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SAMENVATTING

In de komende jaren zal het telecommunicatieverkeer uit de verschillende

bestaande publieke communicatienetten worden ondergebracht in het

breedband-ISDN of BISDN. Voor de implementatie van het BISDN is door CCIII

gekozen voor de pakket-georiënteerde schakel techniek ATM, vanwege het feit

dat AIM erg efficiënt is qua gebruik van transmissiemiddelen in het net, met

name bij dataverkeer.

Dit betekent echter niet dat SIM-technieken (d.w.z. aan digitaal

circuitschakelen verwante technieken zoals onder meer in telefooncentrales

gebruikt worden) voor het BISDN hebben afgedaan. Zo zullen bundels van

AIM-kanalen getransporteerd worden via een SIM-transportsysteem op basis van

de zogeheten SDH-standaard. Een andere reden waarom SIM interessant blijft is

dat door nieuwe transmissie-technieken voor glasvezel de kostprijs per Mbit/s

transportbandbreedte sterk zal dalen, waardoor SIM wellicht ook voor

dataverkeer aantrekkelijk wordt.

Dit afstudeerverslag is het resultaat van een onderzoek naar basisprincipes

voor SIM-schakelnetwerken voor (B)ISDN-doeleinden. Deze schakelnetwerken

moeten op eenzelfde moment transmissiekanalen met verschillende bitsnelheden

kunnen schakelen. Uit het onderzoek is gebleken dat twee categorieën van

dergelijke 'multirate' schakelnetwerken onderscheiden kunnen worden:

De eerste categorie bevat schakelnetwerken, die vergelijkbaar zijn met de

schakelnetwerken uit telefooncentrales. Door in deze schakelnetwerken enkele

bijzondere maatregelen te treffen kunnen hiermee verschillende bitsnelheden

worden geschakeld, door meerdere slots in het IDM-frame tot één kanaal te

combineren.

De tweede categorie bevat schakelnetwerken met architekturen die gebruik

maken van bijzondere IDM-frame-strukturen. Hiermee kunnen transmissiekanalen

met zeer sterk uiteenlopende bitsnelheden worden geschakeld. Bovendien blijkt

dat voor deze schakelnetwerken veel minder hardware nodig is dan voor

schakelnetwerken uit de eerste categorie, voor een gegeven verkeersaanbod.



- 1 -

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING

Literatuur (bij hoofdstuk 1)

1.1

1.6

2. MULTISLOT-KANALEN BINNEN STANDAARD TIME SLOT (DATA) INTERCHANGERS 2.1

2.1. Inleiding

2.2. Multislot-kanalen binnen gewone TSIs

2.2.1. Wat we in deze paragraaf doen

2.2.2. Modellen voor gewone TS1s

2.2.3. Model voor data-uitwisseling door een gewone TS1

2.2.4. Multislot-verbindingen binnen een gewone TS1

2.2.5. Time Slot (Data) Sequence 1ntegrity in een gewone TS1

2.2.6. Algoritme dat slot-toewijzing voor een multislot-kanaal
bepaalt

2.3. Multislot-kanalen binnen TSIs met een dubbel datageheugen

2.3.1. Modellen voor TS1s met dubbel datageheugen

2.3.2. Het schakelen van multislot-kanalen met TS1s met dubbel
datageheugen

2.4. Conclusies t.a.v. multislot-kanalen in standaard TSIs

Literatuur (bij hoofdstuk 2)

2.1

2.3

2.3

2.4

2.8

2.10

2.14

2.19

2.22

2.22

2.25

2.26

2.27



- ii -

3. SCHAKELNETWERKEN VOOR HULT1SLOT-KANALEN 3.1

3.1. Inleiding 3.1

3.2. Model voor een klasse van schakelnetwerken waarmee
multislot-kanalen kunnen worden geschakeld 3.1

3.3. Beschrijving van enkele typen schakelnetwerken voor
multislot-kanalen 3.4

3.3.1. Multiplexer-TSI-Demultiplexer 3.4

3.3.2. TST-schakelnetwerk 3.6

3.3.3. STS-schakelnetwerk 3.8

3.3.4. Schakelnetwerken met TSTST-, STSTS- en meer uitgebreide
strukturen 3.9

3.4. Conclusies t.a.v. schakelnetwerken voor multislot-kanalen 3.10

Literatuur (bij hoofdstuk 3) 3.11

4. SCHAKELNETWERKEN MET EEN HULTIFRAME-STRUKTUUR 4.1

4.1. Inleiding 4.1

4.2. Multiframe-strukturen 4.2

4.3. Schakelnetwerken met parallelle deelnetwerken voor de
verschillende basisnelheden 4.7

4.3.1. Schakelnetwerken met parallelle deelnetwerken, met een
flexibele toewijzing van kanalen in het frame 4.7

4.3.2. Schakelnetwerken met parallelle deelnetwerken, met een
vast aantal kanalen van elke basissnelheid 4.10



- iii -

4.4. Schakelnetwerken met random-write, random-read TSls 4.16

4.4.1. Multiframe-strukturen voor ISDN-doeleinden 4.16

4.4.2. De Random-write, Random-read TSI 4.19

4.4.3. Schakelnetwerken die zijn opgebouwd uit Random-write,
Random-read TSIs 4.23

4.4.4. Het voorkomen van "blokkering" in het frame 4.27

4.4.5. Bundels 4.32

4.5. Voordelen van een synchroon net bij een multiframe-struktuur 4.39

4.6. Conclusies t.a.v. schakelnetwerken met een
multiframe-struktuur 4.40

Literatuur (bij hoofdstuk 4) 4.41

s. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1. Conclusies

5.2. Aanbevelingen

BIJLAGE I: DEFINITIES VOLGENS CCITT OP HET GEBIED VAN
TRANSFER MODES, COMMUNICATIENETTEN, SCHAKELCENTRALES
EN DIGITALE TRANSMISSIE

BIJLAGE II: WISKUNDIGE ONDERBOUWING VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET
SCHAKELEN VAN MULTISLOT-KANALEN MET EEN GEllONE TSI

II.l: Wiskundig bewijs dat in een kanaal met minimale
transmissiedelay elk datawoord een vertraging
ondervindt van minder dan 1 frameduur

II.2: Pascal-programma voor slot-toewijzing

5.1

5.1

5.2

Bl

B5

B5

B8



- 1.1 -

1. INLEIDING

In de komende jaren zal het telecommunicatieverkeer uit de verschillende

bestaande publieke communicatienetten geleidelijk aan worden ondergebracht in

het breedband-ISDN of BISDN. Dit betekent onder andere dat de funkties van

het telefoonnet, de kabel-TV-netten en de bestaande netten voor dataverkeer

zullen worden overgenomen door één allesomvattend netwerk. Het BISDN zal dus

plaats moeten bieden aan verkeer met zeer verschillende bitsnelheden,

variërend van minder dan 1 kbit/s tot 100 Mbit/s en hoger. Een gedeelte van

het verkeer zal bestaan uit verbindingen met een vaste bitsnelheid (zoals

bepaalde vormen van beeld- en geluidskanalen), terwijl daarnaast grote

hoeveelheden data met variërende bitsnelheden aan het net zullen worden

aangeboden (met name dataverkeer tussen computersystemen). Binnen het BISDN

zullen dus zodanige transmissie-, multiplex- en schakelvoorzieningen

beschikbaar moeten zijn dat in al deze vormen van dataverkeer kan worden

voorzien. Alle aspekten van transmissie, multiplexing en schakelen in een

telecommunicatienet tesamen worden de transfer mode genoemd. In 1989 is door

CCITT bepaald dat de Asynchrone Transfer Mode (ATM) de transfer mode zal

worden voor implementatie van het BISDN [Minzer89]. ATM is een

pakket-georiënteerde, connectie-georiënteerde, multiplex- en schakel techniek.

In een net dat is gebaseerd op ATM kunnen zowel datastromen met constante als

met in de tijd variërende bitsnelheden worden getransporteerd: Door het

pakket-karakter van ATM kan de bandbreedte van een ATM-'transportkanaal' zich

aanpassen aan het data-aanbod voor de betreffende verbinding.

De tegenhanger van ATM is STM, de Synchrone Transfer Mode. STM is in feite

een verzamelnaam voor alle mogelijke synchrone transport-, multiplex- en

schakel technieken. De bekendste STM-toepassing is het digitale telefoonnet.

Bij STM wordt alle verkeer afgehandeld met transportkanalen die een in de

tijd constante bitsnelheid hebben. Een dergelijk transportkanaal wordt

gevormd door datawoorden van een vaste lengte die volgens een periodiek

patroon worden verzonden. Dit betekent dus dat voor een bestaande verbinding

te allen tijde bekend is op welke 'diskrete' tijdstippen data zal vertrekken
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en aankomen. Daarmee heeft communicatie op basis van STM twee voordelen ten

opzichte van ATM:

• Bij STM wordt alle verzonden data met een vaste, vooraf bekende,

vertraging op de bestemming afgeleverd. Hierdoor hebben verbindingen een

real-time karakter.

• Het is inherent aan SIM dat binnen een schakelcentrale nooit data verloren

zal gaan.

Hier staat echter tegenover dat AIM veel efficiënter is qua gebruik van

bandbreedte wanneer data met variabele bitsnelheden moet worden

getransporteerd. Dit is dan ook de reden dat voor het BISDN voor AIM is

gekozen.

Ondanks het feit dat CCITT de keuze op ATM heeft laten vallen, blijven

STM-technieken om twee redenen interessant voor het BISDN:

• In de toekomst zullen bundels van AIM-kanalen worden getransporteerd via

een transportsysteem op basis van de Synchrone Digitale Hierarchie (SDH). De

SDH-standaard [CCITT90] [Harrison91] [Wright89] beschrijft een

STM-framestruktuur waarbinnen datastromen met uiteenlopende bitsnelheden (van

1,5 Mbit/s tot 600 Mbit/s en hoger) kunnen worden getransporteerd. Naast

ATM-bundels is binnen SDH plaats voor het bestaande STM-telefoonverkeer, en

eveneens kan breedband-verkeer met vaste bitsnelheden direkt worden vervoerd.

Uiteindelijk zal een wereldomspannend netwerk op basis van SDH het

onderliggend transportmechanisme moeten gaan vormen voor het BISDN.

• Door de komst van coherente transmissietechnieken voor glasvezel zal op

zekere termijn een enorme transportcapaciteit beschikbaar komen (in de orde

van 1000 Gbit/s per vezel). Wanneer de kostprijs per Mbit/s hierdoor sterk

daalt wordt de noodzaak om zuinig met bandbreedte om te springen minder

groot, waardoor STM misschien ook voor dataverkeer weer interessant wordt. Er

is zelfs voorgesteld om in dat geval alle verkeer af te handelen met kanalen

van één en dezelfde (grote) bandbreedte [O'Reilly88].

Het is dus nog steeds van belang om SIM-technieken (met name

schakelcentrales) voor ISDN-doeleinden (inclusief het BISDN) te onderzoeken.

De afgelopen jaren zijn op dit gebied dan ook verschillende publicaties

verschenen (zie de literatuuropgave aan het einde van elk hoofdstuk van dit

verslag). Tussen deze artikelen bestaat echter weinig samenhang voor
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wat betreft de gebruikte begrippen en de betekenis van die begrippen. Om een

eerste aanzet te geven tot een meer eenduidig gebruik van termen is in

bijlage I een lijst met door CCITT gedefinieerde begrippen [CCITT88]

opgenomen op het gebied van transfer modes, communicatienetten,

schakelcentrales, en digitale multiplexing en transmissie.

Zoals gezegd is het digitale telefoonnet de bekendste SIM-toepassing. In

Fig. 1.1 is een voorbeeld weergegeven van een communicatienet, dat het

telefoonnet zou kunnen voorstellen. De gebruikers zijn aangesloten op lokale

centrales. De lokale centrales zijn met elkaar doorverbonden via

verkeerscentrales. Wanneer tussen twee gebruikers een verbinding moet worden

opgezet, dan worden in de centrales de juiste doorverbindingen gemaakt, zoals

geïllustreerd in Fig. 1.2.

Een telefoonverbinding is altijd een circuit. Een circuit bestaat uit twee

kanalen, in tegengestelde richting, met dezelfde transportcapaciteit. Als de

verbinding uit Fig. 1.2 een telefoonverbinding voorstelt, dan is dus sprake

van tweerichtingsverkeer. Het opzetten van een telefoonverbinding gebeurt

lokale centrale

.---.----

gebruiker

link

---.--- I I '--.---..
Fig. 1.1: Voorbeeld van een communicatienet

\ \''\...
\ \ .
\ \\...
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qebrulker ----

Fig. 1.2: Voorbeeld van een verbinding in een communicatienet

door middel van circuitschakelen (CCITT: circuit switching). Hierbij worden

'stukjes circuit' op elk van de links met elkaar doorverbonden, waardoor een

verbinding tot stand wordt gebracht.

In een digitaal telefoonnet wordt al het verkeer afgehandeld met precies één

bitsnelheid. Het belangrijkste verschil tussen het telefoonnet en een

STM-communicatienet voor ISDN-doeleinden, is dat in het laatste geval de

transportkanalen van verschillende verbindingen verschillende bitsnelheden

kunnen hebben. We spreken daarom van een net met multirate verkeer, waarbij

uit een eindig aantal transport-bitsnelheden kan worden gekozen. In een

STM-net voor ISDN-doeleinden moet dus op de links een zodanige

TDM-framestruktuur bestaan dat verschillende bitsnelheden in één frame kunnen

worden samengebracht. Wat betreft de schakelcentrales, of beter gezegd de

schakelnetwerken in die centrales, geldt dat kanalen van verschillende

bitsnelheden 'door elkaar heen' moeten kunnen worden geschakeld.

Een ander verschil tussen het telefoonnet en het ISDN is dat binnen het ISDN,

naast verbindingen in de vorm van circuits, er ook behoefte is aan

verbindingen die bestaan uit één enkel kanaal, of uit meerdere kanalen met

verschillende bitsnelheden, afhankelijk van de dienst die wordt geleverd. Dit

betekent dat binnen het net 'losse' kanalen moeten kunnen worden opgebouwd

(CCITT: channel switching), en dus ook dat de schakelcentrales hiervoor

moeten zijn uitgerust. Circuits en andere verbindingen kunnen dan uit losse

kanalen worden samengesteld. Overigens wordt er in de literatuur soms van

uitgegaan dat ook in het ISDN alle verkeer in de vorm van circuits zou kunnen

worden afgehandeld [Herger87] [Niestegge87].
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Fig. 1.3: Principe van schakelnetwerken voor multirate kanalen

In een STM-communicatienet voor ISDN-doeleinden zijn dus schakelnetwerken

nodig zoals in Fig. 1.3, waarin kanalen met uiteenlopende bitnelheden kunnen

worden uitgewisseld tussen de TDM-frames op de verschillende links. In de

figuur is op elke link slechts één kanaal weergegeven; in het algemeen is

hier echter sprake van multiplexes van (multirate) verkeer.

Het voorliggend afstudeerverslag is het resultaat van een onderzoek naar

basisprincipes voor STM multirate schakelnetwerken voor ISDN-doeleinden. In

eerste instantie is uit literatuuronderzoek een aantal mogelijke realisaties

van multirate schakelnetwerken tevoorschijn gekomen. Vervolgens zijn hieruit

een aantal verschillende principes afgeleid.

In het eerste gedeelte van het verslag wordt ingegaan op schakelnetwerken die

zijn gebaseerd op bestaande principes (die bekend zijn uit de

telefoniewereld), en waarmee met speciale maatregelen multirate verkeer kan

worden geschakeld. We spreken hier van het schakelen van multislot-kanalen,

omdat uit meerdere slots uit een TDM-frame één kanaal wordt gevormd. In

hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op het schakelen van multislot-kanalen

binnen Time Slot (Data) Interchangers. Dit vormt de basis voor hoofdstuk 3,

waarin het schakelen van multislot-verkeer in conventionele centrales aan de

orde komt.

In het tweede gedeelte van het verslag (bestaande uit hoofdstuk 4) wordt

ingegaan op multirate schakelnetwerken die zijn gebaseerd op zogenaamde

multiframe-strukturen. Ook hierbij komt de theorie uit hoofdstuk 2 weer

terug.
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2. MULTISLOT-KANALEN BINNEN STANDAARD TIME SLOT CDATA) INTERCHANGERS

2.1. INLEIDING

Met het oog op de invoering van het (B)ISDN zou het een voordeel zijn,

wanneer met conventionele schakelnetwerken (zoals bijvoorbeeld TST- en

STS-schakelnetwerken) meerdere bitsnelheden zouden kunnen worden geschakeld.

Dit zou ten eerste betekenen dat met bestaande 'monorate' schakelcentrales

(telefooncentrales), met eventueel kleine aanpassingen, multirate-verkeer zou

kunnen worden verwerkt. Ten tweede zouden dezelfde principes direkt kunnen

worden toegepast in schakelnetwerken voor breedband-verkeer, bijvoorbeeld op

basis van de SDH-framestrukturen [Maddern 89-1].

In een conventioneel STM-schakelnetwerk, voor verkeer van één bitsnelheid,

bestaat elk kanaal uit één slot in het TDM-frame. De enige mogelijkheid om

met een dergelijk schakelnetwerk kanalen met verschillende bitsnelheden te

kunnen schakelen is door het toekennen van meerdere slots aan één kanaal. Op

die manier kunnen in hetzelfde frame verschillende bitsnelheden bestaan (die

telkens een geheel veelvoud zijn van de basissnelheid). Een verbinding tussen

twee groepen slots op twee verschillende links van het schakelnetwerk is dan

een multislot-verbinding (CCITT: multislot connection).

Een algemeen bekend probleem bij het schakelen van multislot-verbindingen is

het fenomeen dat binnen een conventioneel schakelnetwerk de onderlinge

volgorde van de data van een multislot-verbinding kan veranderen [Beshai90]

[Lutton84] [Maddern89-2] [Saito86]. De oorzaak hiervan ligt bij de Time Slot

(Data) Interchangers (TSIs) van het schakelnetwerk; dit zijn immers de enige

plaatsen waar data tussen slots kan worden uitgewisseld. Door nu bij de TSIs

bijzondere maatregelen te treffen, zijn verbindingen mogelijk waarbij wél

sprake is van behoud van datavolgorde, oftewel verbindingen met Time Slot

(Data) Sequence Integrity (CCITT: time slot sequence integrlty), of kortweg

TSSI.
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Een in de praktijk gehanteerde oplossing om in een multislot-verbinding ISSI

te garanderen is deze [Beshai90] [Maddern89-2]: Bouw de verbinding zodanig op

dat de data, die moet worden verzonden, overal op de weg door het net telkens

frame-gewijs bij elkaar blijft. Op deze manier is gegarandeerd dat data die

binnen één frame vertrekt ook weer binnen één frame op de bestemming aankomt.

De data kan dan eenvoudig in de goede volgorde worden afgeleverd. Het

voordeel van deze methode is dat in een bestaand net geen hardware

aanpassingen nodig zijn om multislot-verkeer te kunnen schakelen. Het nadeel

is dat, bij het opbouwen van een multislot-verbinding in een centrale, in een

ISI niet zomaar een aantal beschikbare outputslots kan worden gekozen, maar

dat de te gebruiken outputslots af zullen hangen van de gebruikte inputslots

(vanwege het vereiste 'behoud van framegrenzen' ). Er zal met andere woorden

binnen een ISI blokkering van een multislot-verbinding kunnen optreden

doordat niet altijd geschikte outputslots vrij zijn.

In dit hoofdstuk zullen we twee andere oplossingen geven voor het

'ISSI-probleem': We zullen laten zien hoe binnen een ISI een multislot

verbinding met ISSI kan worden opgebouwd, zonder kans op blokkering. De

eerste oplossing (in par. 2.2) wijkt af van de boven gegeven oplossing in de

zin dat het 'behoud van framegrenzen' wordt losgelaten. Er is op zich

namelijk geen enkele reden waarom de door een gebruiker verzonden data

telkens per 'netwerk-frame' bij elkaar zou moeten blijven. De slotbreedte (in

bits) van het frame in het net, en het aantal slots per frame van een

multislot-kanaal, staan namelijk geheel los van de woordbreedte van de data

zoals die tussen twee gebruikers wordt uitgewisseld. Voor de gebruikers aan

het begin en het einde van een multislot-transmissiekanaal is dit kanaal dus

een ongestruktureerde bitstroom. Aan de ontvangzijde van het kanaal zal dan

ook een vorm van 'woord-alignment' moeten plaatsvinden.

De tweede oplossing die we zullen bespreken (in par. 2.3) is de toepassing

van ISIs met een zgn. dubbel datageheugen [Beshai90] [Maddern89-2]. Zoals zal

blijken kan binnen een ISI met dubbel datageheugen heel eenvoudig een

multislot-verbinding met ISSI worden opgebouwd. Het nadeel is echter dat de

gemiddelde looptijd van een kanaal door een dergelijke ISI tweemaal zo groot

is als bij een gewone ISI. Bovendien zijn, in het geval van een bestaande

schakelcentraIe, aanpassingen nodig aan de hardware van het schakelnetwerk.
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2.2. HULTI5LOT-KANALEN BINNEN GEVONE T5Is

2.2.1. Vat we in deze paragraaf doen

Een multislot-verbinding binnen een ISI bestaat uit een aantal losse

(single-slot) kanalen, die samen als één datastroom worden opgevat. Wanneer

voor een multislot-verbinding sprake is van ISSI, dan is die multislot

verbinding een multislot-kanaal. In deze paragraaf zullen we aantonen dat met

een gewone ISI, met een datageheugen voor één frame, alle mogelijke

multislot-kanalen blokkeringsvrij kunnen worden geschakeld, mits wordt

afgezien van de eis dat data telkens per frame bij elkaar moet blijven. Het

zal tevens blijken dat op deze manier een multislot-kanaal met de kleinst

haalbare transmissiedelay mogelijk is. Om dit aan te tonen gaan we als volgt

te werk:

• We gaan uit van modellen voor de Sequential-write, Random-read ISI en de

Random-write, Sequential-read ISI, en we laten zien dat beide ISI-typen

equivalent zijn.

