8
65536
100 iMESSAGE INTER ARRIVAL TIME
((2#TERMINAL-1)/MIAT)#(CELL+POLL)
(CELL+POLL)#MIAT#TERMINAL
1,0,44000,20

."' ...... ** .. *........

**.*.***** .. **

300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

500 INITl
510
520
530
540
550

600
610
620
630
640

Simlilaties

GENERATE
QUEUE
GATE LS
DEPART
LOGIC R
SEIZE
MARK
ADVANCE
ADVANCE
RELEASE
TERMINATE
GENERATE

.MARK
LOGIC S
BUFFER
LOGIC R
ADVANCE
TRANSFER

REPORT
START
CLEAR
START
END

V$MRATE,FN$XPDIS
1
1
1
1
UPCHANNEL

PREAMBLE
CELL
UPCHANNEL
1
, , , 1

1

1
V$WAITTIME,FN$EXPD
,INITl

TREEPOLL.REP
1/NP

10

C.2

jCREATE MESSAGE
jTERMINALQUEUE
iHOLD UNTIL POLLED
iLEAVE QUEUE
iMESSAGE RESETS lTS SWITCH
;MESSAGE ON UPCHANNEL
jSTART CLOCK
jPREAMBLE
iNO. OF BITS
;CHANNEL FREE
iDISTROY MESSAGE
jCREATE POLL

jSTART CLOCK
jSET TERMINAL SWITCH
;CHECK FOR A MESSAGE
iRESET TERMINAL SWITCH
jPOLL THE TERMINALS
;NEXT CYCLE

;REPORTFILE
; START
;CLEAR FACILITY'S
jSTART 10 MESSAGES
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