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1. S~lENVATTING

In dit verslag wordt een universeel datatransrnissiesysteem met

foutdetecterende en foutcorrigerende codes besproken.

De invloed van mogelijke storingen op de transmissiekanalen is

in dit systeem aanzienlijk gereduceerd door gebruik te maken van

genoemde coderingen, tesamen met een soort nummering van de op

eenvolgende berichten.

De theorie van de coderingen wordt in het kort behandeld.

De werking van het gehele systeem wordt aan de hand van puls

tijddia.grammen en schema's op beknopte wijze besproken, terwijl

op enkele buitengewone schakeling-details dieper wordt ingegaan.

Tenslotte zijn de resultaten van duurproeven met het systeem

gegeven.

SlWJ1>1ARY

This report describes an universal system of data-transmission

with error-detecting and error-correcting codes.

In this system the influence of possible disturbances on the

transmission paths is considerably reduced by using the codes

mentioned above, together with a sort of numbering of the

successive messages.

A summary is made of the theory of coding.

The working of the entire system is discussed briefly with the

help of timing and c~ui t diagrams, while a more extensi.ve

explanation is made on some extraordinary de tai.ls.

Finally the results of duration tests with the system are given.
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2. TREFWOORDENLIJST

datatransmissie

codewoord, - polynoom

generatormatrix, - polynoom

foutencorrigerende (12,8) Hamming code

foutendetecterende (64,48) verkorte Cyclische code

syndroomvector, - polynoom

paritycheck-vergelijkingen

stoorpatroon, foutpatroon

computer interfaces
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3. AFSTUDEER-orDRAcHT

Ontwerp en bouw van een universeel zelfcorrigerend data

transruissiesysteem.

Uitgaande van een bestaande coder/decoder met een 1 op 8 bit

corrigerende Hammingcode moet een transmissiesysteem opgezet

worden, waarbij enkelvoudige fouten direct gecorrigeerd worden

en bursts via de cyclische code opgevangen worden door om her-

haling te vragen. Bet systeem moet gekoppeld worden aan de

IBM 2701 Parallel Data Adapter. Elk bericht wordt voorafgegaan

door een synchronisatieteken en bevat een adres, zodat een bericht

van de centrale uit, automatisch op de juiste bestemming terecht

komt. Wordt na een te bepalen aantal malen heruitzending nog geen

goedmelding ontvangen, dan moet aan de FDA een foutconditie wor

den doorgegeven, zodat in software de juiste routine plaats kan

vinden. Eventueel wordt de opdracht uitgebreid met het schrijven

van besturingsprogramma's voor de IBM/ 360/30.

BEREIKTE RESULTATEN

Er is een universeel datatransmissiesysteem gerealiseerd

volgens de richtlijnen genoemd in de afstudeeropdracht.

De interface tussen de encoder/decoder en de centrale computer

is aangepast voor direct gebruik met de rDA 2701 •

Daar de hiervoor noodzakelijke conversie van IBN-logica naar

TTL-logica nog een probleem vormt, zijn de tests met het systeem

uitgevoerd op de aanwezige MCS-8 microcomputer, hetgeen boven

dien efficienter was.

Hiervoor werden besturings- en testprogramma's geschreven.



- 5 -

4. OPBOUW VAN EEN DATACOMMUNICATIESYSTEEM

4.1 Principesysteem

Bij digitale datatransmissie past men meestal codering toe om

storingen die in de transmissieweg ontstaan en het signaal verminken,

aan de ontvangstzijde te kunnen elimineren.

Gebruikmakend van een codering is het in het algemeen mogelijk

tweemaal zoveel foute bits in een datawoord te detecteren als te

corrigeren.

Wanneer de betrouwbaarheid van de ontvangen data zeer groot moet

zijn, is het daarom raadzaam gebruik te maken van een systeem met

foutendetectie in plaats van foutencorrectie.

Een systeem met foutendetectie impliceert de aanwezigheid van een

retourkanaal, dat gebruikt wordt om aan te geven dat een foutief

overgekomen bericht herhaald moet worden.

Ook op dit retourkanaal kunnen storingen optreden, waarmee rekening

gehouden moet worden.

Daarom kan men, in plaats van een foutmelding terug te zenden bij

een foutdetectie, beter een goedmelding terugzenden bij een

goeddetectie. Op deze wijze wordt het gehele rondgaande communicatie

circuit a.h.w. getest op storing.

Opgemerkt dient te worden dat geen enkele codering aIle soorten

storingen kan opvangen, echter weI kan de betrouwbaarheid van de

datatransmissie vergroot worden.

Het principe van het foutendetecterende systeem geeft figuur 1.

Zolang geen storingen optreden, worden opeenvolgende codewoorden

verzonden van A naar B, elk gevolgd door een goedmelding, (een

bepaald afgesproken signaal), van B naar A.

Figuur 2 geeft de situatie dat in Been fout wordt geconstateerd;

er wordt geen go~dmelding verzonden en dus ook niet binnen een

bepaalde vastgestelde tijd in A ontvangen, waardoor A het laatste

codewoord zal herhalen, net zolang totdat weI een goedmelding

binnenkomt.
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Zolang de aituaties van figuur 1 en 2 optreden, wordt de betrouw

baarheid van het systeem bepaald door de kwaliteit van de

toegepaste code.

Figuur 3 geeft de mogelijke situatie dat een codewoord weliswaar

goed in B aankomt, doch door storing op de lijn B - A de goedmeldir:g

niet wordt ontvangen. Hierdoor zal het laatst verzonden codewoord

(onnodig) herhaald worden en het gevolg is dat in de door B

afgegeven data een doublure verschijnt. Dit kan problemen geven,

bijvoorbeeld in het geval dat de data via D.M.A. (Direct Memory

Acces) in een computergeheugen worden opgeslagen.

Zou men ieder bericht een eigen volgnummer of adres meegeven,

dan zouden doublures mogelijk geen kwaad kunnen.

Tenslotte geeft figuur 4 de laatste mogelijkheid nl. dat een

codewoord in B als fout gezien wordt, maar dat in A tengevolge van

een storing t6ch een goedmelding ontvangen wordt. In dit geval

zal in Been datawoord verloren gaan.

Bekijken we de kana op het optreden van geval 4 ten opzichte van

geval 3.

Geval 3 treedt op bij elke willekeurige storing in de goedmelding,

terwijl voor 4 de storing een zeer bepaalde vorm moet hebben.

Ter ori~ntatie:

In het geval van een Binair Symmetrisch Kanaal (lit.2blz. 5) met:

(kans op foute bit) = p, en een goedmelding bestaande uit 12 bits:

Kans geval 4 P(4) kans 12 foute bits = p12
op = = op •

Kana op geval 3 == p(3) = kans op goedmelding fout =
12

1 - kans op goedmelding goed = 1 - (1-p) •

D
. 1i!2._ p12 / 11 <'

. an J.S p( 3) - 12 ..... P voor P 2".
1-(1-p)

Voor bijv. p = t wordt ~~~~ ~ 40~
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-11 ( )Voor p = 0,1 wordt deze verhouding 10 , dus P 4 verwaarloosbaar

klein ten opzichte van p(3) = 0,7 terwijl nog voor p = 0,01 de

kana P(3) ~ 0,1 is, nog niet zeer klein.

De conclusie hieruit is dat we moeten proberen in geval 3 de

doublures in de berichten te voorkomen.

4.2 Gemodificeerd systeem

De figuren 5,6 en 7 op bijlage 2 geven een gemodificeerd systeem

weer en weI in dezelfde situaties als die in de figuren 1,2 en 3.

Elk ontvangen bericht komt in een uitgangsbuffer DB terecht.

Door middel van ~~n bit in het woord, die we de v-bit noemen,

en die telkens in een volgend woord geinverteerd wordt, zijn we in

staat te detecteren of een bericht dat goed bevonden is, ook

inderdaad een nieuw bericht is.

Hiertoe wordt de v-bit van een woord dat in het DB staat en goed

bevonden is, opgeslagen in een flipflop (de v-flipflop) teneinde

na ontvangst en goeddetectie van het volgende woord de v-bit

hiervan te kunnen vergelijken met de uitgang van de v-flipflop.

Zijn ze tegengesteld, dan wordt de data in UB geldig verklaard.

Figuur 5 geeft het storingsvrije geval.

In figuur 6 wordt aIleen de lijn A ~ B gestoord. Het woord n + 2

zal herhaald worden totdat dit goed in het DB staat. Zolang er

foutdetectie plaatsvindt, blijft v 1 geblokkeerd in de v-flipflop
n+

staen.

In figuur 7 wordt aIleen de lijn B ~A gestoord. Hierdoor wordt

de goedmelding in A niet ontvangen, zodat het woord n + 1 herhaald

wordt.
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Z~l~w9-~Z~ si tuatie blijft bestaan, ko~t,..~t~.~,d~Yn+1 in de

v-flipflop terecht. Pas nadat het volgend woord. n + 2 goed aange

komen is, en dat lean slechts wanneer ~ goedmelding van het woord
1

n + 1 goed in A is ontvangen, wordt de data in het UB geldig.

Zodoende zijn de doublures in de berichten, zoals in figuur 3,

vermeden.

Het geval analoog aan figuur 4 geeft in het verbeterde systeem

aanleiding tot het wegvallen van twee berichten, doch zoals reeds is

aangetoond is de kans op het optreden hiervan zoveel kleiner dan

de leans op het optreden van de storing in figuur 7, dat dit geval

maar verwaarloosd wordt.

Het beschreven systeem heeft een konsekwentie met be trekking tot

het eerste te verzenden bericht.

Bij ontvangst van het eerste woord is de inhoud van de v-flipflop

willekeurig, zodat de kans slechts t is dat dit bericht in UB

geldig wordt verklaard. Om dit te voorkomen wordt als "nulde"

bericht een dummywoord verzonden, met v-bit nul, zodat na goede

ontvangst hiervan de v-flipflop gereset is, dus Vo = o.
Ook dit dummybericht heeft een kans van t om geldig te worden,

terwijl deze kans 0 moet zijn.

Daarom geven we in dit "start"-bericht een bit (de e-bit) de waarde

nul, waardoor de data in het UB in geen geval geldig wordt.

Deze e-bit krijgt dan in aIle volgende woorden de waarde 1.

De logische voorwaarde waaraan voldaan moet zijn v66rdat de data

in het UB geldig wordt, luidt dus:

Data in UB is goed en eUB = 1 ~n (vUB en v fl' fl zijn tegengesteld).v- ~p op
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4.3 Half duplex dataverkeer

Het in 4.2 besproken systeem maakt deel uit van een half-duplex

transmissiesysteem dat in eerste instantie ontworpen is om

gegevens uit te wisselen tussen een centrale computer en ~~n van

de wegverkeersregelaars die op diverse kruispunten staan opgesteld.

