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SUMMARY

A communication system, combined with error detection

for data, transmitted from a computer to a set of traffic

control systems and backwards, is described. The communication

will take place via telephone cables. The application however

is not limited to traffic control but goes far beyond.
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AFSTUDEEROPDRACHT

Toelichting:

Om in een groot netwerk de verkeerslichten met behulp

van een computer te regelen is een communicatienet nodig

tussen de centrale computer en de regelautomaten die zich

op de diverse kruispunten bevinden.

De uit te wissele n informatie betreft de filelengtes op de

opstelstroken, doorstroomsnelheden op de wegen, de toe

standen waarin zich de regelautomaten bevinden en de

nieuwe rood- en groentijden die door de computer berekend

zijn.

Voor deze communicatie is een passende berichtencode nood

zakelijk. De code moet de berichten beveiligen tegen moge

lijke fouten. Er moet ook een sleutel ingebouwd zijn voor

wie een bericht bestemd is en waar het bericht vandaan

komt.

De afstudeeropdracht houdt in het ontwerpen van deze code

en het bouwen van de benodigde codeer- (decodeer-) appara

tuur.
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In dit afstudeerverslag wordt een communicatiesysteem

beschreven dat in eerste instantie bedoeld is om gebruikt

te worden bij een verkeersregeling op een of meerdere

kruispunten, met behulp van een computer.

Aangezien de data van de computer via telefoonlijnen

overgebracht moeten worden, kunnen er gedurende de trans

missie fouten ontstaan. Daarom wordt het communicatie-

systeem uitgebreid met een fouten-detecterend systeem,

waarbij het bericht herhaald wordt wanneer er een of

meerdere fouten zijn geconstateerd.

Het verder te beschrijven systeem kan echter ook

gebruikt worden voor andere toepassingen, waarbij data

in serie via telefoonlijnen of ook andere lijnen worden

overgedragen.

HOOFDSTUK 2. ERROR CORRECTION EN ERROR DETECTION

Voor het beveiligen van data kan gebruik gemaakt

worden van Error Correction (EC) of Error Detection (ED).

In beide gevallen wordt aan de data een aantal extra

bits toegevoegd, z.g. redundante bits. Met behulp van

deze redundantie kan aan de ontvangstzijde voor het

overgrote deel bepaald worden of er fouten opgetreden

zijn in het geval van ED, terwijl bij EC bovendien de

opgetreden fouten gecorrigeerd worden.

Wordt er verondersteld dat er k informatiebits

zijn, waaraan r redundantiebits zijn toegevoegd, dan

wordt de redundantie R vaak omschreven als

R = r met n = k + r
n

Dit toevoegen van redundantie wordt codering genoemd,

de hierbij te gebruiken codes kunnen o.a. in lineaire

codes en cyclische codes verdeeld worden. Een duidelijk

overzicht van diverse codes wordt in [lJ aangegeven.

Hoofdkenmerk van elke code is de afstand d welke

tussen twee geoorloofde codewoorden bestaat, de z.g.

Hamming afstand [2J.



. BiJ gelijke Hamming afstand kunnen er twee maal zo-

-5-

Wanneer d=2 zal er een fout gedetecteerd kunnen worden.

In het algemeen geldt dat het aantal te detecteren fouten

d-1 bedraagt. Het aantal te corrigeren fouten bedraagt
d-1

2
veel fouten gedetecteerd worden als er gecorrigeerd kunnen

worden.

Met een gegeven n, r en k zijn er 2n _1 combinaties

mogelijk. Hiervan zijn er 2k _1 geoorloofd, deze kunnen

echter weI ontstaan zijn uit een ander codewoord via een

aantal fouten. Het aantal herkenbare fouten bedraagt
n k k( r ) ,2 -2 =2 2 -1 . De verhoud~ng tussen herkenbare en niet

herkenbare fouten bedraagt

1

Bij het vaststellen van een code zal als overweging

gelden dat deze code eenvoudig geimplementeerd moet kunnen

worden. De reeds eerder genoemde cyclische codes'voldoen

hieraan, omdat ze met betrekkelijk eenvoudige schakelingen

gerealiseerd kunnen worden.

Tot deze groep van cyclische codes behoren de BCH

codes B,~. Hierbij geldt n==2m_1 (b.v. n=63:m==6) en

k~ 2m_1_mt met t=d;l waarbij t het aantal te corrigeren

fouten is met d de Hamming afstand. Voor k=48 vinden we

d ~ 6 en met een dergelijke code zijn er minstens 5 fauten

te detecteren of 2 fouten te corrigeren.

Bovenstaande overwegingen golden VOar statistisch

verdeelde fouten. Bij data transmissie via telefoonlijnen

zullen de fouten echter vaak gebundeld voorkomen. Bij een

juiste code (o.a. Fire codes [5J) kunnen bursts van gro

tere lengte gedetecteerd worden.

Er is een optimale waarde voor n te vinden, afhankelijk

van de kwaliteit van de telefoonlijn, hetgeen aan de hand

van een voorbeeldje aannemelijk gemaakt zal worden.

Bezien we hiertoe een 1 fout corrigerende code met

n==15, hiervoor vinden we k=13. Voor n~63 vinden we k=51.