• Uitgaande van het model voor de Random-write, Sequential-read ISI

modelleren we de data-uitwisseling zoals die binnen een gewone ISI

plaatsvindt.

• Vervolgens modelleren we binnen een gewone ISI een multislot-verbinding.

• ISSI betekent dat de datavolgorde in de inkomende en uitgaande datastroom

hetzelfde is. We vervangen de ISI in gedachten door een 'black box' en we

bekijken op welke positie in de uitgaande datastroom een woord uit de

inkomende datastroom wordt afgebeeld wanneer we een minimale transmissiedelay

(en ISSI) eisen. Het blijkt dan dat de black box te allen tijde door een

gewone ISI kan worden vervangen. Om de uiteindelijke slot-toewijzing voor de

ISI te kunnen bepalen, zijn we nog op zoek naar de waarde van één bepaalde

parameter.

• Om de gezochte parameter te kunnen bepalen leiden we een eenvoudig

algoritme af. Met behulp van dit algoritme kunnen we nu, voor elke

willekeurige combinatie van in- en outputslots, de slot-toewijzing met de

kleinst mogelijke transmissiedelay vinden.

In de volgende sub-paragrafen zullen we achtereenvolgens deze stappen

doorlopen.



- 2.4 -

2.2.2. Modellen voor gewone TSIs

In Fig. 2.1 is een model voor een zogenaamde Sequential-write, Random-read

TSI weergegeven. Via de data-ingang komt het multiplex-signaal binnen. Samen

met dit multiplex-signaal wordt, door de centrale waar de TSI deel van

uitmaakt, een 'telsignaal' (slot-teller) aangeleverd. De slot-teller geeft

voor elk binnenkomend datawoord aan, wat de momentane positie in het frame

is. Met dit slotnummer (de variabele n uit de figuur) als adres wordt data

uit achtereenvolgende slots in het zogeheten datageheugen geschreven, op

opeenvolgende geheugenposities. Dit is het Sequential-write proces, en dit

gaat continu door.

Het datageheugen van de TSI wordt uitgelezen met behulp van het zgn.

routegeheugen. Dit routegeheugen is niets anders dan een verzameling van

pointers naar verschillende posities in het datageheugen. In de loop van een

frame worden alle achtereenvolgende posities van het routegeheugen éénmaal

uitgelezen, met behulp van de slot teller. De inhoud van het routegeheugen

stellen we voor door hen]. Met hen] als adres wordt dan telkens data uit het

datageheugen via de data-uitgang naar buiten gestuurd. Dit is het Random-read

proces.

Wanneer we de Sequential-write, Random-read TSI in zijn geheel beschouwen,

dan gebeurt er het volgende: Als op de data-ingang slot nummer narriveert

(met in dit voorbeeld n tussen 0 en 9), dan wordt de data uit dat slot op

adres n in het datageheugen geschreven. Vervolgens wordt het routegeheugen

geraadpleegd, en wordt de data van datageheugenplaats hen] verzonden. Dit

proces wordt continu herhaald voor elk slot. In Fig. 2.1 is voor de 3 in de

TSI getekende verbindingen de data-uitwisseling tussen het inkomende en het

uitgaande frame weergegeven.

Tijdens de normale operatie van de TSI verandert alleen de inhoud van het

datageheugen, terwijl het routegeheugen ongewijzigd blijft. Wanneer

verbindingen moeten worden opgezet of afgebroken, wordt door de besturing van

de centrale (waar de TSI deel van uitmaakt) de inhoud van het routegeheugen

gemodificeerd. Wanneer een verbinding moet worden opgezet tussen een slot v

in het inkomende frame en een slot w in het uitgaande frame (met in dit

voorbeeld v en w tussen 0 en 9), dan wordt op plaats w van het routegeheugen

de waarde v geschreven, zodat h[w] = v wordt.
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tegeheugennhd ta age euge rou
slot-teller h[n]

n=O • 0

n=l • 2
data in data_uit-

n=2 •
n=3

n=4

n=5

n=6 1

n=7

n=8

n=9

n = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 123 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 789 0 1

Fig. 2.1: Sequential-write, Random-read ISl met een frame van 10 slots

In Fig. 2.2 is het model voor de Random-write, Sequential-read ISl

weergegeven. Ook hier is weer sprake van een datageheugen en een

routegeheugen. Het verschil met de Sequential-write, Random-read ISl van

Fig. 2.1 is dat binnenkomende data in het datageheugen wordt geschreven, op

een adres dat afkomstig is uit het routegeheugen (Random-write proces). Data

die naar buiten wordt gestuurd, is afkomstig van opeenvolgende adressen uit

het datageheugen (Sequential-read proces).
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De inhoud van het routegeheugen van de Random-write, Sequential-read ISI

stellen we voor door f[n]. Voor elk slot n in het frame gebeurt dan het

volgende: De data die in slot n op de data-ingang arriveert wordt op adres

f[n] in het datageheugen geschreven. Daarna wordt de inhoud van

datageheugenplaats n via de uitgang verzonden. In Fig. 2.2 is, voor dezelfde

verbindingen tussen in- en outputslots als in Fig. 2.1, de relatie tussen het

inkomende en het uitgaande frame getekend.

Wanneer binnen een Random-write, Sequential-read ISI een verbinding moet

worden opgezet tussen een slot v in het inkomende frame en een slot w in het

uitgaande frame, dan wordt op plaats v van het routegeheugen de waarde w

geschreven, zodat f[v] = w wordt.

In beide modellen vallen de slots van het inkomende frame precies samen met

de slots van het uitgaande frame. Hierdoor is in de modellen de kleinst

mogelijke transmissiedelay door een ISI gelijk aan nul, zoals in het

voorbeeld bij de verbinding van slot 0 naar slot O. In de praktijk zal echter

wél een zekere minimale delay bestaan, bijvoorbeeld omdat lezen en schrijven

in het datageheugen in werkelijkheid niet gelijktijdig zullen plaatsvinden.

Daardoor zal in de praktijk het uitgaande frame wat vertraagd ('naar rechts

geschoven') zijn t.o.v. het inkomende frame. De werkelijke delay die een

verbinding in een ISI ondervindt is dus gelijk aan de delay uit het model (in

slot-tijdsduren), plus een zekere constante tijd. Dit vormt echter geen

beperking voor de theorie voor het schakelen van multislot-kanalen, zoals die

verderop in deze paragraaf wordt gegeven.

De Sequential-write, Random-read ISI en de Random-write, Sequential-read ISI

zijn funktioneel gezien bijna gelijk. Wanneer een verbinding bestaat tussen

een slot v in het inkomende frame en een slot w in het uitgaande frame, dan

is de vertraging die de data oploopt voor beide ISI-typen hetzelfde. Dit

wordt geïllustreerd door het voorbeeld in de beide figuren.

Het voornaamste verschil tussen de beide ISI-typen zit in de de vorm van de

besturingsdata, d.w.z. de inhoud van de routegeheugens. Wanneer in de

Sequential-write, Random-read ISI een verbinding moet worden opgezet van een

slot v naar een slot w, dan moet h[w] = v worden. In de Random-write,
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Sequential-read ISI moet f[v] = w worden. Wanneer in een Sequential-write,

Random-read ISI en een Random-write, Sequential-read ISI precies dezelfde

verbindingen bestaan, dan zijn de 'toewijzingsfunkties' h[w] en f[v] dus

elkaars inverse. Dit betekent dat we de beide ISI-typen in deze paragraaf als

equivalent kunnen beschouwen: Wanneer we met één van de twee een bepaalde

multislot-verbinding kunnen opbouwen, dan kan dat met het andere type ook.

d thtrou ege eugen a ageheugen
slot-teller f[n]

n=O 0 •
n=l 6 •

data_in(F,n) data_uit(F,n)
n=2 1

n=3

n=4

n=5

n=6 •
n=7

n=8

n=9

frame-nr: .-------F------r---- F+1 F+2

n = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 901 234 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 901

v - FN = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Fig. 2.2: Random-write, Sequential-read ISI met een frame van 10 slots
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2.2.3. Model voor data-uitwisseling door een gewone TSI

We beschouwen een gewone ISI met een datageheugen voor N woorden. Elk

datawoord dat binnenkomt is vanaf dat moment precies N slot-tijdsduren

beschikbaar om te worden verzonden. Wanneer deze tijd is verstreken, wordt

het woord overschreven door het nieuwe datawoord dat in het betreffende

tijdslot is gearriveerd.

In de ISI-modellen die we gezien hebben valt het outputframe precies samen

met het inputframe. Het voordeel hiervan is dat zowel voor het input- en het

outputframe als voor de diskrete gebeurtenissen binnen de ISI één en dezelfde

tijdaanduiding kan worden gebruikt. Binnen het frame van N slots duiden we

elk afzonderlijk slot aan met de variabele n, met n = 0 ... N-l. Verder

nummeren we de opeenvolgende frames met de variabele F. We hebben daarmee een

absolute tijdsaanduiding (in slot-tijdsduren) gekregen:

v = FN + n met 0 ~ n ~ N-l

}zodat F = v div N
(2.1)

n = v mod N

Elk absoluut tijdstip kan nu worden aangeduid door hetzij een getal v, hetzij

een getallenpaar (F,n). Dit is geïllustreerd in Fig. 2.2.

De verbindingen die op een bepaald moment binnen een ISI bestaan, kunnen op

de volgende manier worden voorgesteld door een toewijzingsfunktie f[n]: Data

die binnenkomt in slot n, vertrekt in slot f[n], met 0 ~ f[n] ~ N-l. Wanneer

nu voor een slot n geldt dat f[n] ~ n, dan zal de data nog in het huidige

frame de ISI verlaten; wanneer echter f[n] < n, dan komt de data in het

eerstvolgende frame terecht. In feite is f[n] een weergave van de inhoud van

het routegeheugen van een Random-write, Sequential-read ISI (zie Fig. 2.2).

Het model zoals dat in de rest van deze sub-paragraaf wordt gegeven is echter

bruikbaar voor zowel de Random-write, Sequential-read ISI als de Sequential

write, Random-read ISI. Zoals gezegd is een Random-write, Sequential-read ISI

met een gegeven toewijzing f equivalent aan een Sequential-write, Random-read

ISI met een toewijzingsfunktie h die de inverse is van f.
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Wiskundig kunnen we de afbeelding van de inkomende datastroom op de

uitgaande datastroom door de IS! nu als volgt voorstellen: Een datawoord dat

arriveert op tijdstip v = F N + n , zal de IS! verlaten op een tijdstip
in in in

V = F N + n ,waarbij n en F funkties zijn van n en F
out out out out out in in

n = f[n ]
out in

{F als f[n ] ~ n
F

in in in
=

out F + 1 als f[n ] < n
in in in

(2.2a)

(2.2b)

Voor de vertraging d die het datawoord in de IS! oploopt (uitgedrukt in

slot-tijdsduren) is dan te schrijven

d = v - v = (F - F )N + n - n =
out in out in out in

f[n ] - n
in in

N + f[n ] - n
in in

als

als

f[n ] ~ n
in in

f[n ] < n
in in

(N + f[n ] - n ) mod N
in in

(2.3)

Het blijkt dus dat de delay van elk datawoord altijd tussen 0 en N-l ligt (in

dit model). Uitgaande van (2.3) kunnen we de toewijzingsfunktie f[n ] als
in

volgt uitdrukken in n en d:
in

f[n ] = (f[n ]) mod N = (N+f[n ]) mod N = (n +N+f[n ]-n ) mod N =
in in in in in in

= (n + «(N+f[n ]-n ) div N)"N + (N+f[n ]-n ) mod N) mod N =
in in ln in in

= (n + (N+f[n ]-n ) mod N) mod N = (n + d) mod N
in in in in

(2.4)

Uit (2.4) blijkt dat wanneer data uit een bepaald slot n een bepaalde delay
in

d moet ondervinden (met 0 ~ d ~ N-l), de IS! hiervoor altijd 'geprogrammeerd'

kan worden. Zo moet voor de minimale delay d = 0 het output-slotnummer

f[n ] gelijk ziJ'n aan het input-slotnummer n . in dat geval wordt in het
in in'
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betreffende slot n binnen de TSI als het ware een doorverbinding gemaakt
in

tussen de ingang en de uitgang. Voor de maximale delay d = N-l moet

f[n ] = n - 1 zijn (behalve als n = 0; dan moet f[n ] = N-l zijn).
in in in in

2.2.4. Multislot-verbindingen binnen een gewone TS!

Zoals gezegd is een multislot-verbinding binnen een TSI niets anders dan een

aantal single-slot kanalen, die samen als één datastroom worden opgevat.

Binnen de multislot-verbinding kan sprake zijn van TSSI (in dat geval is de

multislot-verbinding een multislot-kanaal), maar dat hoeft niet.

We gaan er van uit dat een multislot-verbinding bestaat uit M single-slot

kanalen (met M ~ N). In het inputframe van de TSI worden door de multislot

verbinding dus M slots bezet. Deze verzameling van slots stellen we voor door

een array v met M elementen, waarin de nummers van de bezette slots in

oplopende volgorde zijn opgeslagen. De slots in het inputframe zijn dus:

n = v[p], p = O... M-l, met 0 ~ v[O] < v[l] < ... < v[M-l] ~ N-l
in

(2.5a)

Op dezelfde manier stellen we de slots van de multislot-verbinding in het

outputframe voor door een array w, ook met M elementen. De slots in het

outputframe zijn dus:

n = w[q], q = 0 ... M-l, met 0 ~ w[O] < w[l] < ... < w[M-l] ~ N-l
out

(2.5b)

TSSI betekent dat de volgorde van de data in de uitgaande datastroom van een

multislot-verbinding hetzelfde is als in de inkomende datastroom van die

multislot-verbinding. Anders gezegd: Er is sprake van TSSI wanneer

datawoorden die afkomstig zijn van opeenvolgende posities in de inkomende

datastroom ook weer worden afgebeeld op opeenvolgende posities in de

uitgaande datastroom. Om verderop in deze paragraaf vast te kunnen stellen

wanneer wel en wanneer niet sprake is van TSSI, is er behoefte aan een

eenduidig volgnummer voor elke positie in de inkomende zowel als de uitgaande

datastroom van een multislot-verbinding.
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Een volgnummer voor de inkomende datastroom kan op de volgende manier worden

gevormd: Opeenvolgende frames zijn genummerd met een absoluut

frame-volgnummer F. Een datawoord in de inkomende datastroom arriveert in een

frame met een bepaald volgnummer F = F . In het frame F arriveren in
in in

totaal M datawoorden. We nummeren deze M datawoorden oplopend, met de

variabele m = 0 .. , M-1. We kunnen m beschouwen als een index voor het
in in

array v dat de verzameling van slotnummers van de multislot-verbinding in het

inkomende frame bevat. Elke positie in de inkomende datastroom heeft nu dus

een unieke aanduiding (F ,m ). Uit F en m kan dan een absoluut
in in in in

volgnummer i worden gevormd, voor de posities in de inkomende datastroom van

de multislot-verbinding:

i = F M + m met 0 :s m :s M-1

)
in in in

zodat F = i div M
in

m = i mod M
in

(2.6)

Elke waarde van i (of van het getallenpaar (F ,m )) komt nu overeen met een
in in

absoluut tijdstip waarop een datawoord arriveert. Het tijdstip van een

positie i in de inkomende datastroom duiden we aan als v (i). Met behulp van
in

(2.1) en (2.Sa) kunnen we v (i) als volgt schrijven:
in

v ( i ) = F N + v [m ] = (i div M)· N + v [i mod M]
in in in

(2.7)

Voor de uitgaande datastroom van een multislot-verbinding worden volgnummers

en tijdstippen van posities op een soortgelijke manier aangeduid:

Elke positie in de uitgaande datastroom heeft een frame-volgnummer F = F
out

en een index m waarmee het slot binnen het frame wordt aangeduid. Uit F
out out

en m wordt dan een absoluut volgnummer j gevormd, waarmee elke positie in
out

de uitgaande datastroom van een multislot-verbinding kan worden aangeduid:

j = F M+ m met 0 :s m :s M-1
out out out

zodat F = j div M (2.8)
out

m = j mod M
out



- 2.12 -

Elke waarde van j (of van het getallenpaar (F ,m )) komt dan overeen met
out out

een absoluut tijdstip v (j) waarop een datawoord de ISI verlaat. Met behulp
out

van (2.1) en (2.5b) is voor v (j) te schrijven:
out

v (j) = F N+w[m ] = (jdivM)"N+w[jmodM]
out out out

(2.9)

In Fig. 2.3 is de relatie weergegeven tussen de volgnummers i en j en de

tijd v, voor een voorbeeld van een 4-slots verbinding in een ISI met een

frame met 10 slots.

i - FM = 0 1

m = 0 1
in

frame-nr: ..,----- F

2

,
2

3 4

3 0

F+l

6

i
2

7 8

. i
3 0

F+2

10

,
2

J~:
i... 12,
301

v - FN = 0 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 15 17 19 2 23 25 27 29 3

I I
10 12 14

I
16 18 20 22

I
24 , 26 l 28 I30

~ I I I I
5 6 8 à :3

I ,
n = 0 2 3 4 6 1 8 9 0 3 4 5 1 9 2 4 5 6 1 8 9 0

j - FM = 0 2 3 4 6 7 8 10 11

i I l i ,
m = 0 2 3 0 2 3 0 2 3

out

N = 10 M = 4 v[O] = 0
v[l] = 1
v[2] = 1
v[3] = 9

w[O]
w[ll
w[2]
w[3]

= 2
= 4
= 5
= 1

Fig. 2.3: Illustratie van de notatie voor de input- en output-datastroom
van een multislot-verbinding .



- 2.13 -

Tot dusver hebben we alleen nog maar de multislot-datastromen aan de in- en

uitgang van de TSI bekeken, en niet de feitelijke multislot-verbinding tussen

die twee. Een multislot-verbinding binnen een TSr, tussen een verzameling van

inputslots v en een verzameling van outputslots w, bestaat uit M single-slot

kanalen van het inputframe naar het outputframe van de TSr. Wanneer de

slotverzamelingen v[m ] en w[m ] gegeven zijn, met elk M elementen, dan
in out

zijn daartussen in totaal M! verschillende verbindingen mogelijk. We zijn

uiteindelijk geïnteresseerd of hierbij één of meer verbindingen zitten

waarbij sprake is van TSSr.

We kunnen elke mogelijke verbinding tussen gegeven verzamelingen v en wals

volgt voorstellen door een (bijectieve) funktie gem ):
in

m = gem )
out in

met o ::s m ,m ::s M-l
in out

(2.10)

Bij een multislot-verbinding met een gegeven toewijzing gem ) zal voor de
in

toewijzingsfunktie f van de TSr, voor de betreffende slots, gelden:

f[v[m ]] = w[g(m )]
in in

met o ::s m ::s M-l
in

(2.11)

Bij een gegeven f[v[m ]] volgt uit (2.3) de delay die de data in elk slot
in

van de multislot-verbinding in de TSr zal ondervinden:

d(m ) = (N + f[v[m ]] - v[m ]) mod N
in in in

(2.12)

Omgekeerd kunnen we, wanneer bij gegeven verzamelingen v en w de delay d(m )
in

bekend is, met behulp van (2.4) schrijven voor de toewijzing f[v[m ]]:
in

f[v[m ]] = (v[m ] + d(m )) mod N
in in in

(2.13)

In de volgende sub-paragraaf zal met behulp van uitdrukking (2.13)

de voorwaarde worden gevonden waaraan de toewijzingsfunktie f[v[m ]] moet
in

voldoen, opdat voor gegeven slotverzamelingen v en w sprake kan zijn van een

verbinding met TSSr.
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2.2.5. Time Slot (Data) Sequence Integrity in een gewone TSI

We zullen nu aantonen dat met een gewone TSI elk denkbaar multislot-kanaal

blokkeringsvrij kan worden geschakeld. We veronderstellen dat een input

slotverzameling v en een output-slotverzameling w gegeven is, met daarin elk

M slotnummers. Wanneer de inputslots v gegeven zijn, dan volgen uit (2.7) de

absolute tijdstippen v (i) waarop data van de beschouwde multislot-
in

verbinding de TSI binnenkomt. Evenzo volgen, voor de gegeven outputslots w,

uit (2.9) de tijdstippen v (j) waarop data van de multislot-verbinding de
out

TSI verlaat. De tijdstippen v (i) en v (j) liggen dus bij voorbaat vast,
in out

en vormen repeterende patronen (zoals geïllustreerd in Fig. 2.3). Door het

mechanisme binnen de TSI wordt nu het datawoord van een input-positie i

afgebeeld op een output-positie j.

Time Slot (Data) Sequence Integrity of TSSI betekent dat de onderlinge

volgorde van de datawoorden van een multislot-verbinding aan weerszijden van

de TSI hetzelfde is. In geval van TSSI geldt dus: Wanneer het datawoord van

input-positie i wordt afgebeeld op output-positie j, dan wordt het datawoord

van input-positie i+1 afgebeeld op output-positie j+1. Bij een multislot

verbinding met TSSI zal dus voor elk datawoord dat de TSI passeert het

verschil tussen j en i hetzelfde zijn, zodat we voor de afbeelding van de

inkomende op de uitgaande datastroom kunnen schrijven

j = i + D

waarbij D een constante voorstelt.