Het is duidelijk dat bij deze toepassing de betrouwbaarheid van de

data van zeer groot belang is.

Ofschoon het systeem natuurlijk ook in andere situaties toepasbaar

is, zullen we ons bij de bespreking voor het gemak beperken tot

de verkeerscommunicatie.

Figuur 8 geeft de loop van de diverse signalen weer tijdens het

zenden van gegevens vanuit de centrale A naar een kruispunt B.

Voor het transmissiekanaal is gedacht aan een ring- of stervormig

netwerk, bijv. een telefoonlijn, zodat aIle aangesloten kruispunten

hetzelfde signaal aangeboden krijgen en ook aIle op een lijn naar

de centrale kunnen "haken".

Om de binaire signaalvorm aan te passen aan de telefoonlijnen

wordt gebruik gemaakt van standaardmodems.

In verband met dit soort netwerk dient ieder uitgaand woord

voorzien te zijn van een kruispuntadres. Hierdoor zal slechts in

~~n decoder aan de voorwaarde:

foutloos woord ontvangen ~n adres klopt

voldaan zijn en deze decoder zal een commando: "zend goedmelding"

naar zijn bijbehorende encoder (zender) sturen, die op zijn beurt

een goedmeldingssignaal op de retourverbinding zet.

In figuur 9 vindt datatransmissie vanaf een kruispunt naar de

centrale computer plaats. Elk kruispunt kan zijn adres als

"afzender" in elk datawoord meezenden. Dit is overigens niet altijd

nodig, bijv. in het geval dat een kruispunt slechta mag gaan zenden

nadat dit een commando daartoe vanuit de centrale heeft ontvangen.



- 10 -

De centrale kan dan bijv. periodiek aIle kruispunten afscannen

en daarbij een statuswoord van het kruispunt opvragen, waarna

eventueel commando's kunnen volgen.

Dit zijn handelingen die door middel van de software van de centrale

en de kruispuntcomputer gerealiseerd moe ten worden.

Figuur 10 geeft aan welke signalen er optreden op de diverse lijnen

met hun onderlinge tijdrelatie. Aangezien gedurende de tijd dat

een encoder op een goedmelding wacht er geen datatransmissie

plaats kan vinden, dient deze wachttijd zo kort mogelijk te zijn.

Om te beginnen moet zo snel mogelijk nadat de laatste bit van

een codewoord een decoder is binnengekomen, de goed/foutdetectie

klaar zijn. Een eventueel lijnrelais in de modulator dient liefst

continu op te zijn (dit is slechta aan de centrale-computerzijde

mogelijk), dan weI een zeer korte opkomtijd te hebben.

Overigens zal de wachttijd altijd groter zijn dan de tijdsduur van

de goedmelding zelf (12 bits).

4.4 statuswoord

Ofschoon het transmissiesysteem een eigen hardware besturings

programma bezit en dus zelf bepaalde beslissingen neemt, wordt

toch de computer regelmatig op de hoogte gehouden van de toestand

waarin de encoder zich bevindt.

Dit gebeurt door middel van een statuswoord, dat het systeem aan

de computer doorgeeft, telkens nadat een te verzenden bericht uit

de computer in het ingangsbuffer van de encoder galaden is.

Het statuswoord, dat uit 4 bits bestaat, gaat via dezelfde databus

naar de computer als de berichten uit het uitgangsbuffer in het

gaval dat data ontvangen is. Zie figuur 8 en 9.

De belangrijkste bit in het statuswoord, de transmissiestatusbit,

geeft aan of de transmissie van een bericht geslaagd is, dat wil

zeggen of binnen maximaal 7x uitzenden van een codewoord (dus

hoogstens 6 herhalingen) een goedmeldfng is ontvangen.
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Is dit niet het geval, bijv. bij langdurige storingen of lijndefect,

dan wordt de transmissiestatusbit nul.

Nadat de computer het statuswoord heeft binnengehaald, kan deze

hierop een routine starten, bijv. een ander kruispunt commanderen

of alarm geven.

Het is duidelijk dat de transmissiestatusbit niet eerder bepaald

is voordat 6f een goedrnelding binnen is (t.s.b.: = 1), 6f de

hardwareteller, die in de encoderbesturing het aantal keer telt

dat na transmissie van eenzelfde bericht de goedmelding is uitgebleven,

de stand 7 heeft bereikt (t.s.b.: = 0).

De andere statusbits kunnen zijn: voeding modem aan, voeding

encoder/decoder aan e.d.

4.5 Toevoeging foutcorrigerende redundantie

Zonder aan het in 4.2 besproken foutendetecterend systeem afbreuk

te doen, is als extra nog een foutcorrigerende codering toegevoegd.

Hierbij geldt de volgende overweging:

Een codering is het meest effectief wanneer deze werkt op lange

Yoorden, dus opgebouwd uit een groot aantal bits (lit. 2 bIz. 5).
In het foutendetecterende systeem zal iedere storing, hoe klein

ook, een herhaling van het (lange) codewoord tot gevolg hebben.

Daarbij komt nog, hoe langer het codewoord, hoe groter de kans dat

dit, bij een constante bitfoutenkans, bij aankomst minstens een

fout bevat.

Daarom is het gewenst dat kleine storingen, overeenkomend met

foutpatronen van een laag Hamming gewicht, gecorrigeerd kunnen

worden.

De zwaardere storingen worden dan door de foutendetecterende code

opgevangen.
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In de encoder moet dan achtereenvolgens plaats vinden:

1. Cyclische codering t.b.v. foutendetectie

2. Hamming codering t.b.v. foutencorrectie

Aan de decoderzijde in volgorde:

1. Hamming decodering met foutencorrectie

2. Cyclische decodering met goed/fout detectie

Figuur 11 geeft een blokschema van de encoder en decoder met de

woordlengtes zoals die in het systeem zijn toegepast.

De cyclische codering voegt 16 bits redundantie toe aan het

bericht van 48 bits.

In de Hamming encoder worden de twee bytes cyclische redundantie

net als de 6 informatiebytes, elk van 8 bits tot 12 bits vergroot.

Deze Hammingcode met minimumafstand d. = 3 is in staat ~~n fout
m~n

in de 12 bits van een byte te corrigeren.

Nadat een synchronisatiebyte is toegevoegd, ontstaat een woordlengte

van 108 bits.

Voor de synchronisatie is gemakshalve gekozen 12 x "1".
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5. CODERING

5.1 Inleiding

De toegepaste coderingen behoren tot de bIok-codes, dat wil zeggen

dat de informatie verdeeld wordt in blokken van k bits. Zoln blok

noemen we een bericht.

In de encoder wordt een bericht van k bits volgens een vaste regel

omgezet in een codewoord van n bits. Er zijn dan n-k redundante

bits bijgekomen. Wanneer de eerste k bits van het codewoord dezelfde

zijn als de k bits van het bericht, spreken we van een systematische

code.

Een codewoord wordt ook vaak codevector genoemd omdat het een

n-tupel is uit de (n-dimensionale) vectorruimte V bestaande uit
n

aIle (2
n

stuks) n-tupels.

Omdat elk bericht na codering aanleiding geeft tot ~~n codevector

zijn er evenveel verschillende codevectoren als er berichten zijn,
k

nl. 2 stuks.

Wij beschouwen nu verder lineaire (n,k) codes, dat wil zeggen dat
k

de verzameling van de 2 codevectoren van n bits een k-dimensionale

deelruimte is van de vectorruimte V van aIle vectoren van n bits.
n

Dit houdt in dat de nulvector codevector is en dat de (modulo 2)

som van twee codevectoren w~~r een codevector is.

Voorbeeld:

bericht encoder

00 ~

01 ~

10 ~

11 ~

codewoord

00000

01011

10101

·1111 a

Dit is een (5,2) systematische lineaire blok-code.

Wanneer we datatransmissie plegen, zenden we in plaats van de

berichten, de hiermee corresponderende codewoorden over.
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I

Door storingen kunnen er in een codewoord een of meer bits verrninkt

worden, wat erop neerkomt dat deze geinverteerd worden ontvangen.

Dit kan gedacht worden te zijn ontstaan door optelling (mod 2) van

een foutvector met een bepaald Hamming gewicht (dit is het aantal enen).

We zien dat in het voorbeeld deze foutvector minstens gewicht 3 moet

hebben om, uitgaande van een codewoord, een ander codewoord te krijgen.

het Hamming gewicht van

Omdat de codevectoren een deelruimte van V. n
afstand tussen twee codevectoren gelijk aan

een derde codevector (niet de nUlvector).

Dit betekent dat de minimum Hamming-afstand d. van deze code 3 is.
mln

vormen, is de Hamming-

Daaruit zien we bij het voorbeeld direct: d. ~ 3 •
mln

Indien een code met minimum afstand d. gebruikt wordt voor recht
mln

streekse foutendetectie, kan de decoder alle foutpatronen van

1 ~ d. 1 of minder fouten met zekerheid detecteren.
mln

Dit is zo, omdat een foutpatroon met d . - 1 of minder gewicht eenmln
verzonden codevector niet kan omzetten in een andere codevector,

en we bij foutendetectie aIle ontvangen vectoren die geen codevectoren

zijn als fout beschouwen.

Symbolisch is dit als voIgt te zien:

code\lee tor-

'I

2.

1 e.. 'l. fou.terv 0.1l:~d. de.tee:tee.. ba.a.r
.3of rneel- fo ....te\'1. ni~~ altBe{ del:ed:eer-ba.a.r-

1

codeved:or

Ook is in te zien dat slechts foutpatronen die gelijk zijn aan

een codewoord, niet detecteerbaar zijn. Deze belangrijke eigenschap

geldt voor aIle lineaire blok-codes.

Willen we aan de ontvangstzijde aIle foutpatronen met t of minder

fouten ook nog corrigeren, dan moet

d. = 2t + 1, ofwel t = (d. - 1 )/2 = t 1 •mln mln
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In het voorbeeld met d. = 3, zijn dus aIle foutpatronen dieml.n
66n fout veroorzaken, corrigeerbaar.

Symbolisch:

--- --r Corr. baAr

coaeved:or

din' =3

____ J_
CDrr. ba.a.r

''I
L1 cor... ba..a.r------

1codeved:or

_____L
COrr. baar

-i ~O\(,t c.orr'igee.. b~ll.r

2.1')~ \'nee .. ~o .....teJ'\, /Y)ie~ c.orrigeerba.o..r.

De correctiekomt erop neer dat men, wanneer een andere dan een

codevector ontvangen wordt, de codevector met de kleinste afstand

tot deze vector ala de verzondene beschouwt (maximum-likelihood

decoding).

Tenslotte kunnen we wensen dat bijv. aIle foutpatronen tot en met

1 fouten detecteerbaar zijn en die tot en met t of minder fouten

corrigeerbaar. De benodigde minimale Hamming-afstand is dan:

d. = 2t + 1 (t.b.v. de correctie) T I - t (t.b.v. de extra detectie) =
IDln

t + I + 1

In onderstaande figuur is dit symbolisch aangegeven voor d. = 7.ml.n

c.odevect-or

i ~
r------ Corr.baAr

} ,",,6..,
---- -- corr.b.-

or of:

J . =1
------ t,:;>, t,,1

""n Id,'"!,,,. 2=3 ~=5 dehd:eer.
b.~ ba.a.r baa.r

-P=4 ------

------

J}'''b~'
Corr.br

------ , 1",,,baa,

c.odeved:l?r 1
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AIle foutpatronen tot en met 2 fouten zijn hier corrigeerbaar,

terwijl die tot en met 4 fouten detecteerbaar zijn.

Met deze code zouden we ook 3 fouten kunnen corrigeren, echter ten

koste van de extra foutendetectie.

Ook kunnen we t verkleinen, waardoot 1 groter wordt, bijv. 1 fout

corrigeren en tot 5 detecteren.

Welke van de mogelijkheden te verkiezen is, hangt af van de eigen

schappen van het transmissiekanaal (daarbij behoort ook de modem).

Foutencorrectie op basis van maximum-likelihood decoding heeft

aIleen dan zin wanneer de kans op het optreden van een bepaald

foutenpatroon met gewicht g kleiner is dan die van een bepaald

foutenpatroon met gewicht Z g.

Dit is bijv. het geval bij een binair symmetrisch kanaal met

bitfoutenkans p <t
De kans op het optreden van een bepaalde foutvector van n bits met

gewicht f, dus f fouten op een bepaalde plaats in het codewoord

veroorzakend, is hierbij:

met p «1-

en is monotoon dalend bij toenemende f.

Het is interessant om hierbij het grensgeval voor p = t te beschouwen.

In dat geval wordt P(f) -n onafhankelijk van f,= 2 , dus voor elk

van de 2n verschillende foutvectoren bestaat dezelfde kans van

optreden. Het is dUidelijk dat in dit gedegenereerde geval geen

enkele codering zinvol is.

Bij de meeste transmissiekanalen is p weliswaar klein, echter de

formule P(f) = pf (1 _ p)n-f gaat daarbij niet op, omdat er een

afhankelijkheid in bitfoutenkans voor opeenvolgende bits in het

codewoord bestaat. De kortste storingen duren dan langer dan

een bittijd: de fouten treden gebundeld in bursts Ope

Onder een burst var. lengte m verstaat men een foutvector ter lengte

van een codewoord, waarvan de bits die niet nul zijn, zijn ingesloten

binnen m opvolgende bitplaatsen waarvan de eerste en de laatste niet

nul zijn.
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Bijvoorbeeld: de foutvector v = (00110010) is een burst van lengte 5

in een code met n = 8.

Weliswaar zijn er codes ontwikkeld die speciaal geschikt zijn voor

burst-correctie, doch vaak treden de bursts in bursts op, dat wil

zeggen een kanaal is een tijd lang goed en dan plotseling zeer

slecht gedurende een tijd in de ordegrootte van een heel codewoord.

In zo'n geval helpt slechts een foutendetecterende code met verzoek

om herhaling.

Tesamen met de eigenschap dat bij gebruik van een code in het

algemeen geldt:

1 = 2t

ofwel tweemaal zoveel foute bits detecteerbaar als corrigeerbaar,

is dit de motivering waarom foutendetectie de voorkeur verdient

en in grote mate de kracht van het systeem bepaalt.

5.2 Foutencorrigerende Hamming codering

Omdat de foutencorrigerende Halmning codering het eenvoudigst is,

zal deze eerst besproken worden.

Elk bericht kan voorgesteld worden als een vector van k bits,

notatie

met b. nul of ~~n.
1

Het bijbehorende codewoord van n bits noteren we als de vector £.

De taak van de encoder is uit gegeven ~ de vector £ te berekenen.

van

Dit

Nu is de codevectorruimte een k-dimensionale lineaire deelruimte

V , en bestaat uit 2
k

vectoren £.
n

betekent dat we voor deze deelruimte een verzameling van k

onafhankelijke basisvectoren kunnen vinden. Als we deze vectoren,

notatie v. met i = 1, •••.••• ,k, onder elkaar opschrijven, krijgen
~

we een k x n matrix.

G =
•
•
•
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Bij gegeven berichtvector ~ is de bijbehorende codevector £ dan

bepaald door

Hierbij vindt de optelling mod (2) plaats.

Elk codewoord dat op deze wijze is ontstaan is een lineaire combinatie

van rijen van G. Hierdoor brengt deze Generatormatrix een lineaire

(n,k) blok-code voort.

Een code is systematisch te maken door eenvoudig het linker k x k

gedeelte van G te vervangen door de identiteitsmatrix I k , waardoor

de eerste k bits in het codewoord gelijk worden aan de k bits van

het bericht.

De in het systeem gebruikte (12,S) lineaire een - fout - corrigerend.e

z.g. Hammingcode heeft als generatormatrix:

100000001 011

010000000111

001000001100

G 000100001010 = [ISPJ
000010001001

000001000110

000000101101

000000011110

Op de keuze van de (k, n-k)-deelmatrix P wordt nog teruggekomen.

Voor de bits van een codewoord £ geldt dus:

c. == b. voor 1 ~ i ~ S (systematische code)
l. l.

cg == b
1

+ b
3

+ b
4

+ b
5

+ b
7

+ b
S

c10
. = b

2
+ b

3
+ b

6
+ b7 + bS.

c11
b

1
+ b

2
+ b

4
+ b

6
+ b

S
c12 == b

1
+ b

2
+ b

5
+ b

7

Met deze paritycheckvergelijkingen kunnen in de encoder de 4

redundante bits eenvoudig door middel van 4 parity-checkers uit de

S informatiebits bepaald worden. Zie figuur 12.
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De matrixtheorie leert dat bij iedere k x n matrix G een

(k-n) x n matrix H bestaat waarvan de rijen een (n-k)-dimensionale

deelruimte van V opspannen en waarvan het inwendig produkt van
n

iedere rij van H met iedere rij van G nul is en omgekeerd.

ladera rijvector van G staat loodrecht op iedere rijvector van H.

De rijruimte van H heet de nulruimte van G en andersom.

Voor de gegeven generatormatrix G luidt deze z.g. paritymatrix H:

=

10111 0111 000

011001110100

1101 01 01 001 0

11 001 01 00001

waarbij pT de getransponeerde van Pis.

Door de speciale vorm van H staan aIle rijen van G loodrecht op
T

aIle rijen van H en er geldt dus Gll == O.

Dus ook voor aIle lineaire combinaties van rijen van G, dat zijn

de codevectoren £, geldt:

T T
.£H == ~GH :: 12.0 == Q

Bij ui tschrijven levert di t weer de pari tyvergelijkingen op; het

blijkt dat de lineaire code ook eenduidig door H gedefinieerd is.

We zagen eerder dat voor correctie van t fouten een minimum afstand

tussen de codewoorden vereist is van d. ; 2t +. 1.
m~n

Er moet dUB, voor correctiemogelijkheid van enkelvoudige fouten,

onderzocht worden of inderdaad voor aIle codewoorden, door G

voortgebracht, geldt d. 3, ofwe I dat aIle codewoorden ~ 0
m~n

minstens gewicht 3 hebben.

Er geldt:

cH'f == Q

of, met h. de i-de kolom van II, en c. de i-de bit van £:
~. ~

12

L
i == 1

c.h. == Q
1.-:l.
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Dit is een relatie tussen kolommen van H. Het aantal kolommen van

minstens 3 kolornmen h.
~

waken. Dus is het minimum gewicht van deze code 3, voldoende voor

H dat aan deze relatie meedoet is juist gelijk aan het gewicht

van een codewoord. Als nu aIle kolommen h. van H verschillend ~ Q
~

gekozen worden, dan is elk tweetal h. en h. onafhankeliJ'k, waardoor
~ -J

nodig zijn om bovenstaande relatie waar te

correctie van enkelvoudige fouten.

Het decoderen en corrigeren gaat ale voIgt:

Stel dat de codevector £ Q ~G verzonden wordt en dat onderweg

een stoorvector ~ het codewoord £ verminkt tot £'; £ + ~.

We kunnen aan de ontvangstzijde een z.g. syndroomvector ~ berekenen:

T T T T T
.2. : = £'H = £H + ~H ; Q + eH = ~H •

verschillend zijn, kunnen we iedere e.,
-J

dus elk van de 12 mogelijke foutvectoren met gewicht 1 bepalen.

Blijkbaar hangt de syndroomvector niet van £ af, doch slechts van

de foutvector ~.

In het storingsvrije geval is ~ ; Q ; dan wordt ~ = Q.

een 1 op de j-e plaats ; ~j' wordt:In het geval ~ = vector met
T_s = e.H ; j-e kolom van H.

-J
Daar aIle kolommen van H

In de praktijk wordt door middel van 4 paritycheckers het syndroom

.2. gevormd uit.2. = £'H
T

, uitgeschreven:

s1 ; c' + e' + c' + e' + c' + c' + c'1 3 4 5 7 8 9

8 2
; e' + e f + c' + c' + e' + e' 102 3 6 7 8

8
3 = c' + c' + e f + e' + e' + c'111 2 4 6 8

s4 = c' + c' + c' + c' + c'121 2 5 7

Bij enkelvoudige fouten is ~ dus een kolom van H en het is dus

voldoende om ~ te decoderen naar kolommen van H,en weI de eerste 8

kolommen, daar een fout in de 4 redundante bits niet geeorrigeerd

behoeft te worden.
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De kolommen van H zlJn nu z6 gekozen dat (mits met de inverse van

~ wordt gewerkt) voor de kolomdecodel'ino:; in plaats van een 1-uit-16

decoder een 1-uit-10 decoder gebruikt kan worden, welke veel kleiner

van afmeting is.

Hiermee is de plaats van elke enkelvoudige fout in de 8 informatiebits

bepaald zodat door middel van 8 exclusive-or poorten de informatiebit

op de plaats van de fout geInverteerd, dus gecorrigeerd, kan worden.