(2.14)

We vervangen de TSI nu in gedachten door een 'black box', die de eigenschap

heeft dat voor alle mogelijke verzamelingen v en w (met elk M elementen) een

multislot-verbinding met TSSI kan worden opgebouwd. De black box bevat dus

één of ander mechanisme waarmee een afbeelding (2.14) wordt gerealiseerd

(waarbij we nog even geen uitspraak doen over de waarde van de constante D).

Voor een multislot-verbinding geldt dan dat de tijdsduur ~v (i) dat het
D

datawoord van input-positie i in de black box verblijft gelijk is aan

~v (i) = v (j) - v (i) = v (i +D) - v (i)
D out in out in

(2.15)
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De delay (2.15) kan in de praktijk nooit kleiner dan nul zijn. Dit betekent

dat de constante D een zodanig grote waarde zal moeten hebben, dat (2.15)

groter of gelijk aan nul is voor alle i. De kleinste waarde van D waarvoor

dit het geval is noemen we D . D is dus de kleinste D waarvoor
min min

fJ.v (i) = V (i+D) - V (i) ~ 0
o out in

voor alle i (2.16)

In Fig. 2.4 is de betekenis van D en D geïllustreerd. In de figuur zijn
min

"negatieve delays" aangegeven met een stippellijn. Het blijkt dat in het

gegeven voorbeeld pas voor D = 3 (en groter) de afbeelding ook inderdaad

fysisch mogelijk is, zodat hier D = 3.
min

De waarde van D is volledig bepaald door de gegeven verzamelingen v en w
min

van in- en outputslots. Het is duidelijk dat D nooit negatief kan zijn:
min

Wanneer namelijk D < 0 dan zou de data uit het inputslot met m = 0 (dus
in

het slot v[O]) altijd in een outputslot uit een vóórgaand frame terechtkomen.

Ook kan D niet groter zijn dan M: Zoals blijkt uit Fig. 2.4 is Dnamelijk
min

gelijk aan het aantal datawoorden dat de framegrens passeert; wanneer dus

D = M dan komt de data uit alle M slots v[m ] in het volgende frame
in

terecht. Voor D geldt dus altijd dat
min

o ::$ D ::$ M
min

(2.17)

Multislot-kanalen met D < 0 zijn dus fysisch niet mogelijk. Wanneer we ervan

uitgaan dat D ~ 0 dan kunnen we uitdrukking (2.15) schrijven als funktie van

m in plaats van i. Dit komt doordat wanneer D ~ 0 ook geldt
in

m + D ~ O. De operatoren "div" en "mod" niet namelijk niet gedefinieerd
in

voor negatieve operanden. We schrijven (2.15) nu dus als volgt (met behulp

van (2.9), (2.7) en (2.6)):
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frame-nr: F F+l F+2
i - FM = 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

m = 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1
in

Afbeelding

voor D = 0

j -FM = 0

m = 0
out

frame-nr: F F+l F+2
i -FM = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

m = 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1
in

Afbeelding

voor D = 1

J - FM = 0 1 2 3 4 5 6 9

m = 0 1 2 3 4 0 1 4 0 1
out

frame-nr: F F+l F+2
i - FM = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

m = 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1
in

Afbeelding

voor D = 2

j - FM = 0 1 2 3 4 5 6 9

m = 0 1 2 3 4 0 1 4
out

frame-nr: F F+l F+2
i - FM = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

m = 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1
in

•
Afbeelding
voor
D = 3 = D

min

j -FM = 9

m = 4
out

Fig. 2.4: Illustratie van de afbeelding J = i + D voor verschillende waarden
van D, voor een 5-s1ots-verbinding in een frame van 10 slots
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t.v (i) = v (i+D) - v (i) =
D out in

= «(i+D) div M)oN + w[(i+D) mod M] - (i div M)oN - v[i mod M] =

= «(F M+m +D) div M)oN + w[(F M+m +D) mod M] - F N - v[m ] =
in in in in in in

= (F + (m +D) div M) oN + w[ (m +D) mod M] - F N - v[m ] =
in in in in in

= «(m +D) div M)oN + w[(m + D) mod M] - v[m ] = t.v (m )
in in in D in

(2.18)

Uit de laatste regel van (2.18) blijkt dus dat de delay t.v
D

een funktie is

van alleen de index m . Op zich is dit logisch omdat het proces van
in

data-uitwisseling binnen de black box zich voor elk frame opnieuw herhaalt.

Vanwege (2.18) kunnen we (2.16) nu ook anders schrijven:

D is de kleinste waarde van D waarvoor geldt, voor gegeven verzamelingen
min

V en w, en voor 0 ::s m ::s M-1:
in

t.v (m ) = «m +D) div M)oN + w[(m + D) mod M] - v[m ] ~ 0
D in in in in

(2. 19)

dan is de transmissiedelay van het

In de volgende sub-paragraaf zal een algoritme worden besproken dat met

behulp van (2.19) voor gegeven verzamelingen v en w de waarde van D
min

bepaalt.

D is de kleinste waarde van D waarvoor binnen de black box een multislot
min

kanaal mogelijk is. Wanneer D = D
min

multislot-kanaal door de black box dus minimaal. In bijlage 11.1 wordt nu

aangetoond dat wanneer D = D de delay van elk afzonderlijk datawoord
min

door de black box altijd kleiner is dan één frameduur. Uit de bijlage blijkt

dat als D = D we voor de delay (2.18) mogen schrijven
min

t.v (m) =
D in

min
(N + W[ (m + D ) mod M] - v[m ]) mod N

in min in
(2.20)
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D = D de transmissiedelay voor elk datawoord altijd kleiner is
mln

dus altijd door een gewone ISr wordendan N, kan de black box met D = D
mln

vervangen. Dit betekent dat met een ISr elk gewenst multislot-kanaal kan

worden geschakeld, zonder kans op blokkering en met de kleinst haalbare

transmissiedelay. Wanneer de waarde van D bekend is dan dient de ISr
mln

hiervoor zodanig bestuurd te worden dat de delay van elk slot is:

d(m )
In

= tw (m)
D In

mln

(2.21)

De slot-toewijzing voor een multislot-kanaal is in (2.13) uitgedrukt in de

delay d(m ) die de data in elk inkomend slot m ondervindt. Met (2.21) en
in in

(2.20) volgt nu uit (2.13) de slot-toewijzing voor de ISr, voor een

multislot-kanaal met een minimale transmissiedelay:

f[v[m ]]
in

oftewel

= ( V [m ] + d (m )) mod N = (v [m ] + tw (m)) mod N =
In in in D in

min

= (v [m ] + (N + w[(m + D ) mod M] - v [m ]) mod N) mod N =
in in min in

= (v [m ] + N + W [ (m + D ) mod M] - v [m ]) mod N =
in in min in

= (N + w[ (m + D ) mod M]) mod N = w[ (m + D ) mod M]
In min in min

f[ v [m ]] = w[ (m + D ) mod M]
in in mln

(2.22)

Wanneer we dus D kennen voor gegeven verzamelingen v en w, is met (2.22)
min

meteen de toewijzing voor het multislot-kanaal bekend. Om de waarde van D
min

te kunnen bepalen wordt in de volgende sub-paragraaf een eenvoudig algoritme

afgeleid dat voor willekeurige verzamelingen v en w de waarde van D
min

bepaalt. Met dit algoritme, en (2.22), kan dan voor een gewone ISr de

toewijzing voor elk gewenst multislot-kanaal worden bepaald.
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2.2.6. Algoritme dat slot-toewijzing voor een multislot-kanaal bepaalt

Tot slot van deze paragraaf over multislot-kanalen in gewone TSIs, leiden we

een algoritme af dat voor gegeven verzamelingen v en w de waarde van D
mln

bepaalt. Uit (2.19) volgt dat D de kleinste waarde van D is waarvoor
mln

geldt, voor p = 0 ... M-l:

~v (p) = ((p + D) div M)·N + w[(p + D) mod M]
D

v[p] ~ 0 (2.23)

We kunnen D nu als volgt bepalen: Voor elke achtereenvolgende waarde van p
mln

zoeken we de kleinste D waarvoor (2.23) geldt, zowel voor p als voor de

voorgangers van p. Wanneer D(p) telkens de momentaan gevonden D voorstelt,

dan ziet het algoritme er dus als volgt uit:

• Start met p = 0 en zoek de kleinste D waarvoor ~v (0) ~ O. Deze D
D

noemen we D(O).

dan is D(l) = D(O); anders is D(l) > D(O). In het~v (1) ~ 0
D(O)

laatste geval gaan we op zoek naar de kleinste D waarvoor ~v (1) ~ 0 en wordt
D

• Als

D(l) gelijk aan de gevonden waarde.

D(2) > DO). In hetD(2) = D(l); anders isdan is~v (2) ~ 0
D (t)

laatste geval gaan we op zoek naar de kleinste D waarvoor ~v (2) ~ 0 en wordt
D

• Als

D(2) gelijk aan de gevonden waarde.

• Voor alle volgende waarden van p, tot en met M-l, gaat dit zo door:

Als ~v (p) ~ 0 dan is D(p) = D(p-l); anders is
D(p-ll

D(p) > D(p-l). In het

laatste geval gaan we op zoek naar de kleinste D waarvoor ~v (p) ~ 0 en wordt
D

D(p) gelijk aan de gevonden waarde.

• Nadat de cyclus voor de laatste maal is doorlopen houden we een getal

D(M-l) over. Dit is de kleinste waarde van D waarvoor (2.23) geldt, voor alle

p tussen 0 en M-l. Dus is D = D(M-l).
mln
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We kunnen het gegeven algoritme op de volgende manier uitdrukken in Pascal:

p := 0; D:= 0;

while p <= M-l do if ((p+D) div M)*N + w[(p+D) mod M] - v[p] < 0

then D:= D+l else p:= p+l;

Dmin := D;

Met de bedoeling het algoritme te vereenvoudigen, introduceren we de

variabele q, die steeds dezelfde waarde heeft als p+D. Het algoritme gaat

hiermee over in

p := 0; D:= 0; q:= 0;

while p <= M-l do begin

if (q div M)*N + w[q mod M] - v[p] < 0

then D:= D+l else p:= p+l;

q := q+l

end;

Dmin := D;

We zien nu dat q minstens zo sterk groeit als p (elke keer als de lus wordt

doorlopen wordt q immers met 1 opgehoogd, terwijl p alleen onder de gegeven

voorwaarde met 1 toeneemt). We zien ook dat D niet meer verandert vanaf het

moment dat q ~ M (zodra q ~ M is de voorwaarde achter if altijd false).

Omdat we uiteindelijk alleen in de eindwaarde van D zijn geïnteresseerd,

kunnen we in de conditie achter while de p dus net zo goed vervangen door q.

Omdat hierdoor (vanzelfsprekend) q nooit groter zal worden dan M-l kan ook de

conditie achter if een stuk eenvoudiger worden:
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p := o· D := O· q := O·, , ,

while q <= M-1 do begin

if w[q] - v[p] < 0

then D := D+1 else p := p+1;

q := q+1

end;

Dmin := D·,

We zien dat de framelengte N nu uit het algoritme is verdwenen. Bovendien

blijkt dat we de while-Ius kunnen vervangen door een for-statement:

p := 0; D:= 0;

for q := 0 to M-1 do

if w[q] - v[p] < 0 then D:= D+1 else p:= p+1;

Dmin := D;

We merken hier op dat telkens nadat de if-statement is doorlopen voor een

bepaalde q, geldt dat p+D = q+1 (immers óf p óf D wordt met 1 opgehoogd).

Na de laatste doorgang (wanneer dus definitief D = D
mln

is geworden) zal

dus gelden dat p+D = (M-l)+l = M. Na deze laatste doorgang zal dus altijd

D = M - p, voor de laatste waarde van p. We maken hieruit op dat het apart
mln

bijhouden van een teller voor D overbodig is, en vinden als laatste en

definitieve versie van het algoritme:

p := 0;

for q := 0 to M-l do if w[q] ~ v[p] then p:= p+l;

Dmin := M - p;

De tijdsduur die nodig is om deze laatste versie van het algoritme uit te

voeren is lineair in het aantal slots M van het multislot-kanaal dat moet

worden opgebouwd. Het algoritme is getest voor verschillende in- en output

slotverzamelingen. De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 11.2
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2.3. MULTI5LOT-KANALEN BINNEN T5Is MET EEN DUBBEL DATAGEHEUGEN

2.3.1. Modellen voor T5Is met dubbel datageheugen

In deze paragraaf gaan we in op een ander principe waarmee met een ISI

multislot-kanalen kunnen worden geschakeld. Door de ISI uit te voeren met een

zgn. dubbel datageheugen kunnen namelijk zeer eenvoudig multislot

verbindingen met ISSI worden opgebouwd, zonder kans op blokkering en zonder

dat een algoritme voor slot-toewijzing hoeft te worden uitgevoerd. ISIs met

een dubbel datageheugen zijn dan ook een standaard-oplossing in de literatuur

wanneer binnen een schakelcentrale multislot-kanalen moeten kunnen worden

opgebouwd [Beshai90] [Maddern89-2].

In Fig. 2.5 is een Sequential-write, Random-read ISI met een dubbel

datageheugen weergegeven. Bij deze ISI stellen we het routegeheugen voor door

h (n). De ISI werkt als volgt: Als op de data-ingang slot nummer narriveert
DD

(met in dit voorbeeld n tussen 0 en 9), dan wordt de data uit dat slot op

adres n in datageheugen 1 geschreven. Vervolgens wordt het routegeheugen

geraadpleegd, en wordt uit datageheugen 2 de data van datageheugenplaats

h [n] verzonden. Dit proces wordt voor elk slot herhaald. Wanneer het
DD

laatste slot van het frame (slot 9 in het voorbeeld) gepasseerd is, dan

wisselen de beide routegeheugens van rol: Het zojuist volgeschreven

datageheugen wordt dan m.b.v. het routegeheugen uitgelezen, en in het andere

datageheugen wordt nieuwe data geschreven. In Fig. 2.5 is voor de 3 in de ISI

getekende verbindingen de data-uitwisseling tussen het inkomende en het

uitgaande frame weergegeven.

Wanneer binnen de ISI een verbinding moet worden opgezet tussen een slot a in

het inkomende frame en een slot b in het uitgaande frame (met in dit

voorbeeld a en b tussen 0 en 9), dan wordt op plaats b van het routegeheugen

de waarde a geschreven, zodat h [b] = a wordt.
DD

In Fig. 2.6 is het model voor de Random-write, Sequential-read ISI met dubbel

datageheugen weergegeven. De inhoud van het routegeheugen stellen we voor

door f [nl. Voor elk slot n in het frame gebeurt het volgende: De data die
DD
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datageheugen 2 h [n]
DD

n=O

n=l
data- in

n=2

n=3 •
n=4

n=5

n=6

n=7 •
n=8 •
n=9

3 n=O

n=l
data_uit

7 n=2

• n=3

n=4

n=5

8 n=6

• n=7

• n=8

n=9

n = 0 1 234 567 890 1 234 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 678 901

Fig. 2.5: Sequential-write, Random-read TSI met een dubbel datageheugen

in slot n op de data-ingang arriveert wordt op adres f [n] in datageheugen 1
DD

geschreven. Daarna wordt de inhoud van geheugenplaats n van datageheugen 2

via de uitgang verzonden. Ook hier wisselen aan het einde van elk frame de

datageheugens weer van rol. In Fig. 2.6 is, voor dezelfde verbindingen als in

Fig. 2.5, de relatie tussen het inkomende en het uitgaande frame getekend.

Wanneer binnen de Random-write, Sequential-read TSI met dubbel datageheugen

een verbinding moet worden opgezet tussen een slot a in het inkomende frame

en een slot b in het uitgaande frame, dan wordt op plaats a van het

routegeheugen de waarde b geschreven, zodat f [a] = b wordt.
DD
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datageheugen 1 datageheugen 2

n=O •
n=l

data- in
n=2 •
n=3 0

n=4

n=5

n=6 •
n=7 2

n=8 6

n=9

• n=O

n=l
data_uit

• n=2

n=3

n=4

n=5

• n=6

n=7

n=8

n=9

frame-nr: F -------,------- F+l F+2 ------,--

n = 0 123 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

v - FN = o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Fig. 2.6: Random-write, 5equential-read T5I met een dubbel datageheugen

Net als bij de gewone T5I geldt ook hier: Wanneer een verbinding bestaat

tussen een slot a en een slot b, dan is de vertraging die de data oploopt bij

de 5equential-write, Random-read T5I hetzelfde als bij de Random-write,

5equential-read T5I. Wanneer in beide T5Is precies dezelfde verbindingen

bestaan, dan zijn de h en f elkaars inverse. Dit is geïllustreerd door
DO DO

het voorbeeld in de beide figuren.
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2.3.2. Hel schakelen van multislot-kanalen met T5Is met dubbel datageheugen

We kunnen de data-uitwisseling door de ISI met dubbel datageheugen op een

soortgelijke manier beschrijven als bij de gewone ISI. Ook hier gaan we voor

het model uit van een ISI van het Random-write, Sequential-read type. De

werking van een ISI met een dubbel datageheugen kan dan in het kort als volgt

worden omschreven: Data die binnenkomt in slot n van een frame F, zal de TSI

weer verlaten in slot f [n] van frame F+I.
DO

Meer wiskundig is dit als volgt voor te stellen: Een datawoord dat arriveert

op tijdstip v = F N + n , verlaat de ISI op een tijdstip
in in in

V = F N + n ,waarbiJ n en F funkties zijn van n en F
out out out out out in in

n = f [n ]
out DO in

F F + 1
out in

} (2.24)

De vertraging d die een datawoord binnen de ISI ondervindt is dan:
DO

d = v - v = (F - F )N + n - n = N + f [n ] - n
DO out in out in out in DO in in

Aangezien zowel n als f [n ] tussen 0 en N-I liggen geldt voor d
in DO in DO

(2.25)

1 = N + 0 - (N-I) ~ d ~ N + (N-I) - 0 = 2N - 1
00

(2.26)

Een datawoord dat een TSI met een dubbel datageheugen passeert ondervindt dus

altijd een delay tussen 1 en 2N-I slot-tijdsduren; de gemiddelde delay is dus

globaal tweemaal zo groot als bij de gewone ISI.

Met een ISI met een dubbel datageheugen kunnen heel eenvoudig multislot

kanalen worden geschakeld. Wanneer een kanaal moet worden gevormd tussen een

verzameling van slots v in het inputframe en een verzameling van slots w in

het outputframe dan kiezen we (zoals geïllustreerd in de figuren):

f [v[m ]] = w[m ]
DO in in

met o ~ m ~ M-I
in

(2.21)
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Wanneer we de ISI met dubbel datageheugen beschouwen in termen van de black

box uit par. 2.2, dan blijkt dat altijd een afbeelding met D = M wordt

gerealiseerd. Dit is de kleinste waarde van D waarvoor altijd een afbeelding

met ISSI mogelijk is, ongeacht de slot-verzamelingen v en w waartussen een

multislot-kanaal moet worden opgebouwd. Omdat dit echter i.h.a. niet de

kleinste D is waarmee een multislot-kanaal kan worden opgebouwd, zal de

transmissiedelay door de ISI met dubbel datageheugen in het algemeen groter

zijn dan bij de gewone ISI (met toepassing van een algoritme voor

slot-toewijzing). Daarnaast is, om een dergelijke D altijd te kunnen

realiseren, een grotere hoeveelheid datageheugen nodig (nl. dubbel

datageheugen) dan bij een gewone ISI.

2.4. CONCLUSIES T.A.V. MULTISLOT-KANALEN IN STANDAARD TSIs

We concluderen dat met elke gewone ISI, met een datageheugen voor één frame,

alle mogelijke multislot-kanalen blokkeringsvrij kunnen worden geschakeld.

Met het gegeven algoritme voor slot-toewijzing is bovendien de

transmissiedelay absoluut minimaal voor alle mogelijke combinaties van in- en

outputslots.

Daarnaast kunnen ook met een ISI met dubbel datageheugen multislot-kanalen

blokkeringsvrij worden geschakeld. Hierbij is geen algoritme nodig. In

vergelijking met de gewone ISI heeft de ISI met dubbel datageheugen de

nadelen dat de transmissiedelay gemiddeld tweemaal zo groot is, en dat meer

hardware nodig is.
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3. SCHAKELNETWERKEN VOOR MULTISLOT-KANALEN

3.1. INLEIDING

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe binnen een TSI een

multislot-kanaal tot stand kan worden gebracht. In dit hoofdstuk passen we

dit toe in een aantal verschillende schakelnetwerken, die werken volgens

bekende principes (zoals TST en STS). Op deze manier kan bijvoorbeeld in het

bestaande telefoonnet multirate-verkeer worden geïntroduceerd. Daarnaast kan

met schakelnetwerken voor multislot-kanalen multirate breedband-verkeer

worden geschakeld op basis van de SDH-framestrukturen [Maddern89-1]

In de volgende paragraaf wordt een model gegeven voor een categorie van

schakelnetwerken waarmee multislot-kanalen kunnen worden geschakeld.

Vervolgens wordt voor verschillende schakelnetwerken uit deze categorie

beschreven hoe het opbouwen van multislot-kanalen in zijn werk gaat.