Als men voor de kolommen van H~ mogelijke verschillende combinaties

f Q neemt, dat zijn er 24 - 1 = 15, kan men een perfecte (15,11)

lineaire een-fout-corrigerende Hamming code maken. waarvoor de

z.g. code rate : = kin, maximaal is. Door eenvoudig kolommen van H

weg te laten verkrijgt men hieruit iedere verkorte (n, n-4) code.

De keuze (12,8) is gemaakt i.v.m. het geschikte formaat van de

woorden. Deze (12,8) code is quasi-perfect, hetgeen in dit geval er

op neer komt dat er bij decodering 3 syndromen kunnen ontstaan die

niet als kolom in H voorkomen. Deze syndromen treden slechts op bij

een klasse van foutvectoren met gewicht >1. Er zou hiermee dus

een detectie op een foutvector uit deze klasse gemaakt kunnen worden.

Omdat deze klasse relatief klein is, is de verbetering die daarmee

bereikt wordt erg klein en niet de moeite waard.

5.3 Foutendetecterende cyclische codering

De foutendetecterende cyclische codering dient een grote klasse

foutvectoren, in dit geval werkend op codewoorden van 64 bits. te

cons tateren.

Deze cyclische codering is ook een lineaire blok-code, waarbij men

met polynomen in plaats van vectoren werkt.

Overigens is dit slechta een notatieverschil; bij de n-bits vector

v = vO,v1'·······,v 1- n-
waarbij v. = 0 of 1,

l

n-1
+ •••••••+ v 1x

n-

verkrijgt men het overeenkomstige polynoom door de v. 's als
l

coefficienten van een polynoom in x, van graad n-1 of minder, te

schrijven: 2
v(x) = vo + v1x + v2x
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De graad van v(x) is n-1 als v 1 = 1, en lager dan n-1 als
n-

v = o.n-1
Bijvoorbeeld, de vector y = 1,0,0,1,0,1 met links de meest significante

bit v
5

, wordt als polynoom geschreven: v(x) = x5 + x
2

+ 1.

De plustekens in het polynoom zijn slechts symbolische scheidings

tekens.

Wanneer men twee polynomen optelt, worden de coefficienten van

gelijke machten van x opgeteld mod 2, in feite hetzelfde wat bij

optellen van twee vectoren gebeurt.

Men kan 2 polynomen met elkaar vermenigvuldigen en dus ook op

elkaar delen, bijv.:

2 5 2 7 5 4(x + l)(x + x + 1) = x + x + x + 1.

Hoewel ook een cyclische code in de vorm van een generatormatrix

gegeven kan worden, is dit in verband met de mathematische constructie

van de codewoorden, niet de eenvoudigste voorstellingswijze.

De codewoorden van een (n,k) cyclische code voldoen nl. aan de

eigenschap

c(x) = m(x)g(x). (1 )

Hierin is m(x) een polynoom van graad k-1 of minder (dit kan bijv.

direct het berichtpolynoom b(x) zijn), c(x) het bijbehorende code

polynoom van de graad n-1 of minder (codewoord van n bits), terwijl

g(x) het z.g. generatorpolynoom van graad n-k is:

+ •••••••+
n-k-1

g x
n-k-l

n-k
+ x

Wanneer nu g(x) nog deelbaar is op 1 + xn , wordt aan een kenmerkende

eigenschap van een echte cyclische code voldaan:

als £ = cO' e1, e2 , ••••••• , c n-1 een eodeveetor in de eyelisehe

code is, dan is de cycliseh verschoven bitreeks:

1c ....... , c 2 ook een eodevector.
n-

(II)

Het blijkt dat aan eis (I) en eis (II) slechts voor bepaalde waarden

van n en k tegelijkertijd voldaan kan worden. Voor die waarden van

n,k verkrijgt men dan eodewoorden van z.g. natuurlijke lengte.



- 23 -

Voor het geval dat men zowel n als k vrij wil kunnen kiezen, kan

men eis (II) laten vervallen en een verkorte cyclische code toe

passen, die niet cyclisch in de zin van (II) is. In dat geval

worden uit de natuurlijke (n,k) cyclische code de codewoorden die

niet met q nullen beginnen eenvoudig weggelaten, terwijl de q nullen

van de overblijvende woorden weggelaten worden. Hierdoor ontstaat

een (n-q, k-q) verkorte cyclische code welke nog weI aan (I) voldoet

en minstens dezelfde d heeft als de (n,k) code waarvan hij is
min

afgeleid. Door de keuze van g(x) heeft men de waarde van n-k in

de hand, zodat voor elke waarde van (n,k) een verkorte cyclische

code bestaat.

Voor het datatransmissiesysteem werd gekozen een (64,48) verkorte

cyclische code. Hierbij is g(x) dus van graad 16.

Het is mogelijk om een verkorte cyclische code systematisch te

maken, waarbij eigenschap (1) blijft gelden.

De constructie van een systematische (64,48) verkorte cyclische

code gaat als volet:

Het berichtpolynoom b(x) van graad 47 wordt vermenievu1digd met
16 16

x zodat het polynoom x b(x) verkregen wordt. Hierin komen slechts

termen voor met graad ~ 16.

Vervolgens wordt dit polynoom gedeeld door g(x), waarbij men een

restpolynoom r(x) van graad ~ 15 overhoudt.

Er geldt dus:

16
x b(x) _ (x) + rl.!l
g(x) - q g(x)

16zodat r(x) = x b(x) + q(x)g(x).

Het codepolynoom c(x) wordt dan verkregen door optelling van

r(x) en x16b(x):
1 ~

c(x) = r(x) + x bb(x) = q(x)g(x) =
15 b 16 b 63r O + r 1x + •••••••+ r 15x + OX + •••••••+ 47%
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Aan eis (I) is dus voldaan terwijl de 48 hogere orde termen in

c(x) de coefficienten van b(x) bevatten, zodat de code systematisch

is.

De lineariteit van de code voIgt direct uit:

c'(x) + c"(x) = q'(x)g(x) + q"(x)g(x) = (q'(x) + q"(x))g(x) =

q"'(x)g(x) = c"'(x)

en het feit dat ook c(x) = 0 een codepolynoom is.

Encoder

In figuur 13 is de schakeling getekend, waarmee in de praktijk

het codepolynoom c(x) wordt bepaald uit het bericht b(x) en het

generatorpolynoom g(x).

De coefficienten gi met go = g16 = 1 van het generatorpolynoom

g(x) zijn te vinden in de cirkeltjes in het terugkoppelcircuit,

waarbij g. = 1 een doorverbinding, g. = 0 geen doorverbinding
~ ~

voorstelt. Het schakelsignaal bepaalt of de terugkoppeling wel of

niet werkzaam is.

De cirkeltjes met + erin, stellen exclusive-or poorten voor.

De codeerprocedure vindt plaats in 4 fasen:

1. Het cyclische code register CCR wordt gereset.

2. Met het terugkoppelcircuit ingeschakeld, wordt het bericht b(x)

in het CCR en tegelijkertijd naar de uitgang geschoven. Zodra

de k informatiebits van het bericht in het CCR geschoven zijn,

staan de n-k redundante bits hierin klaar.

3. De terugkoppeling wordt uitgeschakeld.

4. De inhoud r(x) van het CCR wordt naar de uitgang geschoven.

• • •• • • ., r k 1n- -
Deze n-k redundante bits rO' r 1 ,

k informatiebits bO' b1 , ••••••• ,

woord c(x) = r(x) + xn-~(x).

direct na de

bk vormen het complete code-
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In figuur14 is een encoder gegeven voor een (7,4) cyclische code,
."

.;),zewekt door het generatorpolynooll1 g(x) = 1 + x + x~.

'~dl het bericht 12. = 1001 moet gecodeerd worden, dus b(x) =
de rest r(x) te bepalen voeren we de staartdeling

t(x) / 1 + x + x3 uit, ongeveer zoals we dat gewend zijn:

1 +
3x •

g(x) x3b(x)

1x
3

\ 1x
3

+

g(x)

1x3 + Ox2 1 0/ 6 + Ox5 + Ox4
+ Ox

2 1 a
+ 1x + 1x 1x + 1x + Ox

6
+ Ox5 + 1x4

+ 3J.f lx 1x

Ox5 +
4 Ox31x +

5 4 + Ox3 2+; Ox + Ox + Ox

1x4
+ Or?

2
+ Ox

4 3 2 1x1-\f- h: + Ox + 1x +

Ox3 2
1x

1
+ 1x +

3 Ox
2 'I

Ox
O

-V- Ox + + Ox' +
2 1x1 a

1x + + Ox = r(x)

.;uur14 geeft de schakeling waarmee in de praktijk deze deling

, ,.~'d t gereali see rd.

'oanvankelijk is op de ingang slechts de caiHficient behorende bij

t 1. t 3b( ), l. •• b .:J ··ff···· t bId{lOOeS e macrl van x x Desc,UK 'aar; lie cae l.C1.en en e lOren e

bij xi komen pas na 6-i schuifpulsen op de ingang. Daarom kan in

praktijk de deling niet precies zoals hierboven plaatsvinden.

Hieronder is dezelfde deling uitgevoerd, nu meer in overeenstemming

met wat in werKelijkheid in de schakeling gebeurt:
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Begintoestand

na. 1 schuifpuls

5 4 3 r-2
Ox + Ox + Ox + '-Ox)

'-

=

=

q(x)

2
g(x). Ox

''1 2 schuifpulsen

na 3 schuifpulsen

na 4 sehuifpuben

Ox3 + 1x
2 (-1)

g(x).1x
1

-1-\1x, =

11x
3

+
• 2

+ 1x
1

j'x

0
/- ....

Ox3 + Ox
2

+ Ox
1

+ I\OX~1 = g(x ).OxO
..;;.O;;"'-----...=.="'---....:.......=.==---....:....~cO=;_=__'

1_1_x_
2

_+_1_x_
1

_+_O_x_
OI= r (x)

De omcirkelde termen zijn de opeenvolgende besehikbare termen van
3x b(x) op de ingang.

"F) rechthoekig omlijnde pol;Yl1omen stellen na elke schuifpuls de

inhoud van het CCR voer.

De met stippellijn omcirkelde coefficienten zijn de opeenvolgende

outputs van de terugkoppelpeort en tesamen vormen zij de verder

nteressa.nte bits van het quotientpolynoom q(x).

,a 7 schuifpulsen is het gehele codewoord aldus uitgeschoven

001110 met links de meest significante eerste bit.

':leoder

De goed/fout deteetie van een ontvangen woord geschiedt door het

syndroom-polynoom s(x) te berekenen. Slechts indien s(x) = 0 gevonden

wordt, I'lordt het ontvangen eodewoord als goed gekwalificeerd.
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Stel het verzonden codepolynoom c(x) = x16b(x) + rex).

iet ontvangen woord met foutpolynoom e(x) is dan:

c I (x) = x16b ' (x) + r ' (x) :: C (x) + e (x)

Definieer q"(x) en r"(x) als quotient resp. rest bij deling van

x16b l (x) door g(x), dus:

x
16

b l (x) _ 1I() r"(x)
g(x) - q x + g(x)

Dan wordt het syndroom sex) gedefinieerd door:

=
x16b I (x) + I' I (x)

g(x) = = q"(x)+ sex)~
g(x

Flen kan s(x) nu op twee manieren berekenen:

leling van het ontvangen woord c I (x) door g(x) geeft direct

:; 3 rest

=

het syndroom sex).

q"(x) + ~
g(x)

2. Het syndroom kan gevonden worden als som van de ontvangen

rest rr(x) en de rest r"(.x), berekend uit de ontvangen informatie

bits x16b I (x).

S (x) = r" (x) + r' (x) •

Tlet voordeel van methode 2 is dat het decodeercircuit hetzelfde is

als het codeercircuit en bovendien is in ons geval, door de aanwezig

heid van een tussenbuffer in verband met de foutcorrigerende

Hamming decoder, deze methode 12 bittijden sneller, reden waarom

thode 2 gekozen is.

C I (x)
Indien sex) = 0 gevonden wordt, betekent dit dat g(x) = q"(x),

'is dat het ontvan/:;en >word een codewoord is, en weI zeker het ui t

zonden codewoord c(x) zolang het stoorpolynoom e(x) minder termen

bevat dan d . • Ook hier is een stoorpolynoom aIleen dan niet te
mln

detecteren (s(x) ::: 0), als dit gelijk is aan een codepolynoom.
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5.4 Keuze van het generatorpolynoom

Df' keuze van het generatorpolynoom hangt slechts af van het type

sturingen dat men op het transmissiekanaal kan verwachten.

In het geval van een Binair Symmetrisch Kanaal met zekere bitfouten

lrans wordt iedere bit onafhankelijk door ruis aangetast.

Voor zo'n kanaal is een foutdetecterende code betel' naarmate zijn

minimum Hamming afstand d. groter is.
m1.n

De (verkorte) Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH) cyclische codes

bezitten de grootste d. bij gegeven aantal n-k redundantiebits.
m1.n

Er bestaat een BCH natuurlijke-lengte code met (n,k) = (255,239),

dus met 16 redundante bits. Deze code heeft d. = 5, dus allem1.n
foutpatl'onen die 4 of mindel' fouten verool'zaken, worden gedetecteerd.

De hieruit afgeleide verkorte (64,48) BCH-code heeft minstens

elfde Ramming-afstand dUs dezelfde detectiemogelijkheden.

_.enel'atorpolynoom van deze BCR-code voldoet aan:

(lit. 1, blz. 164 e.v.)

Hierin is m
1

(x) het z.g. minimumpolynoom van 0<., en m
2

(x) het

, -d.mumpolynoom van 0<.2, waarbij ()( een primi tief element van

Galois lichaam GF(23) is.

Deze minimumpolynomen zijn te vinden in de tabel op blz. 254 in

lit. 1.

We vinden als ruogelijkheid voor g(x):

g(x) = ( x8
+ x4 + x3 + x2

+ 1 )(x8
+ x

6
+ x5 + x4

+ x
2

+ x + 1) =
5 6 8 9 10 11 13 14 16

+ x + x + x + x + x + x + x + x + x + x

Vo,)r detectie van gebundelde fouten, dus bursts, zijn Fire-codes

meer geschikt.

Ret generatol'polynoom van een Fire-code heeft de volgende structuur:

(lit. 1, blz. 183)
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Hierbij is p(x) een irreducibel polynoom van graad m, voor c geldt

dan dus c = n-k-m.

Deze code detecteert met zekerheid:

1. ledere enkelvoudige burst waarvan de lengte ~ c + m = n-k is.

2. ledere combinatie van twee bursts, waarvan de korste ~ mis,

en de som del' lengten ~ c + 1.

Bijvoorbeeld:

Het generatorpolynoom

g(x) = (x5 + x
2

+ 1)(x
11

+ 1) = 1 + x
2

+ x5 + x
11

+ x13 + x16

De hierdoor voortgebrachte (64,48) cyclische Fire-code detecteert

met zekerheid:

1. elke enkele burst met lengte { 16

2. de volgende combinaties van 2 bursts met lengten resp.:

5 en { 7, 4 en ~ 3, 3 en ~ 9, 2 en ~ 10, 1 en !:: 11 •

Voor andere cyclische codes zie lit. 1, blz. 167 e.v.

De genoemde cyclische codes detecteren elk een bepaalde klasse van

foutpatronen met 10a% zekerheid.

Willekeurige andere foutpatronen kunnen wel gedetecteerd worden,

maar het is niet 100% zeker dat dit zal gebeuren.

Dit is als volgt in te zien:

Daa1' elk codepolynooro een veelvoud van g(x) is, wo1'dt elk stoorpatroon

dat gelijk is aan een codepolynoom, niet gedetectee1'd.
48Orodat een bericht 48 bits telt, zijn e1' in de cyclische code 2

verschillende codepolynomen van 64 bits.

In totaal bestaan er 2
64 verschillende foutpolynomen.

De kans dat een wil1ekeu1'ig foutpolynoom niet gedetecteerd wordt

is dus:

1) (fataal willekeurig foutpolynoom)
65000

De;c;e kans wordt niet beinvloed door de keuze van het 16-e graads

generatorpolynoom.
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Combinatie van beide coderingen

In deze paragraaf wordt nagegaan hoeveel van de 296 verschillende

foutpatronen, die de gecombineerde Hamming en cyclische gecodeerde

codewoorden kunnen aantasten, corrigeerbaar, detecteerbaar of

n~u& detecteerbaar dus fatael, zijn.

Bekijken we eerst de invloed van de foutcorrigerende codering:

Uit de generator- en paritymatrix van de Hamming codering/decodering

'3 sf te leiden dat er per 12-bits byte een 16-tal foutpatronen

jn die ofwel volledig gecorrigeerd ,'lorden ofl'lei gefjI1 verandering

in de 8 informatiebi ts veroor:~aken. llieronder zijn zij vermeld:

foutpatroon

. 100000000000
,,,.~

010000000000.~ ,')

001000000000

4. 000100000000

5. 000010000000

6. 000001000000

7. 000000100000

f3. 000000010000

Q 000000001000..,.

000000000100

11- 000000000010

0000000001

,>'(\()0000001 01

':)0000011

F, 000000001111,/ .
000000000000

syndroolIlvector

1011

011 '1

1 10n

1010

1001

0110

'1101

1110

1000

0100

0010

0001

0101

0011

1111

0000

correctie bit nr.

2

3

4

5

6

7

8

,'or een codewoord dat uit 8 stuks 12-bitsbytes is opgebouwd,

bestaan er dan 16
8 = 232 verschillende 96-bits foutpatronen die de

64 bits informatie in het geheel niet ofwel corrigeerbaar aantasten.
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Beschouwen we nu codewoorden £ ontstaan uit de gecombineerde

(96,48) cyclische en Hamming codering.

;·"'.ar de cyclische en de Hamming code beide lineaire codes zijn,

je- de gecombineerde (96,48) code ook lineair..;:;,

Er geldt dat de (mod 2) som van twee codewoorden £' en Cll weer een

codewoord £' II opleve rt.

Stel nu dat door de zender £' wordt uitgezonden en dat onderweg een

stoorpatroon optreedt van de vorm £11, dan ontvangt de decoder het

codewoord .£' + £." = .£' 11 •

Na decodering (waarbij noch fouten ,;/Orden gecorrigeerd, noch

,ci~de tecteerd), word t dan foutieve informatie afgegeven nl. het

bericht van .£'''.
-52 .

Stel vervolgens dat i een van de hierbov8n besproken 2' verschl11ende

stoorpatronen is die ofwel de 48 bits informatie in het geheel niet,

'·'.·Iel corrigeerbaar aantas ten.

Jan zal, in het geval .£'" door de zender verzonden wordt, het

. nnenkomende door f gestoorde woord, £'" + f volledig corrigeerbaar

zJ,jn en het bericht van .£.'11 afJ.everen, hetgeen correct is.

+,el nu dat het stoorpatroon de vorm heeft van £ 11 + i, dan wordt

•. ij ui tzending van £' in de decoder verkregen:

c' + C£." +1) ~~.£.'" +i= (na "correctie") C'II

In dit geval is het stoorpatroon fataal.

\Ve kunnen nu de vraag stellen:Hoeveel van de 296 mogelijke stoor

patronen zijn fataal, dat wil zeggen dat ze tot onjuiste

bericht-overdracht leiden.

1~r zijn 248 codewoorden van 96 bits. In de ui tdrukking hierboven

Kan £n dus elk van deze codewoorden zijn, uitgezonderd de codevector

Q, daar deze geen fatale gevolgen heeft. Voor £.11 zijn er dus

248 - 1 verschillende mogelijkheden.

~~ vonden voor f reeds 232 verschillende mogelijkheden.

lndien het geringe aantal foutpatronen f dat gelijk is aan een

codewoord £. verwaarloosd wordt, vinden we dat e1' voor de stoorpatronen

van de vorm £." + f. dan (2
48 - 1).232

verschillende combinaties

lllogelijk zijn.
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tJ :loze (2
48

- 1).2
32

stoorpatronen worden, na "correctie" in de

'.I.,L.llling decoder, in de cyclische decoder niet als fout gezien

zodat zij aanleiding geven tot een verkeerd bericht.

96. ""nvattend kunnen de 2 mogelijke stoorpatronen verdeeld worden in

, lassen:

1. 232 stuks die corrigeerbaar zlJn.

2. (248 - 1).232 stuks die niet gedetecteerd worden.

). de overige 296 2
80

stuks die weI gedetecteerd worden.

De kans dat een wiIIekeurig gekozen stoorpatroon fataal is,

bedraagt:

P (fataal willek. stoorpatr.)
2

80
1

~ _--:..-
-:>96 65000
'-

VergeIijkt men dit met de overeenkomstige uitdrukking op bIz.29 ,

zien we da [; de ~oevoeging van de Hamming redundantie geen invIoed

:lad oJ) de algemene kan::; op falen van de foutdetectie.