3.2. MODEL VOOR EEN KLASSE VAN SCHAKELNETWERKEN VAARMEE MULTISLOT-KANALEN

KUNNEN VORDEN GESCHAKELD

We beperken ons tot schakelnetwerken die zijn opgebouwd uit één of meer

tijdtrappen, onderling gescheiden door ruimtetrappen (dus architekturen zoals

TST, STS, TSTST, STSTS, enzovoort). Een architektuur als TSSST wordt hier als

TST beschouwd (de 3-voudige ruimtetrap is er alleen om op knooppunten te

besparen en is als één ruimtetrap te beschouwen). Een model voor dergelijke

schakelnetwerken is weergegeven in Fig. 3.1. In het model is sprake van L

inputlinks en L outputlinks. Op elke in- en outputlink is sprake van een

frame van N slots. Elk slot bevat een datawoord van w bits breed. De

tijdsduur van een frame is T .
F
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I
CLOCK
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N,w,T
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SCHAKELKATRICES VAN TDSSs
I I
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1 .

i
I~<------ B---)~I

I
i

---/--+
N,w,T

F

L

ROUTEGEHEUGENS

t 1
SCHRIJVEN EN UITLEZEN

VAN ROUTEGEHEUGENS

Fig. 3.1: Funktioneel model van de beschouwde klasse van schakelnetwerken

In het model wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen routegeheugens van

TSIs en Time-Division Space Switches (TDSSs) en de overige hardware van het

schakelnetwerk (zoals de datageheugens van de TSIs en de schakelmatrices van

de TDSSs). Het schakelnetwerk wordt bestuurd door van buitenaf informatie in

de routegeheugens te schrijven. De inhoud van alle routegeheugens tesamen is

bepalend voor het totale patroon van verbindingen dat momentaan binnen het

schakelnetwerk bestaat. Zolang de inhoud van de routegeheugens niet

verandert, wordt binnen het schakelnetwerk data continu volgens hetzelfde

patroon uitgewisseld. De tijdsduur van een dergelijk herhalend patroon kan

worden beschouwd als de cyclusduur van het schakelnetwerk. Deze cyclusduur is

hetzelfde als de frameduur T .
F

De maximaal mogelijke verblijf tiJd van een datawoord binnen een

schakelnetwerk, oftewel de maximale transmissiedelay van een kanaal, is

afhankelijk van het aantal 'buffertrappen' dat het schakelnetwerk diep is. We

kunnen het begrip 'aantal buffertrappen' van een schakelnetwerk definiëren
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als het totale aantal datageheugens dat een kanaal op zijn weg door het

schakelnetwerk in de tijdtrappen tegenkomt. Een gewone TSI heeft dus één

buffertrap en een TSI met dubbel datageheugen twee. In Fig. 3.1 is het aantal

buffertrappen symbolisch weergegeven met de letter B. Wanneer we de maximale

transmissiedelay door een schakelnetwerk noteren als T ,dan mogen we
d,max

schrijven:

T ~ BT
d,max F

(3.1)

Bij een TST-schakelnetwerk dat is opgebouwd met gewone TSIs is bijvoorbeeld

B = 2 en dus T ~ 2T. Er is hierbij impliciet verondersteld dat in
d,max F

een tijdtrap van een schakelnetwerk alle TSIs hetzelfde zijn (dus niet een

aantal gewone TSIs en een aantal TSIs met een dubbel datageheugen in dezelfde

tijdtrap).

We karakteriseren een schakelnetwerk dus door in totaal 5 parameters,

namelijk: Het aantal links L, het aantal slots per frame N, het aantal

buffertrappen B, het aantal bits per slot w, en de frameduur T .
F

Een multislot-verbinding bestaat uit een aantal losse (single-slot) kanalen,

die samen als één datastroom worden opgevat. Om de multislot-verbinding een

multislot-kanaal te laten zijn zal sprake moeten zijn van TSSI. Dit betekent

dat we op een speciale manier de verbinding tussen de slotgroepen in het

schakelnetwerk tot stand moeten brengen. Het verschil tussen een gewoon

schakelnetwerk en een schakelnetwerk voor multislot-kanalen zit dus

hoofdzakelijk in de wijze van besturen (en eventueel in de toepassing van

TSIs met een dubbel datageheugen).

We kunnen een schakelnetwerk multislot-blokkeringsvrij noemen wanneer geldt:

Als op een willekeurige input link en een willekeurige output link elk M slots

beschikbaar zijn, op willekeurige posities in het frame, dan kan tussen deze

beide groepen slots altijd een multislot-verbinding met TSSI worden gevormd.

Multislot-blokkeringsvrijheid lijkt dus een striktere eis te zijn dan

'gewone' blokkeringsvrijheid. Het is echter nog een open vraag of dit bij de

gegeven klasse van schakelnetwerken ook inderdaad zo is (waarbij we nogmaals

benadrukken dat in het model alle TSIs uit dezelfde tijdtrap hetzelfde zijn).
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We zullen ons in dit hoofdstuk slechts bezig houden met schakelnetwerken die

'gewoon' blokkeringsvrij zijn (en dan veelal meteen multislot-blokkeringsvrij

blijken te zijn). Het doel van dit verslag is namelijk het achterhalen van

principes op basis waarvan schakelnetwerken voor multirate-verkeer zouden

kunnen funktioneren. De vraag in hoeverre in dergelijke schakelnetwerken op

hardware kan worden bespaard door het accepteren van een zekere

blokkeringskans is hier in feite nog niet aan de orde. Bovendien is het

berekenen van blokkeringskansen in schakelnetwerken voor multirate-verkeer

vele malen complexer dan in het geval van monorate (single-slot) verkeer. De

eerste reden hiervoor is dat nauwelijks een schatting kan worden gemaakt van

het verkeersaanbod bij elke bitsnelheid; het ISDN is immers nog volop in

ontwikkeling. De tweede reden is het gegeven dat in een multirate-situatie

een schakelnetwerk in een veel grotere mate asymmetrisch belast zal worden

dan in het monorate-geval (d.w.z. de bezetting van verschillende links zal

veel sterker uiteenlopen dan bij telefooncentrales), waardoor bepaalde

aannames (die bij telefooncentrales wél opgaan) niet meer gedaan mogen

worden. De lezer wordt hier verwezen naar de literatuur [Gimpelson6S]

[Inose79] [Lutton84].

3.3. BESCHRIJVING VAN ENKELE TYPEN SCHAKELNETWERKEN VOOR HULTI SLOT-KANALEN

3.3.1. Hultiplexer-TSI-demultiplexer

De multiplexer-ISI-demultiplexer-combinatie of Iime Switch [Iomita77]

(Fig. 3.2) vormt het eenvoudigste principe voor een STM-schakelnetwerk. De

ISI vormt in feite één tijdtrap, met één ingang en één uitgang. Aan de

inputzijde wordt uit de multiplexes van elk van de L inputlinks één hogere

orde multiplex gevormd door beurtelings een datawoord van elke link tot de

ISI toe te laten. Aan de outputzijde van de ISI wordt de datastroom

uitgesplitst in L lagere orde multiplexes, door achtereenvolgens een

datawoord naar elk van de outputlinks te sturen. Van de data uit elk van de

LN inkomende resp. uitgaande slots van de ISI is dus precies bekend tot welk

slot van welke inkomende resp. uitgaande link dit behoort. Door binnen de ISI
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Fig. 3.2: Schakelnetwerk bestaande uit een multiplexer, een TSI en een
demultiplexer (Time Switch)

de juiste verbindingen te maken kan elk vrij slot van elke inputlink op elk

moment worden doorverbonden met elk vrij slot van elke outputlink. Het

schakelen van multislot-kanalen met een Time Switch gaat nu als volgt: Een

verzameling vrije slots op een bepaalde inputlink moet op de juiste wijze

worden doorverbonden met een verzameling vrije slots op een bepaalde

outputlink. Het is bekend met welke posities in het input- resp.outputframe

van de TSI deze slot-verzamelingen overeenkomen. Er zijn nu twee

mogelijkheden:

• Er wordt een gewone TSI gebruikt, en de verbindingen tussen de

slot-verzamelingen worden bepaald door een algoritme zoals besproken in

par. 2.2. In dat geval is B = 1 en is de maximale transmissiedelay door de

Time Switch T III T .
d,max F

• Er wordt een TSI met dubbel datageheugen toegepast, zodat de verbindingen

tussen de slot-verzamelingen direkt kunnen worden gemaakt (dit is besproken

in par. 2.3.). Nu is B = 2 en de maximale transmissiedelay is

T III 2T .
d,max F
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3.3.2. TST-schakelnetwerk

Schakelnetwerken met een TST-struktuur (Fig. 3.3) worden veel toegepast in

digitale telefooncentrales. Daarnaast zijn uit de literatuur enkele

toepassingen bekend voor het schakelen van multislot-verbindingen [Saito86]

[vVugt84]. De voornaamste reden om een TST-schakelnetwerk te gebruiken voor

multislot-verkeer, is het feit dat binnen een dergelijk schakelnetwerk de

data uit de verschillende slots van een multislot-verbinding altijd dezelfde

fysieke weg volgt (in tegenstelling tot bij de schakelnetwerken die we

verderop zullen bekijken).

Het schakelnetwerk van Fig. 3.3 is single-slot-blokkeringsvriJ: Het frame op

de links heeft N slots en het frame van de TDSS heeft 2N slots. Zolang dus

een willekeurige inputlink en een willekeurige outputlink elk niet vol bezet

zijn, is voor deze links binnen de TDSS een gemeenschappelijk slot vrij

beschikbaar. Tussen de links is dus een éénslots-kanaal tot stand te brengen

door binnen de TDSS een vrij slot te vinden en in de TS!s van de betreffende

in- en outputlink de te schakelen slots met dit interne slot door te

verbinden. Op dezelfde manier redenerend blijkt dat het schakelnetwerk ook

multislot-blokkeringsvriJ is: Wanneer op een input- en een outputlink elk M

of meer slots onbezet zijn, dan zijn op elk van de bijbehorende bussen van de

L

I TS! I I TS! I
I I I I

~-1
M

TS! I • I TS! I-- I I----. M-1 ~~I I -.-
TS! -- TS!

I I

I TS! I TOSS I TS! I
I I I I

-/:-1 TS! ~/--+ -/:-1 TS! ~/~
N,w 2N,w 2N w N,w,

Fig 3.3: TST-schakelnetwerk
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TDSS tenminste (N+M) slots vrij (oftewel: minder dan N-M slots bezet), en dan

zijn binnen de TDSS dus tenminste M gemeenschappelijke slots beschikbaar om

een multislot-verbinding mee op te bouwen. Deze uitspraak is af te leiden uit

de bekende CIos-voorwaarde voor ruimte-verdeelde schakelnetwerken [Clos53].

Het schakelen van multislot-kanalen met een TST-schakelnetwerk gaat nu als

volgt: Een verzameling van M vrije slots op een bepaalde inputlink moet op de

juiste wijze worden doorverbonden met een verzameling van M vrije slots op

een bepaalde outputlink. Binnen de TDSS kunnen voor beide links altijd M

gemeenschappelijke vrije slots worden gevonden. Net als bij de Time Switch

zijn er ook nu weer twee mogelijkheden:

• Er worden gewone TSIs toegepast, waarbij de kanalen door elk van de TSIs

worden opgebouwd met behulp van het algoritme van par. 3.3.5. Het feit dat

een TSI aan de inputzijde een frame van N slots, en aan de outputzijde een

frame van 2N slots heeft (of omgekeerd) is hierbij geen belemmering: Een TSI

met N slots in en 2N slots uit is op te vatten als een TSI met 2N slots aan

zowel de in- als de uitgang, waarbij aan de ingang slechts de even slots

bezet mogen zijn. Een analoge redering gaat op voor de TSI met 2N slots in en

N slots uit. In een TST-schakelnetwerk met gewone TSIs is de maximale

transmissiedelay T ~ 2T (maximaal één frameduur voor elke tijdtrap)
d,max F

en dus is B = 2.

• Er worden TSIs met dubbel datageheugen toegepast, zodat in elke TSI direkt

de juiste verbindingen tussen de slot-verzamelingen kunnen worden gemaakt.

Ook hier is N slots in en 2N slots uit (of omgekeerd) geen probleem; bij de

TSI kan wederom worden verondersteld dat deze 2N slots schakelt, waarbij aan

de in- of de uitgang slechts de even slots bezet mogen worden. In een

TST-schakelnetwerk met TSIs met een dubbel datageheugen is de maximale

transmissiedelay T ~ 4T (2 frame-perioden in elke tijdtrap) dus B = 4.
d,max F
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3.3.3. STS-schakelnelwerk

!n tegenstelling tot bij de Time Switch en het TST-schakelnetwerk volgt bij

een STS-schakelnetwerk de data uit de verschillende slots van een multislot

verbinding niet noodzakelijk dezelfde weg door het schakelnetwerk

(Fig. 3.4). Desondanks kunnen met een STS-schakelnetwerk multislot-kanalen

worden geschakeld. We veronderstellen het schakelnetwerk single-slot

blokkeringsvrij; dit betekent dat het aantal TS!s in de tijdtrap tenminste

2L-l moet bedragen voor een schakelnetwerk met L links (dit volgt direkt uit

de CIos-voorwaarde).

Het schakelen van multislot-kanalen met een STS-schakelnetwerk werkt als

volgt: Een verzameling van M vrije slots op een bepaalde inputlink moet op de

juiste wijze worden doorverbonden met een verzameling van M vrije slots op

een bepaalde outputlink. Aangezien het schakelnetwerk single-slot

blokkeringsvrij is kan tussen elk willekeurig paar slots (één uit elke

verzameling) van de in- en outputlink een verbinding worden gemaakt.

Ook hier zijn er weer twee mogelijkheden:

L

i
i Mi I I

I
TS!

I ~~;::;1
--.7

I I I _..--~ ,,/

// I
TS!

I // /1
I/ I I IJ"/ /

// // I
TS!

I 1/I/,/'/ I I
/.// I

TS!
I /

M //" I /
_e-.+/' I TS! I /-- 'I I /-- I-- ~/--- I I

I
TS!

ITOSS i TOSS
-j-+ -;:-1 TS! ~/-+ ,----/--"

N,w N,w N,w N,w

2L-l

Fig 3.4: STS-schakelnetwerk
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• Er worden gewone TSIs toegepast. In dat geval wordt voorafgaand aan het

schakelen het algoritme toegepast, waardoor bekend wordt welk slot van de

inputlink moet worden doorverbonden met welk slot van de outputlink.

Vervolgens wordt dan voor elke verbinding tussen twee slots een TSI gezocht

met het juiste in- en outputslot vrij, en worden de feitelijke verbindingen

gemaakt. In een STS-schakelnetwerk met gewone TSIs is de maximale

transmissiedelay T ~ T (één tijdtrap) en dus is B = 1.
d,max F

• Er worden TSIs met dubbel datageheugen toegepast. Nu is meteen bekend hoe

de verschillende slots van de in- en outputlink moeten worden doorverbonden.

Net als bij de het schakelnetwerk met gewone TSIs wordt dan weer voor elke

verbinding tussen twee slots een TSI gezocht met deze slots beschikbaar. In

een STS-schakelnetwerk met TSIs met dubbel datageheugen is de maximale

transmissiedelay T ~ 2T en dus B = 2.
d,max F

3.3.4. Schakelnetwerken met TSTST-, STSTS- en meer uitgebreide strukturen

Dergelijke architekturen kunnen worden aangetroffen in schakelcentrales voor

telefonie. Wanneer we ervan uitgaan dat een blokkeringsvrij schakelnetwerk

met een TSTST-, STSTS- of een nog uitgebreidere struktuur voorhenden is, dan

kunnen we het volgende opmerken:

• Wanneer TSIs met een dubbel datageheugen worden gebruikt, dan is het

schakelnetwerk multislot-blokkeringsvrij. De data uit elk van de slots van

een te vormen multislot-kanaal blijft namelijk door het schakelnetwerk heen

frame-gewijs bij elkaar, waardoor uit single-slot-kanalen een

multislot-kanaal kan worden gevormd, op dezelfde manier als dat gebeurt bij

een TSI met dubbel datageheugen.

• Wanneer in de tijdtrappen gewone TSIs worden gebruikt dan is niet

duidelijk of het schakelnetwerk multislot-blokkeringsvrij is.
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3.4. CONCLUSIES T.A.V. SCHAKELNETWERKEN VOOR MULTISLOT-KANALEN

Met conventionele schakelnetwerken, zoals in telefooncentrales worden

toegepast, is multirate-verkeer in principe mogelijk, door het schakelen van

multislot-kanalen.

Om multislot-kanalen te kunnen schakelen dienen maatregelen te worden

getroffen bij de T5Is van het schakelnetwerk, in de vorm van een algoritme

voor slot-toewijzing, dan wel door toepassing van T5Is met een dubbel

datageheugen.

In dit hoofdstuk hebben we alleen blokkeringsvrije schakelnetwerken bekeken.

Bestaande schakelnetwerken (in met name telefooncentrales) zullen onder

bepaalde omstandigheden echter wél kunnen blokkeren. Om er achter te komen of

met dergelijke schakelnetwerken in de praktijk (met een voldoende lage

blokkeringskans) multirate-verkeer kan worden geschakeld, is nader onderzoek

noodzakelijk (in de vorm van simulaties of door testen in de praktijk).
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4. SCHAKELNETWERKEN MET EEN MULT1FRAME-STRUKTUUR

4.1. INLEIDING

Binnen schakelnetwerken voor multislot-kanalen, zoals beschreven in het

vorige hoofdstuk, worden alle verbindingen opgebouwd uit kanalen van één en

dezelfde basis-bitsnelheid. Dit betekent dat door één 'gebruikers-kanaal' een

hoeveelheid hardware (route- en datageheugenplaatsen, en slot-tijdsduren van

tijdverdeeld gebruikte knooppunten en bussen) in beslag wordt genomen die

evenredig is met de bitsnelheid van dat kanaal. Naarmate binnen een

schakelnetwerk meer uiteenlopende bitsnelheden moeten kunnen worden verwerkt,

zal het aantal slots in het frame groter moeten zijn en zal ook het gemiddeld

aantal slots per kanaal toenemen. De afmetingen van een schakelnetwerk voor

multislot-kanalen met onderling sterk verschillende bitsnelheden zullen dus

vele malen groter zijn dan van een monorate-schakelnetwerk, voor een

vergelijkbaar aantal verbindingen.

Een mogelijke uitweg is het introduceren van een multiframe-struktuur, zodat

gebruik kan worden gemaakt van meer dan één basissnelheid. Kort gezegd komt

dit er op neer dat breedband-verkeer met hoge basissnelheden wordt

afgehandeld, en smalband-verkeer met lage basissnelheden. Op deze manier

kunnen kanalen met sterk uiteenlopende bitsnelheden toch elk met een klein

aantal slots tot stand worden gebracht en daalt het aantal slots dat

gemiddeld per kanaal nodig is. Hierdoor kan de omvang van een schakelnetwerk

met meerdere basissnelheden veel kleiner zijn dan van een schakelnetwerk voor

standaard multislot-verkeer (voor een gegeven toepassing).

Een voorbeeld van een multiframe-struktuur is te zien in Fig. 4.1. Er is hier

sprake van 2 verschillende framelengtes: Een lang frame (van 12 slots) valt

samen met 3 opeenvolgende korte frames (van 4 slots). Omdat er 2 framelengtes

zijn, zijn er ook 2 basissnelheden. In de figuur is één kanaal van elke

basissnelheid aangegeven: Een kanaal van de lage basissnelheid dat slot 8 in
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Fig. 4.1: Voorbeeld van een multiframe-struktuur

het lange frame beslaat, en een kanaal met de hoge basissnelheid dat

overeenkomt met slot 1 in het korte frame. Binnen een multiframe-struktuur

kunnen kanalen met verschillende bitsnelheden dus desondanks elk

éénslots-kanalen zijn, binnen verschillende frames. We kunnen hier nog

opmerken dat binnen een multiframe-struktuur een in principe willekeurig

aantal frame lengtes (en dus basissnelheden) kan bestaan.

In dit hoofdstuk gaan we in op architekturen van schakelnetwerken met een

multiframe-struktuur. In de volgende paragraaf zal eerst worden ingegaan op

multiframe-strukturen in het algemeen. Daarna zullen verschillende soorten

schakelnetwerken aan de orde komen. We maken daarbij onderscheid tussen 2

basisprincipes, nl. schakelnetwerken die zijn opgebouwd uit parallelle

deelnetwerken, en schakelnetwerken die zijn opgebouwd met een bijzonder type

TS!.

4.2. MULTIFRAME-STRUKTUREN

We gaan uit van een link in een communicatienet met daarop een bitstroom met

bitsnelheid r . De tijdsduur van één bit in de bitstroom is T = 1 Ir.
L B L

Op de link is sprake van een gewoon TDM-frame, met N slots. Elk slot bevat
o

w databits. De tijdsduur van één slot is De tijdsduur van een

frame is N wT .o B

T = wT .
5 B

De bitsnelheid van een kanaal in één slot is

r =r IN =w/T.o LOS
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Op de link passeren voortdurend frames van N slots. We nemen nu een
o

geheel aantal opeenvolgende frames, en beschouwen dit als één langer frame,

dat we multiframe noemen (CCITT: multiframe). Neem bijvoorbeeld aan dat

telkens A opeenvolgende frames een multiframe vormen. Dan bestaat een
1

multiframe uit

T = A T
F1 1 FO

N = A N slots, en de tijdsduur van het multiframe is
1 1 0

De bitsnelheid van een kanaal in één van de slots van het

multiframe is dan r = r / (A N ) = r o / Al'
1 L 1 0

We kunnen een aantal multiframes weer samennemen tot een nieuw, nóg langer

multiframe. Veronderstel dat A opeenvolgende frames van N slots als één
2 1

frame beschouwd worden. Dan bestaat dit frame uit N = A N = A A N slots,
2 21 210

en de frameduur is T = A T = A AT. De bitsnelheid van een kanaal in
F2 2 F1 2 1 FO

één van de slots van het frame is r
2

= r / (A A N ) = r / (A A ).
L 210 021

Het bovenstaand proces kan een willekeurig aantal maal worden herhaald.

Wanneer we het proces bijvoorbeeld J maal herhalen, dan kunnen we het

resultaat een multiframe-struktuur noemen, met J framelengtes. Een kanaal dat

bestaat uit één slot in één van de J verschillende frames noemen we nu een

basiskanaal. De bitsnelheid van een basiskanaal is dan een basissnelheid.

We beschouwen nu een multiframe-struktuur in de meest algemene zin, met J

framelengtes. We duiden het aantal slots in elk van de frames aan met N , met
j

o ~ j ~ J-1. De framelengtes zijn gehele veelvouden van elkaar. We kunnen

schrijven N = A N
1 1 0'

N
2

= A
2

N
1

, etc., of in het algemeen

N = A N
j j j-1

met 1 ~ j ~ J-1 (4.1)

waarbij de A positieve gehele getallen zijn. Voor het aantal slots in elk
j

van de frames geldt dus dat

N <N <N < ... <N <N
o 1 2 J-2 J-1

(4.2)
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Wanneer we nu een constante Ao = No kiezen, dan is N
1

= A
1
No = A

1
Ao'

N = A N = A A A , etc., of in het algemeen
2 21 210

N =
J

met o ~ j ~ J-1 (4.3)

Elke mogelijke multiframe-struktuur met J frames is nu te klassificeren door

middel van J getallen [A
J

_
1

,A
J

_
2

, .. - ,A
2

,A
1

,AoJ.

In een multiframe-struktuur met J frames bestaan J basissnelheden. We duiden

een basissnelheid aan met r , met 0 ~ j ~ J-1. Wanneer r de bitsnelheid is
J J

van een basiskanaal uit het frame met N slots dan geldt
J

rr L
L

r = =
J N J

J n A
(.

(.=0

Voor de basissnelheden geldt dus

met o ~ j ~ J-1 (4.4)

r >r >r > ... >r >ro 1 2 J-2 J-l
(4.5)

We zullen nu een notatie geven waarmee elk mogelijk basiskanaal in een

multiframe-struktuur kan worden aangeduid. We starten met de kanalen van de

hoogste basissnelheid: Van bitsnelheid r zijn N verschillende basiskanaleno 0

mogelijk. Elk van deze kanalen kunnen we dus aangeven door een getal a , meto
o ~ a ~ A -1 (zoals gezegd is A hetzelfde als het aantal slots N in heto 0 0 0

kortste frame).

Voor kanalen van de op één na hoogste basissnelheid r geldt dan: Een frame
1

N bestaat uit A frames N , en dus kan elk mogelijk kanaal met basissnelheid
1 1 0

r worden aangegeven met 2 getallen, namelijk een getal a (met
1 1

o ~ a ~ A -1) dat het nummer van het betreffende deelframe N in het frame
1 1 0

N aangeeft, en een getal a dat binnen dit deelframe het feitelijke slot
1 0

aanduidt. Op een analoge manier kan een basiskanaal met bitsnelheid r in
2

frame N
2

worden aangegeven met 3 getallen a
2

, al en a
o

' enzovoorts. In het
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algemeen kan een kanaal met bitsnelheid r worden aangeduid door J+1 getallen
J

a t/m a . Voor een kanaal met de laagste basissnelheid r zijn dus precies
J 0 J-1

J getallen nodig.

Elk willekeurig basiskanaal met bitsnelheid r in een multiframe-struktuur
J

met J basissnelheden kan nu worden aangegeven met een vektor met J posities,

met daarin J-J-1 don't cares, gevolgd door J+1 getallen a
J

t/m ao:

met o ~ a ~ A -1
J J

(4.6)

Ter illustratie van het voorafgaande is in Fig. 4.2 een voorbeeld van een

multiframe-struktuur te zien, met de hier gegeven notatie. In dit geval is

sprake van 3 basissnelheden. De aantallen slots in elk frame zijn

N = 3o '
N = 2N = 6

1 0
en N = SN = 30

2 1

Er geldt dus dat [A
2

,A
1

,Ao] = [5,2,3]. De verhouding van de bitsnelheden in

het systeem is dan

r : r : r : r = AAA
LOl 2 210

AA
2 1

A
2

1 = 30: 10 : 5 1

Elk kanaal in het systeem kan worden aangegeven met een vektor (a ,a ,a ). In
210

de figuur is van elke basissnelheid een kanaal weergegeven: (x,x,2) met

snelheid r o' (x,O,O) met snelheid r
1

, en (3,0,1) met snelheid r .
2

De hiërarchie van alle mogelijke basiskanalen in een multiframe-struktuur kan

worden weergegeven in een boomstruktuur [Inose79] [Saito73]. In Fig. 4.3 is

de boomstruktuur bij het frame van Fig. 4.2 getekend. Hieruit blijkt meteen

welke 'lagere orde' kanalen door een bepaald basiskanaal (met snelheid groter

dan r ) worden bedekt. In de boomstruktuur kan ook de momentane bezetting
J-1

van het frame worden aangegeven (in de figuur gedaan voor het voorbeeld van

Fig. 4.2). Er is nu in één oogopslag te zien of een bepaald kanaal wel of

niet beschikbaar is, d.w.z. of bij een gegeven framebezetting een bepaald

basiskanaal al dan niet tot stand gebracht kan worden. Uit de figuur blijkt

bijvoorbeeld dat het niet mogelijk is om een tweede basiskanaal met

bitsnelheid r o tot stand te brengen, omdat (x,x,O) wordt gehinderd door
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r.: (x,O,O) r-: (3,0,1)

a = 1 2 0 1 2 0 120 1 2 0 1 2 0 1 2 0 120 1 2 0 1 2 0 1 2 0 120 1
aO = 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
al = 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0 0

2

Fig. 4.2: Voorbeeld van de notatie voor slots en kanalen in een
multiframe-struktuur

-g-(O,O,O)
-0,0,0)

.-(x,O,O) -(2,0,0)
-(3,0,0)
-(4,0,0)

-(X,X,O)

-g-(0,1,0)
-0,1,0)

-(x,l,O) -(2,1,0)
-(3,1,0)
-(4,1,0)

~
-(O'O'1)
-0,0,1)

-(x,O,l) 0-(2,0,1)
--(3,0,1)
-(4,0,1)

-(X,x,1)

-g-(O' 1,1)
-0,1,1)

-(x,l,l) -(2,1,1)
0-(3,1,1)
-(4,1,1)

-g
-(0,0,2)
-0,0,2)

-(x,0,2) -(2,0,2)
-(3,0,2)
-(4,0,2)

-(x,x,2)

-g-W'l'2)
-0,1,2)

0-(x,l,2) -(2,1,2)
-(3,1,2)
-(4,1,2)

Fig. 4.3: Boomstruktuur bij het frame van Fig. 4.2, met daarin de gegeven
framebezetting
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(x,O,O), en (x,x,1) door (3,0,1) (en omdat (x,x,2) al bezet is). Het blijkt

dus dat het mogelijk is dat een basiskanaal van een bepaalde bitsnelheid niet

tot stand kan worden gebracht, ondanks dat voldoende capaciteit vrij is.

Het probleem dat een basiskanaal met een lage bitsnelheid een kanaal met een

hoge snelheid in de weg kan zitten is inherent aan de toepassing van een

multiframe-struktuur. Hierdoor kan zich in een communicatienet de situatie

voordoen dat op een link een gewenst transmissiekanaal niet tot stand kan

worden gebracht.

4.3. SCHAKELNETWERKEN MET PARALLELLE DEELNETWERKEN VOOR DE VERSCHILLENDE

BASI SSNELHEDEN

4.3.1. Schakelnetwerken met parallelle deelnetwerken, met een flexibele

toewijzing van kanalen in het frame

De meest voor de hand liggende manier om een schakelnetwerk met meerdere

basissnelheden te realiseren, is het parallel zetten van aparte

deel-schakelnetwerken met verschillende framelengtes. Het verkeer wordt dan,

afhankelijk van de basissnelheid, in één van de deelnetwerken afgehandeld.

Schakelnetwerken die op deze manier zijn opgebouwd zijn bekend uit de

literatuur [Fick12] [McDonald90] [Murakami81].

Een model van een schakelnetwerk met een multiframe-struktuur dat is

opgebouwd uit parallelle deelnetwerken is te zien in Fig. 4.4. Er is

uitgegaan van de multiframe-struktuur van Fig. 4.2; voor elk van de 3

basissnelheden is er een deelnetwerk. De deelnetwerken zijn gewone

schakelnetwerken (Time Switch, TST, STS, etc.). In principe kan elk

deelnetwerk anders zijn uitgevoerd. De deelnetwerken zijn synchroon op

slot-basis, d.w.z. de slots vallen precies samen. De fase van het frame in

elk deelnetwerk is zodanig dat de start van het langste frame samenvalt met

de start van de kortere frames.
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In het model zijn de ingangen van de deelnetwerken gewoon doorverbonden. Dit

kan rechtstreeks op deze manier worden geïmplementeerd. Elk deelnetwerk haalt

dan alleen die data binnen die behoort tot kanalen van de eigen

basissnelheid. In de figuur zijn ook de uitgangen doorverbonden getekend. Het

is de bedoeling dat elk deelnetwerk zijn verkeer zal ' invoegen' op

beschikbare plaatsen (voor basiskanalen) in het frame op de outputlinks. De

manier waarop dit wordt gerealiseerd is een implementatiekwestie. We merken

op dat verkeer soms niet zal kunnen worden ingevoegd, namelijk in het geval

dat een kanaal met een hoge basissnelheid wordt gehinderd door een kanaal met

een lage basissnelheid.

1····················································· "'Î
i (x,x,2) Deelnetwerk I

I
--.......

d~j (X,X,O) ;
-

N:= 3 I-j
i

- -
1

,2,3] i
I

(X,O,O) Deelnetwerk I I
1-7 I~,

- -

- " - 1-7

I
r - r 12

-7- - 1 0

N = 2N = 61'........ (x,1,2)
~ - - 1 0 j

I
(3, 0,1) Deelnetwerk I I I (0,1,0)

1-7----- -
-7 (0,1,0)

r - r IlO i2 0

N = SN = 30
2 1 ! (X,X,O)

j (x,1,2)

L

[5

..................................................................................................................................................__ !

Fig. 4.4: Schakelnetwerk dat is opgebouwd uit parallelle deelnetwerken,
met de framestruktuur van Fig. 4.2
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In Fig. 4.4 zijn bij wijze van voorbeeld enkele verbindingen aangegeven. Op

de bovenste inputlink is de bezetting van het frame verondersteld zoals in

Fig. 4.2. De 3 basiskanalen op deze inputlink zijn doorverbonden met

basiskanalen op verschillende outputlinks. In Fig. 4.5 is weergegeven hoe de

uitwisseling van data er dan uit zou kunnen zien. Er is hierbij van uit

gegaan dat elk kanaal een minimale transmissiedelay ondervindt, oftewel dat

elk deelnetwerk slechts 1 buffertrap diep is (elk deelnetwerk is bijvoorbeeld

een SIS-netwerk met gewone ISIs). De figuur illustreert het gegeven dat

basiskanalen met een hoge bitsnelheid gemiddeld een veel kleinere

transmissiedelay (in seconden) ondervinden dan basiskanalen met een lage

bitsnelheid. Dit is karakteristiek voor schakelnetwerken met een

multiframe-struktuur.

Binnen elk deelnetwerk zijn multislot-kanalen mogelijk, met de technieken

zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Dit zijn dus altijd

multislot-kanalen binnen één frame, d.w.z. met basiskanalen van één snelheid.

Basiskanalen met verschillende bitsnelheden kunnen nooit tot één

multislot-kanaal worden gecombineerd. Eén van de oorzaken hiervoor is het

(x,1,2)

(0,1,0)

r.: (x,x,2) r.: (x,O,O) r-: (3,0,1)

a =
0a =
1a =
2

o 120 120 120 1 2 0 120 120 120 1 2 0 1 2 0 120 120 1
o 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 100 0 1 1 1 0 0 0 1 1
o 0 0 0 0 0 1 111 1 122 2 2 2 2 3 3 3 3 3 344 4 4 440 0 0 0 0

Fig. 4.5: Uitwisseling van data door het schakelnetwerk van Fig. 4.4:
(x,x,2) naar (x,x,O) op 3e outputlink, (x,O,O) naar (x,1,0)
op 4e outputlink, (3,0,1) naar (0,1,0) op 1e outputlink
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verschil in transmissiedelay voor de verschillende basissnelheden. Veel

fundamenteler is echter het gegeven dat data die het schakelnetwerk

binnenkomt in een basiskanaal van een bepaalde bitsnelheid het schakelnetwerk

nooit in een basiskanaal van een andere snelheid kan verlaten. Hierdoor is

bij multislot-verbindingen van basiskanalen met verschillende bitsnelheden

geen TSSI mogelijk.

In een schakelnetwerk zoals in Fig. 4.4 hoeven de verschillende deelnetwerken

niet elk de totale capaciteit van de gezamenlijke links aan te kunnen. Dit

zou weinig realistisch zijn omdat in dat geval het deelnetwerk voor de

laagste snelheid al het verkeer als multislot-kanalen zou kunnen afhandelen.

Wél is het zo dat elk deelnetwerk in elk slot van het eigen frame verkeer

aangeboden kan krijgen. Daarom zal de capaciteit van een deelnetwerk moeten

worden teruggebracht door het introduceren van blokkering. Wanneer

bijvoorbeeld een deelnetwerk een TST-schakelnetwerk is dan kan de capaciteit

(en dus de hoeveelheid benodigde hardware) worden verkleind door in plaats

van het dubbele aantal interne slots (voor blokkeringsvrijheid) slechts het

enkele aantal te gebruiken [Murakami87]. Bij een STS-schakelnetwerk kan de

capaciteit worden verkleind door het aantal TSIs in de tijdtrap te

verminderen.

Bij schakelnetwerken met parallelle deelnetwerken wordt het verkeer in feite

verdeeld in bitsnelheids-klassen, die elk met een eigen basissnelheid worden

afgehandeld. Hierbij wordt er van uit gegaan dat er voor elke klasse een

zeker maximaal verkeersaanbod bestaat (gemeten in aantallen basiskanalen). De

keuze van de basissnelheden (en dus van de framestruktuur) en van de

capaciteit van elk deelnetwerk is dus afhankelijk van de toepassing.

4.3.2. Schakelnetwerken met parallelle deelnetwerken, met een vast aantal

kanalen van elke basissnelheid

Wanneer het te schakelen verkeer kan worden verdeeld in bitsnelheidsklassen

met een (redelijk) constant verkeersaanbod, dan kan een multiframe-struktuur

worden gebruikt met een vast aantal kanalen van elke basissnelheid. Omdat

basiskanalen van bepaalde bitsnelheden nu vaste plaatsen in het frame

bezetten, kunnen schakelnetwerken eenvoudiger worden in vergelijking met de
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c•
a = 3 0 1 2 3 0 123 0 1 2 3 0 123 0 1 2 3 0 123 012
aO = 5 0 1 2 3 4 5

1

Fig. 4.6: Multiframe-struktuur met vaste plaatsen voor kanalen van
elke bitsnelheid

schakelnetwerken uit par. 4.3.1. Bovendien hebben we hier niet het probleem

dat een basiskanaal met een hoge snelheid kan worden gehinderd door een

basiskanaal met een lage snelheid.

In Fig 4.6 is een voorbeeld gegeven van een multiframe-struktuur met 2

framelengtes, waarbij voor elke basissnelheid een vast aantal kanalen is

gereserveerd. Het lange frame van 30 slots omvat 6 korte frames van 5 slots.

De hoge basissnelheid is dus gelijk aan 6 maal de lage basissnelheid. In

het korte frame is plaats gereserveerd voor 4 kanalen (A, B, C, D). Het

vijfde slot wordt tijdverdeeld gebruikt voor 6 kanalen van de lage

basissnelheid. Anders gezegd: In het lange frame is plaats gereserveerd voor

6 kanalen (a, b, c, d, e, f).

Een schakelnetwerk met de framestruktuur van Fig. 4.6 zal er funktioneel

gezien uitzien als in Fig. 4.7. Door middel van demultiplexers worden de

datastromen uitgesplitst in snelle en langzame bitstromen: Telkens 4

datawoorden naar de onderste gevolgd door 1 naar de bovenste uitgang van een

demultiplexer (in de figuur symbolisch aangegeven). Vervolgens wordt verkeer

met elke basissnelheid verwerkt in het schakelnetwerk met de bijbehorende

frameduur. De signalen aan de uitgangen van de deelnetwerken worden

vervolgens weer gemultiplext tot het gedefinieerde formaat.

De deelnetwerken uit Fig. 4.7 kunnen in principe totaal verschillend zijn.

Wanneer de technieken uit hoofdstuk 3 worden toegepast zijn binnen een

deelnetwerk weer multislot-kanalen mogelijk. Het is niet mogelijk om

basiskanalen met verschillende bitsnelheden tot één kanaal te combineren.

Wanneer een deelnetwerk blokkeringsvrij is dan betekent dit dat wanneer op

een inputlink en een outputlink elk een basiskanaal van een bepaalde

(dezelfde) bitsnelheid vrij is, hiertussen altijd een verbinding tot stand

kan worden gebracht.
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Deelnetwerk voor
lage baslssnelheld r

1

Deelnetwerk voor
1------+1

hoge basissnelheid r o

I l-

1 ------------------------------- _

Fig. 4.7: Principe van schakelnetwerken met een vast aantal kanalen
van elke basissnelheid

Net als in par. 4.3.1 merken we ook hier op dat de keuze van het aantal

basissnelheden (en dus het aantal deelnetwerkenJ, evenals de verdeling van de

capaciteit over de verschillende basissnelheden sterk toepassingsafhankelijk

is. Het principe blijft echter onveranderd.

Hoewel de deelnetwerken geheel verschillend mogen zijn, kan het voordelen

opleveren wanneer deze van hetzelfde type zijn (TST, STS, etc. J. Ze kunnen

dan mogelijk tot één geheel worden gecombineerd, waardoor op hardware kan

worden bespaard. We zullen hier twee van dergelijke implementaties bekijken.

Er is hierbij weer uitgegaan van de frame-struktuur van Fig. 4.6.

In Fig. 4.8a is een TST-schakelnetwerk weergegeven voor 2 basissnelheden,

zoals voorgesteld in de literatuur [vBaardewijk86]. Het schakelnetwerk is een

implementatie van het principe van Fig. 4.7 met twee TST-deelnetwerken,

waarbij de ruimtetrap van de beide deelnetwerken tot één geheel is

versmolten. Voor het complete schakelnetwerk geldt dat gedurende de eerste 4
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N = 5o
N = 30

1

sb-TSI

sb-TSI

2N = 10o
2N = 60

1

TOSS

/

2N = 10
o

2N = 60
1

sb-TSI

sb-TSI: TSI voor kanalen r
1

bb-TSI: TSI voor kanalen r sb-0

sb-route #: routegeheugen route
voor kanalen r #

1

bb-route #: routegeheugen
voor kanalen r

0

N = 5
o

N = 30
1

Fig. 4.8a: TST-schakelnetwerk voor een multiframe-struktuur met
2 basis-bitsnelheden

externe
frame

a =
o

a =
1

A•
o 1 2 3

o
o 1 2 3

1
o 1 2 3

2
o 1

interne
frame

o•

Fig. 4.8b: Extern en intern frame van het TST-schakelnetwerk
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slots van het korte frame kanalen met de hoge basissnelheid worden verwerkt,

en in het vijfde slot de kanalen met de lage basissnelheid. Gedurende slot

o tlm 3 is het schakelnetwerk dus te beschouwen als een gewoon

ISI-schakelnetwerk voor kanalen met de hoge basissnelheid r : Aan beide
o

zijden van de ruimtetrap wordt data in- en uitgeklokt in de ISIs voor

breedbandkanalen ('bb-ISI') en de IDSS betrekt de route-informatie uit het

routegeheugen voor breedbandkanalen ('bb-route #'). Iijdens slot 4 van het

sb-IS I

L

TOSS

sb
route

#

I
2L-1

sb-ISI

sb-ISI:
ISI voor kanalen r

1bb-ISI:
ISI voor kanalen r
sb-route #: 0

routegeheugen voor
kanalen r

bb-route #: 1

routegeheugen voor
kanalen r o

TOSS

sb
route

#

Fig. 4.9: SIS-schakelnetwerk voor een multiframe-struktuur met
2 basis-bitsnelheden
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korte frame is het schakelnetwerk op te vatten als een TST-netwerk voor

kanalen van de lage basissnelheid r : Alle data wordt vervoerd langs de de
1

TSIs voor smalband-kanalen ('sb-TSI'), en de route-informatie voor de TDSS is

afkomstig uit het overeenkomstige routegeheugen ('sb-route #').

Het gegeven TST-schakelnetwerk levert een hardware-besparing op in

vergelijking met een tweetal losse TST-netwerken parallel omdat hier één TDSS

tijdverdeeld wordt gebruikt voor kanalen van de beide basissnelheden.

Het TST-schakelnetwerk is blokkeringsvrij voor de groep basiskanalen van elke

basissnelheid, wanneer de frame-struktuur van de TDSS het dubbele aantal

slots heeft van het frame op de links, zoals weergegeven in Fig. 4.8b (zoals

gezegd kan het schakelnetwerk niet als geheel blokkeringsvrij zijn). In dat

geval moet dus intern een lang frame van 60 slots bestaan (met 12 plaatsen

voor kanalen van de lage basissnelheid) en een kort frame van 10 slots (met 8

plaatsen voor kanalen van de hoge basissnelheid). Alle TSIs aan de inputzijde

hebben dan in het uitgaande frame het dubbele aantal slots van het inkomende

frame; voor de TSIs aan de outputzijde geldt het omgekeerde.