De kn.cs dat een foutpatroon tot de corrigeerbarebehoort, is bij

een willekeurig genomen foutpatroon (bitfoutenkans p == t) te

raarlozen klein nL 2-64 • echter voor kleiner wordende bi tfouten-

kans p stijgt deze kans monotoon.

Voor p == 0,1 is berekend: f (correctie mogelijk) ;:::; 0,03

Voor p -. 0,05 is P (correctie mogelijk) ~ 0,4.

Daardoor heeft de toevoeging van de foutcorrigerende code weI

degelijk zin, zoals ook door metingen bevestigd is.
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6. IJR.AKTISCHE UlTVOEIUNG

6.1 Blokschema

:en compleet encoder/decoder apparaat voor half duplex dataverkeer

is opgebouwd uit de volgende 5 wire-wrap-(print-) kaarten.

Zie blokschema figuur 15.

1. Interface kaart.

Deze bevat het ingangsbuffer (IB) waarin het te verzenden bericht

vanuit de computer "geladen" wordt en het uitgangsbuffer (UB),

waaruit een antvangen bericht en !'let statuswoord naar de computer

"gelost" worden.

DC-' besturing voor dit laden en lossen is oak op deze kaart

,ndergebracht.

2. Besturing encoder.

p deze kaart is ondergebracht:

- de logica voor de opwekking van de noadzakelijke stuurpulsen

voor de encoder, t.b.v. het verzenden van een codewoord.

- idem, t. b. v. het verzer,den van een goedmelding.

- de teller die het aantal keer telt dat een bepaald codewoord

verzonden is zonder dat daarop een goedmelding is ontvangen.

- de verwerking van een op kaart 5 gedetecteerde goedmelding.

- de flipflop die de transmissie-statusbit levert •

.I. Encoder.

Hierin zijn ondergebracht de volgende buffers en registers:

- het 16-bits cyclische code register (CCR), waarin uit de

48 informatiebits de 16 cyclische redundante bits worden

berekend.

het 8-bits Hamming encoder buffer (REB), waarin elke byte

successieveliJk opgeslagen wordt en waaruit hierna door

middel van 4 parity-checkers (PC) de 4 redundante Hamming

codebits bepaald kunnen worden.
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het 12-bits zendbuffer (ZB), dat op bevel van de besturing

encoder geladen kan worden met:

1. de synchronisatiebyte, ofweI

2. een Hamming gecodeerde byte, ofweI

3. de goedmeldingsbyte.

De inhoud van het ZB wordt synchroon met de modemklok naar

de modulator geschoven.

4. Besturing decoder.

Hierin worden, gestart door de syncdetectie, de noodzakelijke

stuurpulsen opgewekt voor de decoder.

Ook de goed/fout signalering van een codewoord bevindt zich

op deze kaart. In het geval "goed" wordt een commando tot het

zenden van een goedmelding aan kaart nr. 2 gegeven.

De logica van het testen van de e- en v-bits en de flipflop die

"uatageldig" geeft, is ook op deze kaart ondergebracht •

• Jecoder.

Op de decoderkaart bevinden zich de volgende buffers of

registers:

het 12-bits ontvangstbuffer (OB), waarin de van de demodulator

afkomstige bitreeks voortdurend geschoven wordt.

het 8-bits decoderbuffer (DB), waarin de van 12 tot 8 bits

gereduceerde, in een Hamming decoder gecorrigeerde, bytes

een voar een worden opgeslagen.

- een cycli.sche code register (CCR), net als in de encoder.

verder vinden direct achter het OB de volgende detecties

van 12 bits-bytes plaats:

1. synchronisatiedetectie: 12 x 111" in het OB aanwezig.

2. goedmeldingdetectie: aanwezigheid van het goedmeldings-

patroon in het OB.

Na het correctieorgaan van de Hamming decoder, dus in de

8-bits bytes, vindt de detectie van het kruispuntadres

plaats. Dit adres bestaat uit 5 bits en is in de eerste

informatiebyte ondergebracht.
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In de decoder vindt verder nog plaats, in 2 stappen van elk

8 bits tegelijk, het vergelijken van de twee 16-bits resten,

de een berekend in het CCR, de andere als cyclische redundantie

meegezonden.

Het al of niet gelijk zlJn van deze resten wordt aan kaart nr. 4

doorgegeven, waardoor de goed/fout kwalificatie van het ontvangen

woord mogelijk is.

In figuur 15 is het complete blokschema van een encoder/decoder

eenheid getekend. We zien hierop de 5 kaarten met de onderlinge

verbindingslijnen. De enkela lijnen zijn normale eendraadsver

bindingen, de gearceerde bredere banen zijn parallel-datapaden

waarbij het getal hierin aangeeft hoeveel bits breed deze zijn.

3 datapaden z.ijn met dikkere lijncm getekend dan de besturings

lijnen.

Aan de datapadcn is te den, of een buffer serie -in (-uit) en/of

.;rallel -uit (-in) aansluitingen heeft.

aanduidingen bij de verbindingslijnen komen overeen met die in

schema's en op de printconnectors.

Beknopte beschrijving van de werking

De globale werking van het systeem, waarbij vooral de dataloop

wordt bekeken, zal nu aan de hand van het blokschema van figuur 15

en het tijddiagram van figuur 16 besproken worden.

'lie houden in het vervolg voor buffers en registers de afgekorte

notatie aan.

Stel dat vanuit de computer een bericht verzonden moet worden.

de interface-kaart 1 wordt het 48 bits bericht in het IB geladen.

Dit kan gebeuren op verschillende manieren:

1. In 3 slagen van elk 16 bits over een 16-bits brede databus.

Dit is het geval bij koppeling aan de IBM Parallel Data Adapter

2701.
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2. In 6 slagen van elk 8 bits over een 8-bits brede databus bij

koppeling aan een NCS-8 microcomputer (verkeersregelaar).

j. Uiteraard is oak in 6~n keer laden via pen 48 bits brede databus

mogelijk, echter de ontworpen interface-kaart is hiervoar niet

geschikt.

De besturing van de interface-kaart heeft een eigen vrijlopende

klokgenerator op ca. 600 kHz., aangepast aan de pulstijden zoals

die bij de FDA 2701 worden opgegeven.

Het laden kan, althans wat deze besturing betreft, in het eerste

,seval in ca.20 JAs., in het tweede geval in c8o.40 fLs. gebeurd zijn.

Een puIs die aan het einde van het ~,aden opgewekt wordt, start de

encoder-besturing (kaart 2).

! 1e geheurtenissen vel Ic'pen nu verder s,':lnchroon Illet de modemklok.

'jj G kan gemakkelijk, daar de hi ts van de ui tgaande codewoorden

'.i teindelijk de encoder moeLeli v~)rlaten met de rnodemklokfrekwentie.

t betreft de encoder ingaandp; data, hiervan is de bitrate gemiddeld

lager dan de modembitrate omdat immers in de encoder extra bits

eden toegevoegd.

ue snelheid van het hele systeemwardt dus uiteindelijk bepaald

door de modemklokfrekwentie (= aantal Bauds), zodat het weinig

;sin heeft de encoder met een snellere klok te sturen.

Door het gehruiken van de modemklok wordt de besturing eenvoudj.ger

terwijl hovendien bij elke rnoilemklokfrekwentie een regelmatige

doorstroming van bits in de encoder gewaarborgd blijft •

.'Ianneer gaen modem gebruikt wordt, bijv. bij communicatie over

~ere dan telefoonlijnen, kan in de besturing encoder eenvoudig

een eigen klokgenerator gebruikt worden, waarvan de frekwentie

zander meer tot ca. 2,5 MHz. opgevoerd mag worden.

gebeurteniss,m in de encoder kunnen het best beschreven worden

aan de hand van de stand van een binaire teller in de besturing,

welke telkens na 12 klokpulsen opgehoogd wordt.
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stand van deze teller is in figuur 16 aangegeven.

Gedurende stand 0 tim 5 worden de 48 informatiebits (6 bytes van

R bits, aangeduid met B1 tim B6) zowel in het CCR als in het REB

p·C'schoven.

het CeR is gedurende die tijd de terugkoppeling ingeschakeld,

.ardoor de deling door het generatorpolynoom plaatsvindt (blz.24 )

t afloop hiervan staat de 16-bits rest in het CeR gereed.

Zodra B1 in het HEB staat, zijn direct door middel van 4 parity

dlPckers de 4 Hamming redundante bits bepaald.

Voordat nu B2 het llliB binnenschuift, wordt de nu 12 bits byte B1

in het ZB geklokt. Dit ZB kreeg al eerder een laadpuls nl. direct

na het setten van de besturing. Deze laadpuls klokte de

synchronisatiebyte in het ZB. 'l'ijdens stand 0 van de teller werd

deze synchronisatiebyte uit het ZB naar de modulator geschoven.

Nadat de laatste bit van de synchronisatie uit het ZB geschoven

js, komt de laadpuls die B1 in.1dokt en omdat het schuiven uit het

continu doorgaat, schuift vervolgens B1 uit.

Dit proces gaat verder zo door totdat B8 het ZB uitgeschoven is.

Echter B7 en B8 zijn niet afkomstig uit het IB, maar uit het CeR.

:'. f,rtoe wordt gedurende de tellerstanden 6 en 7 de ui tgang van

." eeR aan de ingang van he r, 1mB gekoppeld. Tevens wordt de

'.c,t"ugkoppeling in het eCR ui tgeschakeld zodat di.t nu als een

"'~'n schui fregis ter werkt.

Nadat de laatste byte B8 uit het ZB geschoven is, staat de teller

9 en wordt voorlopig nog niet gereset.

1'as nadat stand 10 is bereikt, kan de goedmelding in de decoder

binnen zijn en gedetecteerd worden (zie ook fig. 10).

Daarom wordt aIleen gedurende stand 10 een poort opengezet via

welke het signaal afkomstig van de goedmeldingsdetector (kaart 5),

een flipflop kan sturen. Eventuele goedmeldingssignalen worden in

andere dan stand 10 van de teller dus niet gehonoreerd, waardoor

de kans op een valse goedmelding t.g.v. storing klein is.
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Het resetten van de besturing vindt plaats:

i. Direct na binnenkomst van een goedmeldingsdetectie

2. Indien geen goedmelding is binnengekomen : wanneer de besturings

teller stand 11 bereikt.

Ljken we nu de gebeurtenissen aan de ontvangstzijde:

n de decoder (kaart 5) krijgt het OB continu schuifklolcpulsen,

;,.fg'fleid van het uit de demodulator afkomstige kloksignaal.

'11e ontvangen bitpatronen schuiven dus voortdurend het OB in.

,'o<:'ra de 12 x "1" van de synchronisatie in het OB staat, zal

hierdoor de besturing decoder gestart lvorden, waardoor een vast

"programma" afgewerkt gaat worden.