In Fig. 4.9 is een STS-schakelnetwerk met 2 basissnelheden te zien. Geheel

analoog aan het vorige schakelnetwerk is dit een implementatie van Fig. 4.7

met twee STS-deelnetwerken. Ook voor dit schakelnetwerk geldt weer dat

gedurende de eerste 4 slots van het korte frame basiskanalen met de hoge

snelheid worden verwerkt, en in het vijfde slot de kanalen met de lage

basissnelheid. Ook dit schakelnetwerk levert een hardware-besparing op

doordat de TDSSs tijdverdeeld gebruikt worden voor de verschillende

basissnelheden. Een STS-schakelnetwerk met meerdere basissnelheden, met L in

en outputlinks, is blokkeringsvrij per basissnelheid wanneer het aantal

TSI-combinaties in de tijdtrap 2L-1 bedraagt.

Voor het schakelen van multislot-kanalen binnen TST- en STS-schakelnetwerken

met een vast aantal kanalen per basissnelheid gelden dezelfde regels als

bij gewone TST- of STS-schakelnetwerken, zoals beschreven in het vorige

hoofdstuk (algoritme voor slot-toewijzing resp. toepassing van TSIs met een

dubbel datageheugen).
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4.4. SCHAKELNETWERKEN MET RANDOM-WRITE, RANDOM-READ TSIs

4.4.1. Multiframe-strukturen voor ISDN-doeleinden

Voordat we ingaan op de architektuur en de werking van schakelnetwerken met

Random-write, Random-read TSIs, proberen we eerst om een voor ISDN-doeleinden

optimale multiframe-struktuur te vinden. Bij de beschrijving van

schakelnetwerken en voorbeelden in de rest van deze paragraaf zal dan steeds

van deze framestruktuur worden uitgegaan.

In het BISDN zullen zeer uiteenlopende bitsnelheden worden getransporteerd,

van minder dan 1 kbit/s tot meer dan 100 Mbitis. Dit betekent dus een

verhouding van maximale en minimale bitsnelheid van meer dan 105. In het

ideale geval zouden al deze bitsnelheden door één schakelnetwerk (met een

multiframe-struktuur) moeten kunnen worden verwerkt. In een communicatienet

dat met dergelijke schakelnetwerken is opgebouwd zal een keuze moeten worden

gemaakt voor de framestruktuur die op de links zal worden gebruikt. Bij deze

keuze moeten we rekening houden met 2 zaken:

• De afmetingen (en dus de kosten) van schakelnetwerken. Uit dit oogpunt is

het wenselijk dat wanneer multislot-kanalen worden geschakeld het gemiddeld

aantal slots per kanaal (in welk frame dan ook) zo klein mogelijk is. Dit

geldt zowel voor schakelnetwerken met parallelle deelnetwerken als voor de

schakelnetwerken die we verderop in deze paragraaf zullen bekijken.

• De efficiency van het gebruik (en dus de kosten) van de transmissiemedia.

We willen dat de hoeveelheid 'stuff', om bitsnelheden van

'gebruikers-kanalen' aan te passen aan de beschikbare bitsnelheden in het

net, procentueel zo klein mogelijk is. Het spektrum van beschikbare

transport-bitsnelheden moet daarom dus zo fijnmazig mogelijk zijn.

In een ISDN-situatie is het meest voor de hand liggend om uit te gaan van een

multiframe-struktuur met telkens dezelfde afstanden (faktoren) tussen

opeenvolgende bitsnelheden. Het aantal slots dat gemiddeld voor een kanaal

nodig zal zijn, is kleiner naarmate de faktor tussen de bitsnelheden kleiner

is. In dit opzicht is een framestruktuur met een (kleinste) faktor 2 tussen

de basissnelheden dus optimaal. Een faktor 2 tussen de bitsnelheden betekent
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wel dat in de praktijk een groot aantal frame lengtes nodig is (bijvoorbeeld

11 voor een verhouding 1:1024 tussen de minimale en maximale basissnelheid).

Voor de hiervóór beschreven schakelnetwerken betekent dit dat veel

deelnetwerken nodig zijn. Zoals zal blijken is voor schakelnetwerken met

Random-write, Random-read T5Is het aantal basissnelheden echter nauwelijks

van invloed op de voor het schakelnetwerk benodigde hoeveelheid hardware. Ten

aanzien van de kosten van schakelnetwerken kunnen we dus concluderen dat voor

schakelnetwerken met Random-write, Random-read T5Is een faktor 2 tussen de

basissnelheden optimaal is.

Wat betreft de efficiency van het gebruik van transmissiekanalen kunnen we

overwegen om (met een faktor 2 tussen de basissnelheden) alle verkeer met

éénslots-kanalen af te handelen. Wanneer we uitgaan van een uniforme

verdeling van bitsnelheden van het aangeboden verkeer, dan is het rendement

van een transmissiekanaal gemiddeld 75% (de bitsnelheid van een

'gebruikers-kanaal' zal gemiddeld 75% zijn van één van de basissnelheden).

Dit valt in de praktijk waarschijnlijk véél beter uit omdat voor een aantal

diensten de bitsnelheid door bijvoorbeeld comprimeren aan het net kan worden

aangepast. Wanneer dit desondanks te weinig mocht zijn dan is het te

overwegen om multislot-kanalen toe te laten.

Naar aanleiding van het voorafgaande stellen we nu een multiframe-struktuur

voor met K kanalen van de hoogste basissnelheid (met K veel groter dan 2), en

een faktor 2 tussen opeenvolgende basissnelheden. In termen van par. 4.2

geldt dus voor de faktoren A
j

A = Ko
A = 2

j
met 1 ;5; j ;5; J-l } (4.7)

Uit (4.3) volgt dan voor het aantal slots in elk frame

met o ;5; j ;5; J-l (4.8)

en uit (4.4) volgt voor de bitsnelheden

r =
j

r
L

N
j

=
r

L = met o ;5; j ;5; J-l (4.9)
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Ic' (X,X, O,tlr.dx,x,x,21 r.,(x,l,l,O) r.,(1,0,1,3)

• []

k = 2 3 012 3 0 1 2 3 o 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 o 1 2 3 o 123 0 1 2 3 0 1
b = 1 1 0 o 0 0 1 111 o 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 o 0 0 0 1 1 1 1 o 0
bl = 1 1 0 o 0 0 o 0 0 0 1 1 111 1 1 1 0 0 0 0 0 0 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 o 0
b2 = 1 1 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 0

3

Fig. 4.10: Voorbeeld van een multiframe-struktuur van het voorgestelde type

( 0 0 O)~-(O,O,O,O)

-C-x, , , ~-(l,O,O,O)
-(x,x,O,O) -(0 1 0 0)

{

-(X,l,O,O)-C_(1:1:0:0)
-(x,x,x,O) -(0 0 1 0)

-C-(X,O,l,O)-C-(1:0:1:0)
o-(x,x,l,O) -(0,1,1,0)

_-(X,l,l,O)-C_(l,l,l,O)

( 0 0 l)~-(O,O,O,l)

-C-x, , , ~-(1,O,O,1)
-(x,x,O,l) -(0 1 0 1)

{

-(x,l,O,l)-C_(1:1:0:1)
o-(x,x,x,l) -(0 0 1 1)

-C-(X,O,l,l)-C-(1:0:1:1)
o-(x,x,l,l) -(0 1 1 1)

-(x,l,l,l)-C_(l:l:l:l)

( 0 0 2)~-(O,O,O,2)

-C-x, , , ~-(1 0 0 2)
-(x,x,O,2) -(0:1:0:2)

{

-(X,l,O,2)-C_(l,l,O,2)
-(x,x,x,2) -(0,0,1,2)

-C-(X'O'l'2)-C-(l'O'l'2)
-(x,x,l,2) -(0,1,1,2)

-(x,l,l,2)-C_(l,l,l,2)

( 0 0 3)~-(O,O,O,3)

-C-x, , , ~-(1,O,O,3)
-(x,x,O,3) -(0,1,0,3)

{

-(X,l,O,3)-C_(1 1 0 3)
(x x x 3) , , ,

- , , , -(0,0,1,3)

-C
-(X'O'l'3)~-(l'O'l'3)

-(x,x,l,3) -(0,1,1,3)
-(X,l,l,3)-C_(l,l,l,3)

Fig. 4.11: Boomstruktuur bij het frame van Fig. 4.10
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De link-bitsnelheid r wordt dus verdeeld over K kanalen van de hoogste
L

basissnelheid r . Wanneer een kanaal van een bitsnelheid groter dan r nodigo 0

is dan wordt uit basiskanalen reen multislot-kanaal gevormd. Dit is gunstigo
voor het gemiddelde rendement van alle kanalen op een link.

In de volgende paragrafen zullen we steeds uitgaan van een

voorbeeld-framestruktuur met K = 4 en J = 4, zoals weergegeven in

Fig. 4.10. In de praktijk zullen J en K echter (veel) grotere waarden hebben.

Een kanaal in deze frame-struktuur wordt aangeduid door een vektor

(b ,b ,b ,k)
321

met o s b ,b ,b S 1
123

en o s k s K-1 = 3 (4.10)

In Fig. 4.10 zijn als voorbeeld 4 kanalen weergegeven. In Fig. 4.11 is de

boomstruktuur bij het frame gegeven.

4.4.2. De Random-write. Random-read TS!

We zullen nu een funktioneel model voor de zgn. Random-write, Random-read ISI

bekijken. Dit model is afgeleid van een in de literatuur gevonden

implementatie van een ISI van dit type [Nunes87].

In Fig. 4.12 is een funktioneel model weergegeven voor een ISI met een

multiframe-struktuur, met het frame van Fig. 4.10. De ISI bestaat uit twee

routegeheugens en een datageheugen. Het input-routegeheugen bepaalt op welke

plaats in het datageheugen de momentaan binnenkomende data wordt

weggeschreven. Het output-routegeheugen bepaalt op elk moment van welke

plaats uit het datageheugen data wordt verzonden. De teller die de momentane

positie in het frame bijhoudt is hier, in tegenstelling tot bij de gewone

ISI, een zeer wezenlijk onderdeel. De vorm van de slot teller bepaalt

namelijk de framestruktuur van de ISI. Voor het frame zoals in Fig. 4.10

bestaat de slot teller in feite uit 4 aparte tellers: 3 modulo-2-tellers en

één modulo-4-teller. De teller heeft dus 4 "cijfers", waarvan er 3 binair

zijn en de laatste 4 verschillende waarden kan hebben. De momentane

tellerstand kan dus worden weergegeven als een vektor (b ,b ,b ,k). Door de
321

bijzondere uitvoering van de slot teller kan elk mogelijk basiskanaal uit het

inkomende dan wel het uitgaande frame worden aangeduid op de al eerder

aangegeven manier, door een vektor met eventuele don't cares in één van de

routegeheugens te schrijven.
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Imod 2 mod 2 mod 2 mod KI
slot clock

b b b k
3 2 1

1-

--I-
-- --I-

) -- -- -- -- -- -- )

data_in data_uit

b b b k In- in I uit out- b b b k
3 2 1 clock clock 3 2 1

X X 0 0 [] x x 0 0

x 0 0 3 • x 1 1 0

0 1 1 0 • 1 0 1 3

x x x 2 • x x x 1

input-routegeheugen datageheugen output-routegeheugen

Fig. 4.12: Random-wrlte, Random-read TSI met een muitiframe-struktuur

Het TSI-proces verloopt nu als volgt: Voor elk tijdslot wordt In het

input-routegeheugen gekeken of één van de vektoren, inclusief don't cares,

overeenkomt met de momentane tellerstand. Wanneer dat zo is, dan wordt de

data uit het binnenkomende slot In de bijbehorende geheugenplaats geklokt. Op

hetzelfde moment wordt ook in het output-routegeheugen gekeken of er een

vektor is die "matcht". Wanneer dat het geval is, dan wordt de data uit de
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I
0: (X

r
'X, 0 , 0) naar (x, x 'ra' 0)

.:(x,O,O,3) -:(0,1,1,0)
naar (x,l,l,O) naar (1,0,1,3) r.: (x,x,x,2)

naar (x,x,x,l)

•

k = 2 3 0 123 o 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 012 3 o 1 2 3 012 3 0 1
b = 1 1 0 0 0 0 1 1 1 100 o 0 1 1 1 100 o 0 1 1 1 1 o 0 o 0 111 100
bl = 1 1 0 0 0 0 0 0 0 o 1 111 111 100 o 0 0 0 o 0 1 1 1 1 111 100
b2 = 1 1 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 011 1 1 1 1 1 111 1 1 111 100

3

Fig. 4.13: Uitwisseling van data door de Random-write, Random-read TSI, met
de kanalen zoals in Fig. 4.12.

bij die vektor behorende geheugenplaats in het momentaan uitgaande slot

verzonden. In dit model is dus verondersteld (net als bij het TSI-model uit

hoofdstuk 2) dat aankomst en vertrek van datawoorden gelijktijdig

plaatsvindt. Wanneer voor een kanaal door de TSI de vektoren in input- en

output-routegeheugen hetzelfde zijn, dan wordt de data direkt doorgegeven

zodat ook hier de minimale transmissiedelay (in het model) 0 is.

In Fig. 4.12 zijn als voorbeeld enkele verbindingen aangegeven. In Fig. 4.13

is de data-uitwisseling afgebeeld.

Bij TSIs van dit type, met een multiframe-struktuur met J basissnelheden,

werkt de aanduiding van een basiskanaal in één van de routegeheugens precies

hetzelfde als de wiskundige aanduiding met een vektor met J posities. Om een

verbinding tot stand te brengen worden op een beschikbare plaats in de TSI de

aanduidingen van de te verbinden kanalen in de routegeheugens geschreven.

Tijdens het TSI-proces wordt zowel bij het binnenhalen als voor het verzenden

van data een routegeheugen geraadpleegd. We kunnen een TSI van dit type dus

'Random-write, Random-read TSI' (RWRR-TSI) noemen.

In tegenstelling tot een gewone TSI is een RWRR-TSI niet blokkeringsvrij. Om

een kanaal (van één van de basissnelheden) tot stand te brengen moet namelijk

aan twee voorwaarden zijn voldaan: Ten eerste moet er capaciteit beschikbaar
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zijn in de vorm van een basiskanaal van de gewenste bitsnelheid. Ten tweede

moet binnen de T5I plaats beschikbaar zijn voor een nieuwe verbinding. De

situatie dat niet een basiskanaal van de gewenste bitsnelheid beschikbaar is

kan op verschillende manieren worden ondervangen; hierover meer in

par. 4.4.4. De situatie dat geen plaats beschikbaar is voor een nieuwe

verbinding dient te worden voorkomen door de RWRR-T5I juist te dimensioneren.

Binnen een RWRR-T5I zijn multislot-kanalen mogelijk, binnen elk van de frames

van de multiframe-struktuur. Door het schakelen van multislot-kanalen kunnen

kanalen worden gevormd met andere bitsnelheden dan de basissnelheden. Een

andere toepassing is dat, wanneer een bepaald basiskanaal niet beschikbaar

is, een multislot-kanaal met de gewenste bitsnelheid kan worden gevormd (zie

par. 4.4.4). Binnen een RWRR-T5I kunnen multislot-kanalen enkel en alleen tot

stand worden gebracht met behulp van een algoritme voor slot-toewijzing,

zoals afgeleid in hoofdstuk 2. Er bestaat hier geen techniek die analoog is

met 'dubbel datageheugen' bij de gewone T5I. Binnen een RWRR-T5I is het

onmogelijk om basiskanalen van verschillende bitsnelheden tot één kanaal te

input
route # data #

output
route #

x 0 0 2 • x 1 0 3

x 1 1 0 • x 0 0 1

x 0 0 1 • x 0 1 1

k = 2 3 012 3 0 1 2 3 012 3 0 1 2 3 o 1 2 3 012 3 0 123 0 1 2 3 o 1
b = 1 1 000 0 1 111 00001 1 1 1 o 0 001 1 1 1 0 0 001 1 1 1 o 0
bl = 1 100 000 0 001 1 1 1 1 1 1 1 o 0 0 0 0 0 0 0 1 1 111 1 1 1 o 0
b2 = 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001 1 1 1 111 1 1 1 111 1 1 1 o 0

3

Fig. 4.14: Multislot-kanaal in frame N van de RWRR-T5I
2
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combineren, omdat data die binnenkomt in een basiskanaal van één bepaalde

bitsnelheid nooit de TSI kan verlaten in een basiskanaal van een andere

bitsnelheid.

In Fig. 4.14 is een voorbeeld te zien van een 3-slots-kanaal in de RWRR-TSI

van Fig. 4.12, in het frame met N = 22 ·K = 16 slots. In de figuur is een
2

klein gedeelte van de RWRR-TSI weergegeven met daarin de toewijzing van de

slots. De toewijzing is bepaald door een algoritme. De afzonderlijke

verbindingen tussen de basiskanalen kunnen uiteraard op willekeurige

beschikbare plaatsen binnen de RWRR-TSI gemaakt worden.

4.4.3. Schakelnetwerken die zijn opgebouwd uit Random-write. Random-read TSIs

We zullen hier twee typen schakelnetwerken bekijken. Het eenvoudigste type is

de Time Switch met een RWRR-TSI, zoals weergegeven in Fig. 4.15a. Uit de

literatuur zijn verschillende schakelnetwerken bekend die als implementaties

van een dergelijke Time Switch kunnen worden beschouwd [Fick72] [Nunes87]

[Sai to73] .

In de Time Switch wordt uit de frames van de verschillende links één frame

gevormd, door interleaving van de datawoorden in elk tijdslot. Bij een Time

Switch met 3 links, met de voorbeeld-framestruktuur van Fig. 4.10, ziet het

interne frame er dan uit als in Fig. 4.15b. In dit interne frame wordt een

basiskanaal aangeduid door een vektor met één positie extra. Ook de slot

teller van de RWRR-TSI zal dus een extra "cijfer" hebben, op de minst

significante plaats.

Het tot stand brengen van een verbinding binnen de Time Switch gaat op de

volgende manier: Veronderstel dat op een inputlink I en een outputlink I
1 u

elk een basiskanaal van de gewenste bitsnelheid beschikbaar is. In het

input-routegeheugen van de TSI wordt nu de aanduiding geschreven van het

basiskanaal op de inputlink, met als extra minst significante cijfer de

waarde van I . Op dezelfde manier worden in het output-routegeheugen de
1

aanduiding van het basiskanaal op de outputlink en de waarde van I
u

geschreven. In Fig. 4.15b is een voorbeeld gegeven van een verbinding met de

hoogste basissnelheid, van inputlink I = 2 naar outputlink I = O.
1 u
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L

I = 0
1

I = 1
1

I = 2__1/
K,J

~r
LK,J

Fig. 4.15a:

RWRR-TSI

Time Switch met een RWRR-TSI

I = 0
u

I = 1
u

I = 2
u/~

K,J

~.: (x,x,x,l,2) naar (x,x,x,3,O)

I = 0 120 1 2 0 1 2 0 120 120 1 2 0 1 2 0 120 1 2 0 1 2 0 120 1 2
k = 0 0 0 1 1 1 222 3 3 3 0 001 1 122 2 3 330 0 0 1 1 1 222 333
b = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001 111 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 000 0 000
bl = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b2 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Fig. 4.15b: Interne frame van de Time Switch met L = 3, met als voorbeeld
een verbinding van de hoogste basissnelheid.

De capaciteit van een RWRR-TSI, en dus ook van een Time Switch met een

RWRR-TSI, zal in de praktijk worden beperkt door de schakelsnelheid van de

technologie waarmee deze is uitgevoerd. Het aantal kanalen van de hoogste

basissnelheid r dat maximaal mogelijk is in het interne frame van de Timeo
Switch, is recht evenredig met het aantal slots dat per seconde door de TSI

kan worden verwerkt. De capaciteit van een Time Switch is dus op geen enkele

manier uitbreidbaar (voor een gegeven technologie), Het aantal plaatsen voor

basiskanalen binnen de RWRR-TSI kan weliswaar worden uitgebreid, maar

hierdoor zal het aantal slots dat per seconde kan worden verwerkt eerder

afnemen dan toenemen.
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Een schakelnetwerk met RWRR-ISIs waarvan de capaciteit wél uitbreidbaar is,

is weergegeven in Fig. 4.16. In een dergelijke matrix van ISIs zijn de

ingangen van de ISIs uit elke rij doorverbonden met dezelfde inputlink. De

uitgangen van de ISIs zijn per kolom doorverbonden met één outputlink. Elke

ISI vormt dus een unieke verbinding tussen twee links. Het is de bedoeling

dat een ISI de juiste data van zijn inputlink binnenhaalt en deze vervolgens

'invoegt' op zijn outputlink. Wanneer op een inputlink I en een outputlink
1

I elk een basiskanaal van eenzelfde bitsnelheid beschikbaar is, dan kan
u

hiertussen een verbinding worden gemaakt door in de routegeheugens van de ISI

die de beide links verbindt de juiste vektor-aanduidingen te schrijven.

Daarvoor moet binnen deze ISI uiteraard wel plaats voor een nieuw basiskanaal

beschikbaar zijn. In Fig. 4.16 is als voorbeeld een verbinding weergegeven

tussen inputlink I = 1 en outputlink I = 2.
1 U

I = 0
1

I = 1
1

L
I = 2

1

I = 3
___I /_+-__---,- --,-__ I __~--I

K,J

1______--------------------.

I = 0
u

I = 1
u

I = 2
u

I = 3u/__-7

K,J

Fig. 4.16: Schakelnetwerk bestaande uit een matrix van RWRR-ISIs
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Uit de literatuur [Hayano88] zijn schakelnetwerken bekend die zijn opgebouwd

als een matrix van gewone T5Is. Hierbij halen alle T5Is uit een rij alle data

binnen van de betreffende inputlink. Bij een matrix van RWRR-T5Is is dit niet

nodig; elke RWRR-T5I haalt slechts die data binnen die voor 'zijn' outputlink

bestemd is. De RWRR-T5Is hoeven dus slechts gedimensioneerd te worden voor de

verwachte hoeveelheid verkeer (gemeten in basiskanalen) van een inputlink I
1

naar een outputlink I .
u

Veronderstel nu eens dat het aantal verbindingen van basiskanalen (dus niet

de datastroom in bit/s) van een inputlink I naar een outputlink I praktisch
1 u

genomen constant is. Dat wil dus zeggen dat wanneer op een inputlink

gemiddeld C kanalen bestaan, er van deze inputlink ongeveer C/L naar elke

outputlink zullen gaan. Elke RWRR-T5I wordt dus gedimensioneerd voor C/L

basiskanalen, met laten we zeggen ~C/L plaatsen (met ~ > 1). Het totale

aantal plaatsen voor basiskanalen waarvoor het schakelnetwerk is uitgerust is

in dit geval dus

C
~

L = (4.11)

Neem vervolgens aan dat de capaciteit van de matrix wordt verdubbeld, door

het aantal links te verdubbelen. In dat geval gaan van de C kanalen op een

inputlink er gemiddeld nog maar C/(2L) naar elke outputlink. Dit betekent

dat elke RWRR-T5I zal worden gedimensioneerd met ~C/(2L) plaatsen. Het

totale aantal plaatsen voor basiskanalen in het schakelnetwerk is nu dus

2 C(2L) • ~- = 2~LC
2L (4.12)

In de (ideale) voorstelling van zaken zoals hierboven neemt de hoeveelheid

hardware voor een matrix van RWRR-T5Is dus lineair toe met het aantal links.

In de praktijk zal dit ongetwijfeld slechter uitvallen. De situatie zal

echter altijd beter zijn dan bij een matrix van gewone T5Is, waar de

hoeveelheid hardware kwadratisch toeneemt met het aantal links.
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4.4.4. Het voorkomen van "blokkering" in het frame

Op een link in een communicatienet, met daarop een multiframe-struktuur, kan

een basiskanaal met een bepaalde bitsnelheid soms niet tot stand worden

gebracht doordat een ander kanaal met een lagere bitsnelheid op een

ongunstige plaats in het frame zit. Voor een RWRR-TSI betekent dit dat,

wanneer zowel aan de ingang als aan de uitgang voldoende capaciteit

beschikbaar is voor een bepaald basiskanaal, een verbinding desondanks soms

niet kan worden gevormd. Het gevolg hiervan is weer dat binnen een

communicatienet verkeer onnodig geblokkeerd kan worden. We zullen hier

bekijken hoe deze situatie zoveel mogelijk kan worden voorkomen, en welke

uitwegen er zijn wanneer toch blokkering optreedt.

In Fig. 4.17. is een voorbeeld van de plaatsing van een aantal kanalen op een

link in een communicatienet weergegeven, tussen twee schakelnetwerken met

RWRR-TSIs. Elk schakelnetwerk kan een Time Switch of een matrix van TSIs

zijn. In de boomstruktuur zijn alle basiskanalen die bedekt worden door een

'hogere orde' kanaal dat momenteel in gebruik is (zoals (x,x,x,2», niet

weergegeven. Basiskanalen die beschikbaar zijn, zijn aangegeven met "0";

basiskanalen die worden gehinderd door momenteel in gebruik zijnde kanalen

zijn aangegeven met "x". Uit de figuur blijkt dat op de link géén kanaal van

de hoogste basissnelheid beschikbaar is, ondanks dat meer dan voldoende

capaciteit vrij is.

Veronderstel nu dat in de situatie van Fig. 4.17 een nieuwe verbinding moet

worden opgezet, met de laagste basissnelheid. In dat geval kiezen we het

kanaal (0,0,1,3), omdat daarvoor geen kanalen van een hogere basissnelheid

hoeven te worden opgeofferd. Om dezelfde reden kiezen we voor een verbinding

met de op een na laagste basissnelheid het kanaal (x,O,l,O). In het algemeen

wordt, om de kans op "blokkering" in het frame zo veel mogelijk te voorkomen,

steeds geprobeerd om een nieuwe verbinding met basissnelheid r te combineren
j

met een al bestaand kanaal met dezelfde basissnelheid. Als blijkt dat nergens

in het frame losse kanalen r beschikbaar zijn, dan kan een kanaal r
j j-l

worden 'aangebroken'. Wanneer ook geen los kanaal r beschikbaar mocht
j-l

zijn, kijk dan naar kanalen r , enzovoorts.
j-2
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input
route # data #

output
route #

x . · · • x 1 1 0

x x · · c x x 0 1

. . · · • 1 0 1 3

x x x · • x x x 2

lTS! 11

x 1 1 0 • x . · ·
x x 0 1 C x x · ·,

1 0 1 3 • . . · ·
x x x 2 • x x x ·

lTS! 21

( 0 0 O)~-(O,O,O,O)

-C x, , , ~-(1 0 0 0)
-(x,x,O,O) , , ,

{

( 1 0 O)-r-°-(O,l,O,O)
x, " L...o-(1 1 0 0)

x-(x,x,x,O) -(0:0:1:0)

-C-(X,O,l,O)--c-(l 0 1 0)
x- (x , x, 1 , 0 ) , , ,

.-(x,l,l,O)

{

(X,X,O,u

x-(x,x,x,l) -(0,0,1,1)

-C-(X,O,l,l)--c-(l,O,l,l)
(x,x,l,l) -(0,1,1,1)

-(x,l,l,l)--c_(l,l,l,l)

-(x,x,x,2)

. ( 0 0 3)~-(O,O,O,3)

-C-x, , , ~-(l,O,O,3)

{

-(X,X,O,3) -(0,1,0,3)
-(x,l,O,3)--c_(l,l,O,3)

x-(x,x,x,3) -(0,0,1,3)

-C
-(X'O'l'3)~-(l'O'l'3)

x-(x,x,l,3) 0-(0,1,1,3)
-(x,l,l,3)---G_(l,l,l,3)

Fig. 4.11: Voorbeeld van plaatsing van kanalen in het frame op een link
tussen 2 schakelnetwerken met RWRR-T5Is in een communicatienet
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De kans op "blokkering" in het frame zal het grootst zijn voor basiskanalen

met de hoogste basissnelheid r . Deze kans zal kleiner zijn naarmate er meer
o

van deze basiskanalen op een link passen, d.w.z. naarmate het aantal slots K

in het kortste frame groter is. Daarom kiezen we dit aantal veel groter dan

2, (zoals al gesuggereerd in par. 4.4.1). Wanneer een kanaal met bitsnelheid

groter dan r nodig is, dan wordt uit basiskanalen reen multislot-kanaal
o 0

gevormd.

We zullen nu twee oplossingen bespreken voor de situatie dat een basiskanaal

in het frame niet kan worden gevormd, terwijl voldoende capaciteit vrij is:

• Wanneer op een link in het net geen plaats is voor een basiskanaal van een

bepaalde bitsnelheid, dan kan dit kanaal worden uitgesplitst in twee kanalen

van de halve bitsnelheid, of 4 van een kwart bitsnelheid, enzovoorts, die

samen een multislot-kanaal van de gewenste basissnelheid vormen. Zo kan in

Fig. 4.17 géén kanaal van de hoogste basissnelheid r worden gevormd, maar er
o

zijn wel verschillende basiskanalen r beschikbaar. In Fig. 4.18 is
1

weergegeven hoe op een link in het net een kanaal met bitsnelheid r wordt
o

gevormd uit twee basiskanalen r . Het kanaal (x,x,x,O) wordt bij binnenkomst
1

meteen al als een multislot-kanaal beschouwd, bestaande uit (x,x,O,O) en

(x,x,1,O). Het kanaal verlaat de RWRR-TSI als basiskanalen (x,x,O,3) en

(x,x,1,1), die wél in het frame beschikbaar zijn. In de tweede RWRR-TSI zijn

deze kanalen doorverbonden met (x,x,O,2) en (x,x,1,2), zodat ook hier sprake

is van een multislot-kanaal. In de eerstvolgende centrale in het net kan dit

echter weer als 1 kanaal (x,x,x,2) worden geschakeld. We merken nog op dat de

toewijzing van slots in beide gevallen bepaald moet worden door een

algoritme. Zowel de operatie van het uitsplitsen in deelkanalen als het weer

samenvoegen tot één basiskanaal is binnen een RWRR-TSI niets anders dan het

opzetten van een multislot-kanaal.

• De tweede uitweg uit de situatie dat een bepaald basiskanaal niet kan

worden gevormd is her-arrangeren van de basiskanalen in het frame. Door het

verplaatsen van kanalen naar andere posities in het frame, kan op een link

ruimte worden vrijgemaakt voor nieuwe (breedband)kanalen [Inose79] [Sait073].

In Fig. 4.19 is geïllustreerd hoe de kanalen als in Fig. 4.17 zijn

verplaatst, waarbij plaats vrijkomt voor 2 basiskanalen r . Er kan altijd
o

zodanig worden geher-arrangeerd dat een bepaald basiskanaal beschikbaar komt
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output
route #

x 0 0 • x x 0 3x

x x 1 0 • x x 1 1

I
input- output-
route # data # route #

- x x 1 1 • x x 0 2

x x 0 3 • x x 1 2

k = 2
b = 1
b l = 1
b2 = 1

3

3 0 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1
10000 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 000 1 1 1 1 0 0 001 1 1 100
100 0 0 0 0 001 1 1 1 1 1 1 1 000 0 000 0 1 1 1 111 1 100
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 100

Fig. 4.18: Uitsplitsen in deelkanalen en weer samenvoegen tot één
basiskanaal, in geval van "blokkering" in het frame

(wanneer hiervoor capaciteit vrij is). Bovendien hoeven in veel gevallen

slechts weinig kanalen te worden verplaatst. Hoewel her-arrangeren direkt

resultaat oplevert, is het grote nadeel dat communicatie nodig is tussen de

centrales die zich aan beide uiteinden van de desbetreffende link bevinden.

Hierdoor wordt de besturing van het net een stuk complexer. Bovendien wordt

een te her-arrangeren kanaal mogelijk kortstondig onderbroken. Daarom moet het

toepassen van een her-arrangerings-operatie tot een minimum worden beperkt.

Een mogelijkheid is her-arrangeren totdat uit een voldoende klein aantal

deelkanalen een multislot-kanaal kan worden gevormd, zoals boven beschreven.



input
route # data #

output
route #

- 4.31 -

input
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output
route #

. · · - x 0 1 1 ) x 0 1 1 - x . · ·x

· · IJ x 0 1 ) x x 0 1 IJ x x · ·x x x

. . · · - 0 1 1 1 ) 0 1 1 1 - . . · ·
x x x · • x x x 2 ) x x x 2 • x x x ·

lTS! 11 lTS! 21

( 0 0 0) r-Q-(O,O,O,O)

-C-x, , , ~0-(1,0,0,0)
-(x,x,O,O) -(0,1,0,0)

{

-(X,l,O,O)~_(l,l,O,O)
-(x,x,x,O) -(0,0,1,0)

-(X,O,l,O)~_(l,O,l,O)
-(x,x,l,O) -(0,1,1,0)

0- x,l,l,O -(1,1,1,0)

{

-(X,X,O,1)

x-(x,x,x,l)

{

_-(X,O,l,l)
x-(x,x,l,l) --(0,1,1,1)

X-(X,l,l,l)~_(l,l,l,l)

-(x,x,x,Z)

( 0 0 3)~-(0,0,0,3)

-C-x, , , ~-(1,0,0,3)
-(x,x,0,3) -(0,1,0,3)

{

-(X,1,0,3)~_(1,1,0,3)
-(x,x,x,3) -(0,0,1,3)

-C-(X,0,1,3) 0- 1,0,1,3
-(x,x,1,3) _ 0,1,1,3

-(X,1,1,3)~_(1,1,1,3)

Fig. 4.19: Plaatsing van de kanalen uit Fig. 4.17 na her-arrangeren
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4.4.5. Bundels

In een RWRR-TSI is slechts plaats voor een beperkt aantal verbindingen tussen

basiskanalen. Dit aantal zal slechts een fraktie zijn van het maximaal aantal

mogelijke kanalen N ,d.w.z. van het aantal slots in het langste frame in
J-1

de multiframe-struktuur. Een schakelnetwerk met RWRR-TSIs kan kleiner zijn

naarmate het aantal verwachte verbindingen tussen basiskanalen (dus niet het

verwachte verkeer in bit/sJ kleiner is. In feite is deze hardware-besparing

de reden om in een net een multiframe-struktuur toe te passen.

We beschouwen nu een communicatienet dat is opgebouwd met schakelnetwerken

met RWRR-TSIs. Wanneer we het aantal kanalen dat op elk moment in het net

bestaat zouden kunnen verminderen dan zouden alle schakelnetwerken kleiner

kunnen worden. Een manier om het aantal kanalen te reduceren is het

introduceren van bundels van verkeer. Wanneer in het net een groep kanalen

(gedeeltelijk) dezelfde weg aflegt, dan kan deze namelijk net zo goed als één

kanaal worden vervoerd. In feite is een bundel een semi-permanent

breedband-kanaal dat door het netbeheer wordt opgebouwd, en waaraan pas iets

wordt gewijzigd op het moment dat het verkeerspatroon in het net duidelijk

verandert.

In Fig. 4.20a is een voorbeeld gegeven van datatransport door middel van een

bundel, zoals dat er uit zou zien in een net met Time Switches. De bundel

wordt opgebouwd in de eerste Time Switch, door kanalen naar zodanige slots in

het frame te manoeuvreren, dat tussen deze slots regelmatige afstanden

bestaan. De hele verzameling van kanalen in de bundel wordt dan door de

tweede Time Switch getransporteerd als één basiskanaal. In de derde Time

Switch wordt de bundel 'afgebouwd' door deze weer uit te splitsen in

deelkanalen. In dit voorbeeld heeft de bundel de hoogste basissnelheid r ,
o

maar dit kan in principe elke snelheid zijn die groter is dan r . In
J-1

Fig. 4.20b is het voorbeeld van Fig. 4.20a vertaald naar schakelnetwerken die

bestaan uit een matrix van RWRR-TSIs. Het verschil is dat het verkeer dat in

de bundel wordt samengebracht nu van verschillende inputlinks afkomstig is

(en in de derde matrix weer over verschillende outputlinks wordt verdeeld).

De timing van de data-uitwisseling is hetzelfde als in Fig. 4.20a.
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x I I 3 0 x I 0 0

x x 0 2 • x x I 0

I I 0 • x 0 0 0x

input
route # data #

(X,X,X,O)

output
route #

input
route # data #

output
route #

(x,x,x,2)
x x I 2 • x x 0 3

x I 0 2 0 x I 0 2

x 0 0 2 • x I I I

.: (x x 0 2 ) .-+-....-....-....-+-....-.-.-+-.-.-.-+-.-.-.---+-.---.---.---+---.----.--.---+-.---.---.---+-.---.---.---+-,

.: (xIIO) 0

0: (x I I 3 ) ~+_..J...-..J...-~~;;;:'__--'----'---+---'----'---.......rl----'--...=.,o;:'---+---'----'--.........H-;::':----'----'--;-----'----'-..........ct----'-.........<:--;--~

bundel:
(x,x,x,O

..l..-+_......"",..J...-..J...-+_-.........J...---'---+--.......:-'---'---+-............,-'---'---+--.......:-'----'---;--...........,-'----'--;---'-"r-----'--;--..........r-----'--;--~

bundel:
(x,x,x,2

..l..--+-~--'----'---+---'----'---""""........~,.-'-f---'---+---'----'----'---+-"""""--'----'---;--.....................-=oo-+-~::-'-t ..........-;----'---'---'--;--__.

.: (x x 0 3 ) .-+-....-.----r++-.-.-.-+-.---.+--.++---rt.-.---+----.-----.----rt+---.--...-.----+-...---r:i--r:i+--r:i--.--...--+-,

.: (xiiI)
0: (x I 0 2 ) -'---+---'--------'--------'---+---'----'----'---+---'----'----'---+---'----'----'---+----'-----'----'---+-..............................-;--..........--'---'--+---'---'---'--;--~

k =
b =
bi =
b 2 =

3

301 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230
10000 1 1 1 1 000 0 1 1 1 1 000 0 1 1 1 1 0 0 001 1 110
1 0 0 0 0 0 000 1 1 1 1 1 1 1 100 000 000 1 1 1 1 111 1 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Fig 4.20a: Datatransport via een bundel, in een net met Time Switches
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(x,I,I,3)

(x,x,D,2)

(x,I,I,D)

(x,I,D,D)

(x,x,I,D)

(x,D,D,D)

(x,x,x,O)

(x,x,x,2)
(x,x,I,2) (x,I,D,2) (x,D,D,2)

(x,x,D,3) (x,I,D,2) (x,l,l,l)

Fig 4.2Db: Datatransport via een bundel, in een net met matrix-switches

Schakelnetwerken met RWRR-TSls lenen zich goed voor in- en uitvoegen van

deelkanalen uit bundels (add/drop-multiplexing). Het grote voordeel van de

mogelijkheid tot in- en uitvoegen van verkeer bij bundels is dat elk kanaal

in een bundel direkt toegankelijk is, zonder dat een bundel helemaal moet

worden gedemultiplext (bij uitvoegen) dan wel in zijn geheel opgebouwd (bij

invoegen). Kanalen kunnen worden in- en uitgevoegd dankzij het feit dat

binnen een bundel alle plaatsen voor basiskanalen direkt 'zichtbaar' zijn.
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In Fig. 4.21a is geïllustreerd hoe binnen een Time Switch met een RWRR-TSI

een kanaal r wordt uitgevoegd uit een bundel r . In feite wordt hier data
2 0

gekopiëerd, gebruik makend van het feit dat binnen een RWRR-TSr multicasting

heel eenvoudig is. De bundel wordt dus gewoon doorgegeven; aan de inhoud

verandert niets. In Fig. 4.21b is het analoge geval getekend voor een matrix

van TSIs. Het verschil met de Time Switch is weer dat de bundel en het

gekopiëerde kanaal de matrix langs verschillende uitgangen verlaten.

In Fig. 4.22 is te zien hoe een kanaal in een bundel kan worden ingevoegd. Om

een kanaal te kunnen invoegen moet het schakelnetwerk de volgende eigenschap

hebben: Wanneer een basiskanaal met een lage bitsnelheid wordt bedekt door

een basiskanaal met een hoge bitsnelheid (zoals (x,0,1,2) en (x,x,x,2) in het

voorbeeld), dan moet tijdens de slots van het kanaal met de lage snelheid dit

kanaal voorrang krijgen. Bij invoegen worden dus bepaalde slots in de bundel

overschreven door het nieuwe kanaal. In Fig. 4.22a is deze situatie

weergegeven voor een Time Switch, en in Fig. 4.22b voor een matrix van TSIs.

Bundels kunnen beginnen en eindigen in willekeurige centrales in het net (dat

is opgebouwd met schakelnetwerken met RWRR-TSIs). Een bundel wordt opgezet

door binnen het net een breedband-kanaal tot stand te brengen. Dit gebeurt op

precies dezelfde manier als bij 'gewone' kanalen. Kanalen worden in de bundel

geplaatst door in de centrales aan het begin en aan het einde van de bundel

gewone verbindingen op te zetten. Het is belangrijk om te constateren dat aan

het einde van een bundel de deelkanalen in het algemeen op andere plaatsen in

het frame zitten dan waar ze aan het begin van de bundel zijn geplaatst. Door

een TSI-operatie op de bundel kan het basiskanaal dat de bundel in wezen is

namelijk worden verplaatst naar een ander slot in het betreffende frame,

waardoor ook de deelkanalen op andere plaatsen terechtkomen (zoals in

Fig. 4.20a).

In de voorbeelden van Fig. 4.20, Fig. 4.21 en Fig. 4.22 zijn in de bundel

steeds vrijwel alle plaatsen bezet. In de praktijk zal dit slechts zelden het

geval zijn. Bundels worden opgezet door het netbeheer, naar gelang de

verkeers-situatie in het net daarom vraagt. Wanneer een bundel wordt

'opgestart' zal in eerste instantie sprake zijn van een leeg

breedband-kanaal, dat geleidelijk aan vol zal lopen met verkeer. In het
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2 = 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 01111 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
3

Fig. 4.21a: Uitvoegen (kopiëren) van een kanaal uit een bundel,
binnen een Time Switch met RWRR-TSIs

(x,x,x,3)
(x,O,O,3) (x,x,x,3)

)

(x,x,x,2)

(x,l,l,O)

Fig. 4.21b: Uitvoegen (kopiëren) van een kanaal uit een bundel,
binnen een matrix van RWRR-TSIs
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Fig. 4.22a: Invoegen van een kanaal in een lege plaats in een bundel,
binnen een Time Switch met een RWRR-TSI

(x.x,x.2)

(x,l,O,O)

(x.x.x.2)

(x,O,1.2)

(x.x.x.2)

Fig. 4.22b: Invoegen van een kanaal in een lege plaats in een bundel,
binnen een matrix van RWRR-TSIs
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algemeen is een bundel niet vol bezet en bovendien verandert de samenstelling

in de loop van de tijd (door afbreken van verbindingen en aanvragen voor

nieuwe kanalen).

Naast het feit dat schakelnetwerken kleiner kunnen worden heeft de toepassing

van bundels nog enkele andere voordelen:

• De transmissiedelay van een bundel door een schakelnetwerk is veel kleiner

dan de transmissiedelay die elk deelkanaal gemiddeld zou ondervinden wanneer

het afzonderlijk zou zijn geschakeld. Dit omdat de transmissiedelay van een

basiskanaal door een RWRR-T51 in de orde van één frameduur van dat

basiskanaal ligt, en die frameduur is voor een bundel altijd kleiner dan voor

de kanalen in die bundel.