",mmaal door be t synchronisa tiesignaal geseL, zullen de set

commando's Ijc:.:eoorzaakt door alle even t.ueel in he t codet'JOord

,r.!.llwezige 12 x "1" bitpatronen germ invloed hebben.

Ook in de decoder verlopen aIle gebeurtenissen synchroon met de

·"'F''.1dulatorkloj~. die tro:x\'Jew; v.i.a de telefoon]j In weer synchroon

."et de mOdulaLorl<lok, en deze gebeurtenissen zijn weer het

beste aan de h 1.d vm~ de ~ .Le.·c in de besturing decoder te volgen.

Zodra de 12 bits van B1 in hpt OB stean, geeft de besturingsteller

'''en puls die de S, eventneel geeoITigeerde, informa hebits van B1

aet DB klokt. De gehele Hamming decodering en correctie geschiedt

., zoals trom~tms ook de Hn.mming codering in de encoder, in

GS parallcl-vorm 8!1 de data is dus geldig gedurenrle de tijd

"<Ul ~~n k1okperiode waar:in '2en 12-bi ts byte in het OB staat.

Jr middel van in totaal 8 laadpulsen worden aIle 8 bytes van

het codewoord via de foutcorrector op het juiste moment in het

DB geladen.

l;~chter ue puIs die })1 in het DB klokte, wordt ook gebruikt om de

eerst ~) biL ts vm; F: te testen: deze bevatten nl. het kruispunt

adTfG. iGoft eli t i,dres, dan ,wrdt een goed/fout flipflop in de

besturing' get'.d. Klopt dit; adres niet, dan wordt de hele besturing

(; l1111i dde J Ii jk ,,,erese t.
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1)1 L laatste zal dus gebeuren in de decoders van aIle kruispunten

waarvoor het bericht niet bestemd is, zij werden nl. aIle weI

«'or de synchronisatiebyte geset.

in de decoder waar het adres klopt, telt de teller d66r en tot

t~nd 7 zullen de bytes B1 tim B6 uit het DB in het UB en in het

'. geschoven worden. In het CCR is gedurende die tijd de terug

koppeling ingeschakeld waardoor, nadat de laatste bit van B6

j.ngeschoven is, de 16 cyclische redundantie bits in het CCR staan.

iller vindt dus dezelfde berekening plaats als in de encoder, en

deze 16 bits, aangeduid met B7' en B8' zullen als het bericht in

het UB foutloos is, dezelfde zijn als die van B7 en 38.

Zodra de teller stand 7 bereikt, wordt het deel van het CCl~ uat

op 'iit moment 137' bevat, vergeJeken met de 8 parallel ingangen

";'ll het DB waar op ditzelfde moment B7 aanwezig is.

',,;] ,'In '27' en E7 [Jiet gelijk, dan woye)t de goed/fout flipflop gereset

J~t dit verder. Zijn £7 en B7' ge:ijk, dan blijft de goed/fout

j Lpflop in de Dats tand t maar ],~<:) nog gereset worden als B8 en B8'

~t aan elkaar gelijk zijn.

ergelijken vindt op hat moment dat de teller stand 8

<, "'1. ~.h:t, B8' h, dan 8 plaatsen in het nu niet meer teruggekoppelde

CCR verder t'sf?f)':hoven,H: staat nn vlaar net 37' s tond, en B8 staat

de paral1elingangen van het DB.

Is ns dlt vergelijken de goed/rout flipflop nag steeds in de

,,~tstand, dan betekent dit d-::,t het bericht in het UB als foutloos

word t gebia1:Lficeerd.

'flak nadat de teller stand 8 heeft bereikt, vindt dan achtereen-

volgens het volgende plaats:

I" de gosel/fout flipf101J wordt getest: is deze in de setstand

dan ,vcn-dt een comrnandopuls "zena goedmelding" naar kaart 1

gestmJrd.

als de good/fout flipflop in de setstand staat, gebeurt tevens

b.et volt:~end~:
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de e- en v-controlebits die in het DB en in de v-flipflop

:3 taan, worden onderzocht op de geldigheid van de betrekking:

(If betekent: exclusive or)

";8 dit waar, dan komt het signaal "data geldig" op.

Tevens wordt, aIleen als de goed/fout flipflop geset stand,

de waarde van vUE opgeslagen in de v-flipflop, zodat deze bit

na goede ontvangst van het volgende woord als v fl' f1v- . l.p op
beschikbaar is voor bovenstaande test.

dt'; besturing decoder, dat wil zeggen de teller's en de Goed,!fout

flipflop worden gereset.

Jespreking van schakelingdetails

ts va cen lange gedeta ~leerde beschrijving van de complete

"Cia's te geven, is vo Is tlJl3..r, t:l'2 t IJ8 t geven van puls-ti jddiagrammen

meestal m1~r ze~gen ~ ~ Ike besch:i~ving oak.

Met be trekking tot de notLtiQs in de tijddiagrammen en de schema's

(fig 17 tim 2(3) geldt het volgende:

F, de typenUlIl1'ierS van de cireui ts u,i t de 'TTL 7400'-serie is het

getal 74 weggelaten. De aanduiding 08/2-6 geeft dUB aan: circuit

nr.2 van het 7408, aan.Gluiting nr.6.

u(~ draadklen; is in afgekol~te vorm in de schema's vermeld; dit maakt

opzoeken en controleren of wijzigen van de wire-wrap-kaarten

"kkdlijker .

•• ,j[j de schi,e,a's is bij sommige (n)and-poorten vermeld: "of voor

1. J .1. II Dj t wj J zeggen da t de be treffende poort een of-functie

ult voor low-]cvel-1og1c signalen•

.lpstell.ing van de cireui ts op de kaarten geeft fig.22, terwijl

'8 aanslui. tinJ(en van de 72-:po1ige printconnectoren zijn gegeven

i, t,;{~n:'t'nvolg€lii: zul1eTi nu VEUl elke kaart enkele bijzondeTe details
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besproken worden.

1. interface

aansluitingen van de 16-bits databussen en de besturingslijnen

,PJ'" de computer zijn op de 72-polige connector in overeenstemming

; i~ozen met die op de door G.Havermans ontworpen conversieprint voor

'bi1j~·, flaar TTL-Iogica.

iiierdoor kunnen zonder meer twee 26-aderige bandkabels voor de

;ppeling met de conversi.eprint wordEm gebruikt.

t'DA 2701 vraagt in zijn "read" mode een parity-bit over de 16

databits. Deze parity kan d.m.v. twee circuits type 74180 eenvoudig

"'orden gegenereerd •

......et 48 b:Jt~; DB moet ZiJ'l inhoud via de 8- of 16-bits databus af-

geven.

Hiervoor zou een multiplexer gebruikt kunnen worden.

;':1' is echter de voorkeu1' gegeven aan een schakeling wallrbij d.m.v.

~Hlelle SciHU fklok,., pgeOoilwd '.lit de cireui ts 711 14. 74300 en

,,+ met de -;;e1.1e1' 9316. teJ,ken; een gedE'(jlte van hut UB via de

circuits 741 /1 en 64/2 aall de databus gekoppeld wordt.

ip deze wijze worden een aantal circui, ts en een hoeveelheid bedrading

,'·;,S paard.

elfde schuifklokgenerator wordt getruikt om de data in het IB,

',,,,r: de afzond(?rlijke laadpuL,en dDor, een 8- of 16-tal plaatsen

schuiven.

r:neer men het gebruik van de speciale Schottky-circuits in deze

/~lienerator wil vermijden, dan kan men dat door de frequentie

\',:n p '''0 voJ.dnende te v81'lagen. WeI wordt hierdoor de minimum tijd,
UJI

'Jenodicd voer het laden en overnemen van de data, vergroot.

Om er zeker 'ian te zijn dat de data in het HEB en CCR is geklokt

v66rdnt de ujtgang van net IB kan veranderen (zie fig 15), schuiven

bet rmB en he I CC;~ oj:) de voorflank en het IB op de achterflank van

,Jezelfde sehuifk~ol::pulsell.

>i..,) :JE: t imlchakelen van de voedingsspanning vindt een algehele

r'(',3C' t ts. Deze reset dlmrt ca. 2x zo lang als die in de besturing
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van de encoder, dit om er zeker van te zijn dat de besturing en

coder gereset is voordat de besturing van de interface kan gaan

werken.

2. Besturing encoder

Direct na de ingangen B2 en B8 voIgt een schake ling voor aanpassing

van de niveau's van de line-drivers in de modem

(hoog= +6V., laag= -6V.), aan de TTL-niveau's.

- Het via B7 uitgannde signaal "Request to send" komt direct op

zodra 7474/6-8 of 7410/1-8 laag wordt, doch valt vertraagd af als

deze punten beide hoog worden.

Hierdoor wordt voorkomen dat bij Elk woord het lijnrelais in de

modulator zou moe ten schake len.

- Door van d:" binaire ui tgEmgen a, b, c, d van de teller 7493/2 een

bepaalde con;binatie te kiezen, wordt het maximum aantel herhalingen

van een codewoord ingesteld.

Kiest men a, C (bi.n''l.ir 5). dan \wrdt een codewoord maximaal 5x ver-

zonden. Is dan nog geen Iding binnengekomen, dan wordt de

transmiss.ie>3tEl ws-flipflo p '/4 14-6 gereset.

- De circuits 7~OO/1. 7410/1, 7474/1 en de teller 9316/2 vormen een

onafhankeli~jke besturing voor het zenden van een goedmelding.

De signalen die hierbij gegenereerd worden zijn in fig.20 geschetst.

Door de verbinding van punt 7411/1-11 met 7410/1-8 wordt een pri-

ori tei t ingeboU"i'iQ voor het verzenden van €len goedmelding boven

het verzenden van een codewoord.

Dit heeft geen nadelen en kan aIleen maar voordelen opleveren •

.. De commandopulsen: zene. goedmelding, einde data laden, goedmeldings

detectiE:. Koman a~,}rn.chroon t.o.v. de besturingsklokpulsen ~ 1 en if
2

binnen.

Daarom uturen dcze signalen direkt asynchrone flipflops, waarvan

de uitgangerJ vdrbonden zijn met D-flipflops. Na deze D-flipflops

z1 jn de s, gLC" len dan weer synchroon.

_. iianneer IT'en el" c:mnectoringang B2 met B3 verbindt, gebruikt men

de intt:rne lclokgenerator i.r'.v. de modemklok.

Door lee; i.lze van de c~ondensator aan 7414/1 -1 3 kan de frequentie
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hiervan ingesteld worden.