• Het aantal verbindingen dat per tijdseenheid binnen een centrale moet

worden opgebouwd en afgebroken kan veel kleiner worden, wanneer een

significant gedeelte van het verkeer door die centrale plaatsvindt in de vorm

van bundels. Het opbouwen en afbreken van kanalen binnen een bundel vormt

namelijk geen belasting voor de centrales die de bundel doorgeven

[5himasaki74].

Wanneer in een net een blokkerings-situatie door her-arrangeren wordt

verholpen, moet men erg terughoudend zijn bij het verplaatsen van een bundel

in het frame. Ten gevolge van het her-arrangeren kan namelijk slip optreden,

waardoor de kanalen in de bundel niet meer op de oude plaatsen zijn terug te

vinden. Dit betekent dat aan het einde van de bundel alle verbindingen moeten

worden aangepast, omdat deze als gevolg van het her-arrangeren verkeerd

zullen worden verbonden. Daarnaast moet de bundel worden nagelopen om te zien

of ergens verkeer wordt in- of uitgevoegd, omdat ook hier foute verbindingen

zullen optreden. Bundels kunnen dus beter niet worden verplaatst bij het

her-arrangeren van de kanalen op een link. Dit hoeft overigens niet zo'n

groot probleem te zijn omdat bij her-arrangeren hoofdzakelijk

smalband-kanalen worden verplaatst (ten gunste van de plaatsen voor

breedband-kanalen), terwijl een bundel meestal een breedband-kanaal zal zijn.

Tot slot van deze paragraaf merken we nog op dat de toepassing van bundels

als zodanig niets met RWRR-T5Is te maken heeft. Zelfs in netten voor

monorate-verkeer (telefoonnet) kunnen bundels worden geïntroduceerd (zodat
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ineens sprake is van een net voor multirate-verkeer) om zodoende op hardware

te besparen. In dat geval zijn echter wél speciale centrales nodig, om de

breedband-bundels te kunnen verwerken [Shimasaki74].

4.5. VOORDELEN VAN EEN SYNCHROON NET BIJ EEN MULTIFRAME-STRUKTUUR

In een communicatienet met een multiframe-struktuur hoeft de transmissiedelay

(looptijd) van een basiskanaal door een schakelnetwerk in principe niet

groter te zijn dan de frameduur die hoort bij de betreffende bitsnelheid. Dit

geldt zowel voor schakelnetwerken met RWRR-TSIs als voor schakelnetwerken met

parallelle deelnetwerken. Wanneer nu elke centrale in het net werkt met een

autonome klok, dan zullen de centrales met frame alignment buffers moeten

zijn uitgerust, voor het langste frame uit de multiframe-struktuur (van N
J-1

slots). Dit levert dus een extra transmissiedelay op van maximaal 1 frameduur

van het langste frame. Ten gevolge van de vereiste frame alignment is in een

dergelijk net de transmissiedelay door een centrale dus vele malen groter dan

de looptijd door het feitelijke schakelnetwerk.

In een zogeheten synchroon net kunnen de klokken van de verschillende

centrales als onderling synchroon worden beschouwd. Wanneer een centrale een

signaal ontvangt van een andere centrale, dan kan de fase van dat signaal in

principe alle waarden hebben, maar het onderlinge faseverschil tussen het

ontvangen frame en het interne frame is constant (hiervoor is wel een klein

buffer nodig om looptijd-variaties op de link te compenseren). Wanneer

dit faseverschil bekend is (doordat de looptijd over de link bekend is, of

omdat bepaalde herkenningspunten in het signaal zijn aangebracht), dan kan

dit worden 'verrekend' door hiermee rekening te houden bij het schakelen.

We merken overigens op dat in Fig. 4.17 t/m 4.20 van par. 4.4 er van uit

is gegaan dat er géén looptijd tussen de schakelnetwerken zit, dan

wel dat frame alignment van het langste frame heeft plaatsgevonden.

In een synchroon net kan de transmissiedelay door een centrale dus veel

kleiner zijn dan de tijdsduur van het langste frame N , omdat hier geen
J-1

frame alignment buffers meer nodig zijn (zoals gezegd zal een klein buffer

nodig zijn om de fase van de ingangssignalen constant te krijgen).
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4.6. CONCLUSIES T.A.V. SCHAKELNETVERKEN MET EEN MULTIFRAME-STRUKTUUR

Ten aanzien van de in dit hoofdstuk besproken schakelnetwerken met een

multiframe-struktuur kunnen we concluderen:

• In een schakelnetwerk met een architektuur die gebruik maakt van een

multiframe-struktuur kan multirate-verkeer worden geschakeld met zeer sterk

uiteenlopende bitsnelheden. De hoeveelheid hardware die voor een dergelijk

schakelnetwerk nodig is, is vele malen kleiner dan bij een conventioneel

schakelnetwerk, voor een vergelijkbaar verkeersaanbod. Dit geldt met name

voor schakelnetwerken met Random-write, Random-read T5Is, met een faktor 2

tussen de bitsnelheden.

• In schakelnetwerken met een multiframe-struktuur zijn multislot-kanalen in

principe mogelijk, binnen elk frame afzonderlijk. Het is een fundamenteel

gegeven dat basiskanalen met verschillende bitsnelheden niet tot één kanaal

kunnen worden gecombineerd. Dit geldt zowel voor schakelnetwerken met

parallelle deelnetwerken, als voor schakelnetwerken met Random-write,

Random-read T5Is.

• Door in een schakelnetwerk met een multiframe-struktuur een bundel van

verkeer als één kanaal te behandelen, kan het totaal aantal kanalen dat moet

worden geschakeld kleiner worden, waardoor de hoeveelheid voor het

schakelnetwerk benodigde hardware eveneens kan dalen.

• Bij schakelnetwerken met een multiframe-struktuur treedt het verschijnsel

op dat een verbinding kan blokkeren als gevolg van een ongunstige 'plaatsing'

van kanalen in het frame op een link. Om dit te voorkomen zijn bijzondere

maatregelen noodzakelijk, zoals de toepassing van een toewijzings-strategie,

en eventueel het her-arrangeren van de kanalen in het frame op een link. Dit

werkt het beste bij een framestruktuur met faktoren 2 tussen de bitsnelheden.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

S.1. CONCLUSIES

Uit de resultaten van het onderzoek naar principes voor SIM multirate

schakelnetwerken kunnen we het volgende concluderen:

• Met een gewone Time Slot (Data) Interchanger (TSI), zoals in conventionele

schakelnetwerken (TST, STS, etc.) wordt toegepast, kunnen multislot-kanalen

worden geschakeld zonder kans op blokkering, door gebruik te maken van een

algoritme voor slot-toewijzing.

• Met conventionele schakelnetwerken, zoals in telefooncentrales worden

toegepast, is multirate-verkeer mogelijk, door het schakelen van

multislot-kanalen. Hiervoor dienen maatregelen te worden getroffen bij de

TSIs van het schakelnetwerk, in de vorm van een algoritme voor

slot-toewijzing, dan wel door toepassing van TSIs met een dubbel

datageheugen.

• In een schakelnetwerk met een architektuur die gebruik maakt van een

multiframe-struktuur kan multirate-verkeer worden geschakeld met zeer sterk

uiteenlopende bitsnelheden. De hoeveelheid hardware die voor een dergelijk

schakelnetwerk nodig is, is vele malen kleiner dan bij een conventioneel

schakelnetwerk, voor een vergelijkbaar verkeersaanbod.

• In schakelnetwerken met een multiframe-struktuur zijn multislot-kanalen in

principe mogelijk, binnen elk frame afzonderlijk. Het is een fundamenteel

gegeven dat basiskanalen met verschillende bitsnelheden niet tot één kanaal

kunnen worden gecombineerd.

• Door in een schakelnetwerk met een multiframe-struktuur een bundel van

verkeer als één kanaal te behandelen, kan het totaal aantal kanalen dat moet

worden geschakeld kleiner worden, waardoor de hoeveelheid voor het

schakelnetwerk benodigde hardware eveneens kan dalen.
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• We kunnen de verschillende (bestaande en nieuwe) principes voor

STM-schakelnetwerken als volgt klassificeren:

Schakel
netwerken
met een
"single
frame"
struktuur

Alle kanalen zijn single
slot-kanalen

::~;;::::::::::c:::rales I

,_~:o:~~~~~~ 1

Multislot-kanalen zijn
mogelijk

Conventionele schakel

netwerken met gewone TSIs

met algoritme voor slot

toewijzing, of met TSIs

met een dubbel data

geheugen

-----f----------------;- --------------,-

Schakel
netwerken
met een
multi
frame
struktuur

Schakelnetwerken die

bestaan uit parallelle

deelnetwerken, of die met

RWRR-TSIs zijn opgebouwd,

en waarmee alleen basis-

kanalen worden geschakeld

Schakelnetwerken met

parallelle deelnetwerken

of met RWRR-TSIs, waar

basiskanalen van dezelfde

basissnelheid tot één

kanaal kunnen worden

gecombineerd

---_.....&- --------------------------------,-
IMULTIRATE VERKEER I

5.2. AANBEVELINGEN

Het is in principe mogelijk om STM multirate schakelnetwerken in de praktijk

voor ISDN-doeleinden te gebruiken. Voordat het zover is, is echter aanvullend

onderzoek nodig in de vorm van simulaties of praktijk-testen van dergelijke

schakelnetwerken:

• Voor wat betreft conventionele schakelnetwerken voor multislot-kanalen is

nader onderzoek nodig naar de invloed van blokkering op de blokkeringskans

van multislot-kanalen.

• Voor wat betreft systemen met een multiframe-struktuur is het belangrijk

om na te gaan wat de invloed is van de in het frame optredende blokkering op

de blokkeringskans van verbindingen in het net.
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DEFINITIES VOLGENS CCITT OP HET GEBIED VAN TRANSFER MODES,

COMMUNICATIENETTEN, SCHAKELCENTRALES EN DIGITALE TRANSMISSIE

Bron: CCITT Blue Book, Volume I - Fasciele 1.3, TERMS AND DEFINITIONS.

TRANSFER MODES

asynchronous time-division multiplexing (Rec. 1.113)
A multiplexing technique in which a transmission capability is organized in
undedicated slots filled with cells with respect to each application's
instantaneous real need. In this case, the terminal equipment - i.e. the
customer application - defines the actual transmitted bit rate, whatever this
rate is, possibly variabIe during the communication. This technique carries a
label led interface structure over a frame or a self-delineating label led
interface.

asynchronous transfer mode (ATM) (Rec. 1.113)
A transfer mode in which the information is organized into celIs; it is
asynchronous in the sense that the recurrence of cells depends on the
required or instantaneous bit rate. Statistical and deterministic values may
also be used to qualify the transfer mode.

synchronous time division multiplexing (Rec. 1.113)
A multiplexing technique supporting the synchronous transfer mode (STM).

synchronous transfer mode (STM) (Rec. 1.113)
A transfer mode which offers periodically to each connection a fixed-Iength
word.

transfer mode (Rec. 1.113)
Aspects covering transmission, multiplexing and switching in a
telecommunications network.

COMMUNICATIENETTEN

channel; transmission channel (Rec. Q.9)
A means of unidirectional communication.
Note - Several channels may share a common path as in frequency division and
time division systems; in these cases, each channel is allotted a particular
frequency band or a particular time slot which is reserved for it.

channel switching (Rec. Q.9)
The switching together of single channels to form aconnection which is used
for the duration of a call.
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circuit; telecommunication circuit (Rees. M.60, Q.9)
A combination of two transmission channels permitting bidirectional
communication between two points, to support a single call.

circuit switching (Rec. Q.9)
The switching together of circuits to form aconnection which is used for the
duration of a call.

connection (Rees. M.60, Q.9)
An association of transmission channels or circuits, switching and other
functional units set up to provide a means of transfer of information between
two or more points in a telecommunication network.

network; telecommunication network (Rees. 1.112, Q.9)
A set of nodes and links that provides connections between two or more
defined points to facilitate telecommunication between them.

SCHAKELCENTRALES

exchange; switching exchange; switching centre (Rec. Q.9)
An aggregate of traffic carrying devices, switching stages, controlling and
signalling means at a network node that enables subscriber lines and/or other
telecommunications circuits to be interconnected as required by indivldual
users.

(time division) highway (in switching); bus (Rec. Q.9)
A common path within an apparatus or station over which signals from a
plurality of channels pass, separated by time division.

switching (Rec. Q.9)
The establishing, on demand, of an individual connection from a desired inlet
to a desired outlet within a set of inlets and outlets for as long as is
required for the transfer of information.

switching delay; processing time; handling time (Rec. Q.9)
The interval of time attributable to the functions performed in a switching
exchange in the process of setting up a call.

switching network (Rec. Q.9)
The switching stages of a telecommunication exchange taken collectively.

transmission delay (through a digital exchange) (Rec. Q.9)
The sum of the times necessary for an octet to pass in both directions on a
connection through a digital exchange due to buffering, frame alignment and
time-slot interchange functions for digital-to digital connections and in
addition, for analogue-to-analogue connections, to the AID conversions.
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MULTIPLEXING ALGEMEEN

bearer (Rec. R.140)
Common means of transmission e.g. common channel or bit stream used for a
mul tiplexer.

multiplexing (Rec. R.140)
A process for combining signals from several separate tributary channels for
transmission in the same direction over a common bearer channel.

submultiplex (Rec. R.140)
A multiplex whose bearer is part of a higher-order multiplex.

time-division multiplexing (Rec. G.701)
Multiplexing in which several signals are interleaved in time for
transmission over a common channel.

tributary channel (Rec. R.140)
An individual input channel to a multiplexer.

TDM FRAMES

frame (Rec. Q.9)
A set of consecutive digit time slots in which the position of each digit
time slot can be identified by reference to a frame alignment signal.
The frame alignment signal does not necessarily occur, in whole or in part,
in each frame.

frame alignment (Rec. Q.9)
The state in which the frame of the recelvlng equipment is correctly phased
with respect to that of the received signal.

frame alignment signal (Rec. Q.9)
The distinctive signal used to secure frame alignment; this signal does not
necessarily occur, in whole or in part, in each frame.

frame structure (Rec. R.140)
General rule of the establishment of a frame with allocation of each bit to a
determined channel.

multiframe (Rec. Q.9)
A set of consecutive frames in which the position of each frame can be
identified by reference to a multiframe alignment signal.
The multiframe alignment signal does not necessarily occur, in whole or in
part, in each multiframe.

multislot connection (Rec. Q.9)
Time slots associated with two or more digital circuits switched in parallel
through a digital exchange for use on the same call to provide a wideband
service.
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time slot (Rees. G.701, Q.9)
Any cyclic time interval that can be recognized and defined uniquely.

time slot interchange (Rec. Q.9)
The transfer of information from one time slot to another between incoming
and outgoing time division highways.

time slot sequence integrity (Rec. Q.9)
The assurance that the digital information contained in the n time slots of a
multislot connection arrives at the output (or terminal) in the same sequence
as it was introduced.

SYNCHRONISATIE VAN SIGNALEN

controlled slip (Rec. G.701)
The irretrievable loss or gain of a set of consecutive digit positions in a
digital signal, in which bath the magnitude and instant of that loss or gain
are controlIed, to enable the signal to accord with a rate different from its
own.
Note - Where appropriate the term may be qualified, for example: controlIed
octet slip, controlIed frame slip.

slip (Rec. G.810)
The repetition or deletion of a block of bits in a synchronous or
plesiochronous bit stream due to a discrepancy in the read and write rates at
a buffer.

synchronization (Rees. G.701, Q.9)
The process of adjusting the corresponding significant instants of signals to
make them synchronous.

synchronous (Rec. G.701)
The essential characteristic of time-scales or signals such that their
corresponding significant instants occur at precisely the same average rate.
Note - The timing relationship between corresponding significant instants
usually varies between specified limits.
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WISKUNDIGE ONDERBOUWING VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET SCHAKELEN

VAN MULTISLOT-KANALEN MET EEN GEWONE T51

11.1: Wiskundig bewijs dat in een kanaal met minimale transmissiedelay

elk datawoord een vertraging ondervindt van minder dan 1 frameduur

In deze bijlage tonen we aan dat lw (m):S N-1o in
min

voor alle m .
in

Bij het bewijs gaan we uit van de definitie (2.16) van D
min

D is de kleinste waarde van D waarvoor geldt dat
min

lJ.v (i) = V O+D)
o out

V 0) ?; 0
in

voor alle waarden van i 01.1)

Als D = D - 1 dan is er dus altijd een waarde van i te vinden waarvoor
min

uitdrukking (11.1) niet klopt. Met andere woorden: Er is altijd een i te
o

vinden waarvoor geldt

lJ.v (i )
o -1 0

min

V 0 + (D -1) - V 0) < 0
out 0 min in 0

01.2)

Vanwege het repeterende karakter van de gebeurtenissen in de black box volgt

uit Ol. 2) dat

lJ.v (i + kM)
o -1 0

min

< 0 voor k=O,l,2, ... 01.3)

Beschouw nu een datawoord uit de inkomende datastroom van een

multislot-kanaal, met input-volgnummer

groot te kiezen.

dat i ?; M; dit

i = F M + m . We veronderstellen
in in

is altijd mogelijk door het frame-volgnummer F voldoende
in

Bij de gegeven i is nu altijd een i te vinden met
o

i :S i :S i + M - 1
o 0

Zoals gezegd is i het input-volgnummer van een datawoord dat, wanneero
D = D -1 zou zijn, een negatieve transmissiedelay zou ondervinden.

min

01.4)
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i ~ i + M - 1 geldt ook dat
o

i+D ~i+M-l+D .
min 0 min

Voor het tijdstip v Cl + D )
out min

waarop het

datawoord i de black box verlaat geldt dus:

v Cl + D ) ~ v (i + M - 1 + D ) =
out min out 0 min

= ( (i + M - 1 + D ) d i v M) 0 N + W [ (i + M - 1 + D ) mod M] =
o min 0 min

= (l + (i + D -1) div M) oN + w[ (i + D -1) mod M] =
o min 0 min

= N + « i + D -1) div M) 0 N + W [ (i + D -1) mod M] =
o min 0 min

= N + V (i + CD -1) )
out 0 min

Omdat uit (11.2) ook volgt dat i ~ i geldt tevens dat
o

(11. 5)

v (i) ~ v (i)
in in 0

(11.6)

Met behulp van (11.5) en (11.6) vinden we nu de volgende uitdrukking voor de

transmissiedelay àv (i):
D

min

àv (i) = V (i + D ) - V (i) ~

D out min in
min

~ N + V Cl + CD -1) - V (i ) =
out 0 min in 0

= N + àv (i ) < N + 0 = N
D -1 0

min

(11. 7)

Bij de laatste overgang in (11.7) is gebruik gemaakt van (11.2). De

transmissiedelay van elk datawoord door de black box met D = D is dus
min

altijd kleiner dan één frameduur.
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Vanwege (11.7) kunnen we nu voor de transmissiedelay tJ.V (m) schrijven:
D In

mln

tJ.V (p)
D

mln

= (tJ.V D (p )) mod N =
mln

= (O-(P+D
mln

) div M)·N + tJ.v
D

(P)) mod N
mln

(IL8)

Deze uitdrukking is geheel legaal daar de linker term tussen de grote haken

aan N is, afhankelijk van de waarde van p.altijd óf gelijk aan 0, óf gelijk

Door de laatste regel van (2.18),

(11.8) vinden we tenslotte

met in dit geval D = D ,in te vullen in
mln

tJ.V (p) =
D

min
( O-(P+D

mln
) div M)·N + tJ.V

D
(P)) mod N =

mln

( O-(P+D ) div M)·N + «p+D ) div M)·N + w[(p+D ) mod Ml - V[Pl) mod N
mln mln mln

= (N + w[(p+D ) mod Ml - V[Pl) mod N
mln

oftewel

tJ.V (m ) =
D In

mln
(N + w[ (m + D ) mod M1 - v [m l) mod N

In mln In
(IL9)
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11.2: Pascal-programma voor slot-toewijzing

Om te laten zien dat het in paragraaf 2.2 afgeleide algoritme inderdaad in de

praktijk werkt, is het opgenomen in een Pascal-programma, en getest voor

verschillende in- en output-slotverzamelingen.

In het programma (zie volgende bladzijde) is het feitelijke algoritme

omlijnd. De rest van de programmatekst bestaat uit declaratie en

initialisatie van variabelen, en organisatie van in- en output van data. Voor

de bepaling van een slot-toewijzing door het programma dient telkens het

aantal slots te worden ingevoerd, gevolgd door de slotnummers uit het input

en outputframe (verzamelingen v en w). De slotnummers dienen in oplopende

volgorde te worden ingevoerd; deze worden niet door het programma gesorteerd.

Het programma is in principe geschikt voor verbindingen van elk willekeurig

aantal slots. Ook de framelengte is vrij te kiezen (hoeft niet te worden

ingevoerd).

De variabelen in het programma zijn dezelfde als die in de tekst (nl. v, w,

M, p, q en D ). Het algoritme is exact hetzelfde als in paragraaf 4. Nadat
mln

de waarde van D is bepaald wordt deze gebruikt om de slotnummers uit v en
mln

W Op de juiste manier naast elkaar te zetten (de feitelijke verbindingen

tussen in- en outputslots).

De uitvoer van het programma (voorbeelden achteraan in deze bijlage) bestaat

uit de invoergegevens gevolgd door de D die daaruit volgt, en de
mln

bijbehorende toewijzing. Ter verduidelijking zijn bij een aantal voorbeelden

de in- en outputslots getekend, met de door het programma bepaalde

verbindingen.
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