5. Encoder

- Het ZB in de encoder bestaat uit 3 circuits type 7494.

':erdoor ontstaateen 12 bits parallel-in / serie-ui t schuifregis

er waarbij de 12 bits uit twee verschillende bronnen gekozen

kunnen worden.

via het ene 12-tal ingangen worden de gedecodeerde bytes geladen,

via het andere 12-tal het goed.meldingspatroon.

:';e synchroni:3atiebyte 12 x "1" wordt verkregen door het ZJ3 ie re

setten, waardoor hierin 12 x "0" ontstaat, en de uitgang van het

ZB te inverteren.

De data en het goedmeldingspatroon moeten dus ook in geinverteerde

vorm geladen worden.

Op deze wijze wordt een besparing van ca 6 Ie's bereikt t.o.v. een

dual-source register opgebouwd uit 2 stuks 74165 met de benodigde

poorten.

et generatorpolynoom j<c' instelbaar gemaakt d.m.v. 16 schakelaar

tjes, die in g(x) de coefficienten g. bij xi voorstellen voor

o ~ i {" 15. De coefficient bij x
16

is ~utolnatisch 1.

:ordt het generator-polynoom vast ingebouwd dan komen het power

Tcuit 7417/2 en een of meer 7486's ie vervallen.

~ ~oedmeldingspatroon is gekozen: 111111110111.

","."·,,re patronen zijn te kiezen door aan het ZB andere verbindingen

ie maken, waarbij wel de goedmeldingsdetector in de decoder hieraan

'loe t worden aangepast.

- De flipflop 7474 synchroniseert de uit het ZB komende geldige data

met ~2. Daar ~2 samenvalt met de opgaande flank van de modemklok,

wordt voldaan aan de voorwaarde genoemd op blz. 13 van lit. 6.

4. Besturing decoder

.. Het signaal: data geldig is tesamenmet het adresdetectiesignaal

op de en - poort 7408/2 aangesloten.

Zolang "data geldig" hoag is, zal bij ontvangst van een codewoord
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de besturing telkens op het moment van de adresdetectie middels

de puIs op 7404/1-10 gereset worden, zodat geen goedmelding voIgt

en het woord herhaald wordt.

Pas nadat het ontvangend apparaat (bijv. de kruispuntcomputer) de

geldige data uit het UB heeft overgenomen, kan weer een binnenkomend

codewoord behandeld worden.

Zodoende kan ook een langzaam werkend apparaat aan het datatrans

missiesysteem gekoppeld worden, waarbij dit apparaat dan de data

throughput bepaalt.

Genoemde verbinding naar 7408/2-9 mag weggelaten worden indien

zeker is dat het ontvangend apparaat de data uit het UB heeft over

genomen voordat de adresdetectie van het volgend woord plaats vindt.

In het 9600 Baud systeem betekent dit dat het ontvangend apparaat

binnen 2,5 ms. nadat "data geldig" hoog wordt, de data moet hebben

bLnnengehaald.

- De commandopuls "zend goedmelding" op punt 7408/3-3 wordt tevens

gebruikt als testpuls voar het signaal op punt 7408/3-6.

Dit punt is haog als nan de voorwaarde genoemd op bIz. 40 voldaan

is, en aHeen dan zal de "data geldig" flipflop via poort 7400/3-8

~eset worden.

Hierna klokt de achterflank van dezelfde puIs op 7408/3-3 via de

inverter 7486-8 de nieuwe v-bit in de v-flipflop 7474/3-3.

De besturing wordt tenslotte gereset d.m.v. de eerstvolgende klok

puIs 'f
2

' die via de circuits 7400/2-11 en 7408/3-11 de flipflop

7474/1-5 doet omklappen.

~oder

- 1n verband met de keuze "1" voor de eerste 8 bits in het goedmel

dingspatroon, kan voor de detectie van dit deel van de goedmelding

{let circuit 7430/1 van de synchronisatie-detector gemeenschappelijk

orden gebruikt.

- Voor de decodering van het 4-bits syndroom naar kolommen van H

(zie blz. 20) is i.p.v. een 1-uit-16 decoder een 1-uit-10 decoder

gebruikt. Dit blijkt slechts mogelijk indien VOor de decodering

rie .i nvcrse van hat syndroom, dus sO' 8 1, s?' s .. , gebruikt wcrdt.
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i'le betreffende ui tgang van de decoder type 7442 wordt laag terwijl

~e qndere uitgangen hoog blijven.

n ~et correctie-orgaan, de exclusive-or's 7486/7 en 7486/8, worden

'~ICL,',rdoor aIle databits, uitgezonderd de foutieve, ge5:nverteerd.

:Tierdoor staan op de 8 parallel-ingangen van het DB, circuit 74165,

'"ecorrigeerde bytes in ge5:nverteerde vorm.

li~8rmee moet bij het aansluiten van de adresdetectie-logica rekening

.corden gehouden.

~ inverse uitgang van het DB levert de databytes weer in de juiste

vorm aan het CCR en het liB.

Op bIz. 27 werd aangetoond dat het syndroom sex) te bepalen is uit

sex) ::: r"(x) + r'(x).

De rest r"(x) is in twee delen na elkaar aanwezig in de laatste

8 flipflops van het CeR.

De rest r'(x) is in twee delen ne. elkaar in geinverteerde vorm

arwezig op de 8 parallelTingangen van het DB.

1n de 8 exclusive-orIs 7486/5 en 7486/6 wordt dus in twee stappen

bepaald:

sex) ::: r"(x) + ;7(x)

;';en correct ontvangen codevlOord, dat dus sex) ':c 0 oplevert, heeft

0evolg dat, tijdens het optreden van twee testpulsen op punt

7400/1-5 in de bei3turing, de ui tgangen van de exclusive-or's alle

)og zjjn.

,eIleen in dat geval zal op die momenten ui tgang B30 ("resten gelijk")

via poort 7430/3 laag zijn en de goed/fout flipflop 7474/2-1 niet in

de stand "fout" gereset worden.
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Modificaties van de Interface

" in 6.2 verrneld, kunnen de data in het systeem op

verschillende manieren geladen en gelost worden.

i:et schema van fig.24 is de toestand aangehouden, waarbij

ytes van 8 bits in het IE geladen, en 5 bytes van 8 bits uit

het UB gelost worden. De eerste byte, de adresbyte met de controle-

,3 e en v,wordt niet afgegeven, waardoor in dit geval slechts

pure informatie het UJ3 verlaat.

Wanneer de interface gekoppeld moet worden aan de PDA 2701 ,

waarbij dan 3 bytes van 16 bits geladen en gelost worden, dienen

op de interfacekaart de volgende wijzigingen te worden aangebracht:

7~0 oak fig. 29, 17 en 18.

1. Punt 74165/2-1 wordt i.p.v. aan haog niveau, verbonden met

punt 74165/1-1 zodat 16 bits tegelijkertijd geladen worden.

;eller 9316 illoet nu 16 i.p.v. 8 schuifpulsen aftellen, hetgeen

'eikt wordt door de veroindj.ng aan 9316-12 te verplaatsen

'laar 9316-11 .

, demand-teller, gevolmd door 7474/4-8, 7474/4-6, 7474/5-6,

dient i.p.v. naar stand 0 naar stand 3 te worden gepreset,

"etgeen geDchjedt dO'Jr de verbindingen van 7474/4-10 en 7474/4-4

&e verplaatsen naar 7474/4-13 resp. 7474/4-1.

Punt 7474/4-10 komt nn permanent aan hoog niveau (H).
4. De aansluitingen 7430-1 en 7430-3 komen resp. aan 7474/4-8 (i)

en 7474/4-6 (8"), zodat oij status lossen de demandteJler vanuit

stand 3 door de puls op 7430-8 naar stand 5 gepreset kan worden.

Daartae vrordt de verbinding van 7430-8 naar 7474/4-13 verlegd

naar 7474/4-4 en tevens verbonden met 7474/5-1, terwijl de

'rcuits en de v6~bindingen aan 7404/2-8-9 en 7400/4-8-9-10

komen te vervallen.

'). De parity-checkers 74180/1 en 74180/2 dienen te worden aange-

brach t.
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6.5 Resu1taten van een testopste1ling

Het gebouwde datatransmissiesysteem is onderworpen aan een

nantal duurproeven, waarbij a11erlei gegevens over het systeem

'den verkregen.

, pste1ling van de testsehakeling is getekend in fig. 30.

~CS-8 genereert telkens een berieht, dat in de encoder tot een

'.>1,i;ord word t omgevormd, daarna word t verzonden via een korte

storingsvrije verbinding tussen de 9600 Baud moderns, en daarna

.~ t gedecodeerd.

,:;;Jsen de demodulator en de decoder is de moge1ijkheid aanwezig

am stoorpatronen toe te voegen.

decodering wordt geldige data weer teruggevoerd in de NCS-8,

waar vergelijking plaats vindt met het verzonden berieht.

Tevens wordt in deze testopstelling via hat statuBwoord binnen-

i.:ld in de ECS-8:

,) de stand van de teller 74~3/2 op kaa~t 2, die in deze test

stelling tot max.? talt.

2) de stand van een extra flipflop die aangeeft of er correctie

in de decoder heeft plaatsgehad.

i il Lg.31 zijn de resul taten van de tests in tabelvorm we(~rgegeven.

Dovenste tabel laat zien dat bij een bitfoutenkans van 0,5 %
• benodigde aantal uitzendingen veer ~~n woard niet grater dan

I<..cJl lB.

1;"l.gens gegevens van de PTT bedraagt de foutenkans voor telefoon-

lrlijnen globaal ongeveer 5 per 100.000 tekens, dus een fouten

kans van 0,005 ~. (lit.a).

Een maximum aantal van 5 maal uitzenden lijkt dus voorlopig ruim

voldoende.

Het onderste deel van fig.31 geeft de resultaten van de duur

proeven weer:

Eerst werd het systeem getest met de stoorgenerator uitgesehakeld.

Ca. j rniljoen berichten werden in ca. 18 uur foutloos overgebraeht.
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Blj toevoeging van storing blijkt uit de resultaten dat ca.

1 op de 1,5 miljoen berichten foutief of in het geheel niet

,<verkomt ( de data werd dan niet geldig wegens afwijkende e- of

',its ).

':..iK is he t functionneren van de foutcorrigerende codering te zien.

I zal zinvol zijn dergelijke duurproeven met het systeem uit te

,(;E:;~en bij gebruikmaking van een echte telefoonlijn, waarbij

Via~rschijnlijk andere modems dan de CRETHA-Modems(lit.6)

Jruikt moe ten worden.
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