Stellen we 63 ~ 4x15 en 51 ~ 4x1 J dan zien we dat een

code met n=63 het voordeel heeft boven n=15 omdat in het
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eerste geval er per 15 bits slechts 1 fout mag voorkomen,

in het laatste geval mogen er per 63 bits 4 fouten voor

komen, maar deze mogen nu gegroepeerd voorkomen.

Anderzijds zal in het geval van EC de hardware snel toe

nemen met toenemende n, en in het geval van ED mag de

lengte niet zodanig groot zijn dat vrijwel elk woord

minimaal 1 fout bevat omdat dan steeds hetzelfde bericht

herhaald dient te worden.

Bij [6] wordt aangegeven dat bloklengtes van ongeveer

60 bits tot 100 bits een optimale effectieve transmissie

snelheid geven, als functie van de foutenkans voor 1 bit.

Naast boven beschreven coderingsmogelijkheden is er

nog een geheel andere wijze om fouten te detecteren en

weI met behulp van een signal quality detector [7J.
Hierbij wordt het analoge ontvangstsignaal vergeleken

met een toegestane signaalvorm. Overschrijding hiervan

zorgt eveneens voor herhaling van het uitgezonden bericht.

Hierbij geldt dat de reduktie van de combinatie Van code

ring en signal quality detector kleiner is dan het pro

dukt van de afzonderlijke reduktiefaktoren.

HOOFDSTUK 3. SYSTEEMBESCHRIJVING

Omdat de mogelijkheid bestaat dat in bepaalde situaties

bijzonder veel storing op kan treden en de toegepaste co

dering dan onvoldoende blijkt te zijn, is gekozen voor een

ED systeem omdat hierbij een geschikte combinatie met een

signal quality detector gekozen kan worden, dit naast de

overweging reeds eerder vermeld dat met een gelijke redun

dantie 2 maal zoveel fouten gedetecteerd kunnen worden dan

gecorrigeerd.

Uitgegaan wordt van een seinsnelheid van 9600 Baud

met behulp van reeds eerder gemaakte modems [8J.
Voor het coderen zal gebruik worden gemaakt van een

cyclische code zodat schuifregisters gebruikt kunnen worden,

hetgeen tot een eenvoudige opzet leidt.
~ .

Bij het gebruik van cyclische codes wordt gebruik ge

maakt van polynoomvoorstellingen. Hierbij wordt het data-
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patroon van k bits opgevat als een polynoom van de orde k-l,

deze bevat dus k termen. Als coefficienten bij dit polynoom

vinden we de waarden van de resp. bits (B.v. 1011 wordt
J 2 1 0 J )1.x +O.x +l.x +l.x =x +x+l •

Vervolgens wordt dit codewoord van graad k-l met de graad

r verhoogd, dat wil zeggen met x r vermenigvuldigd. Dit

codewoord wordt gedeeld door een polynoom g(x), het z.g.

generator- of voortbrengerpolynoom. Dit polynoom g(x) van

de graad r zorgt na deling voor een.rest R van de graad

r-l, en bevat dus r termen. Deze R opgeteld bij het oor-

spronkelijke codewoord, van de orde k+r-l levert het

uit te zenden codewoord en bevat k+r=n termen.

De eis die aan g(x) gesteld wordt is dat het een

primitief polynoom is, d.w.z. voor het eerst deelbaar

op x n +l. De laagste graad van g(x)=p, is zodanig dat 2P~1=n;

om g(x) van de graad r te laten zijn kan g(x) opgebouwd

worden uit een aantal primitieve polynomen.

Voor diverse waarden van n zijn primitieve polynomen

bekend [? , 10, 1 iJ .
In het CCITT White Book 1968 Vol. VIII Suppl. 24 en

25 worden bij bloklengtes n=6J de volgende generatorpolynomen

geadviseerd

() 12 10 8 5 4 Jg x = x +x +x +x +x +x +1

= (X6
+x+l)(x

6
+x

4
+x 2+x+l)

Hierbij blijkt duidelijk dat g(x) van de graad 12, is samen

gesteld uit 2 primitieve polynomen van de graad 6.

Met dit generatorpolynoom is een reductie in de fouten

kans van 1,5xl0-5 bereikt.

Een ander generatorpolynoom heeft als configuratie
10 9 7 6 5 2= x +x +x +x +x +x +x+l.

Hierbij ontstaat een reductie van J,5x10- 5 .

Aan de ontvangstzijde kan het ontvangen codewoord door

g(x) gedeeld worden, om op deze wijze een rest te verkrijgen.

R=O wil zeggen dat het ontvangen woord een toegestaan code

woord is, Rio wil zeggen dat er een fout is geconstateerd.

Het resultaat Rio dient dan gebruikt te worden om herhaling

van het uitgezonden bericht te verkrijgen.

Naast de mogelijkheid om aan de ontvangstzijde in de

decoder het ontvangen codewoord, d.w.z. informatie + rest
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te delen door het generatorpolynoom en te controleren of

hieruit R=O ontstaat, kan ook hier een deling op de infor

matie aIleen worden uitgevoerd, zodat ook in de decoder

een rest R ontstaat. Deze kan vergeleken worden met de

door de encoder geproduceerde rest. Uit deze vergelijking

ontstaat dan een signaaldat gebruikt wordt om zonodig

het bericht te doen herhalen.

Deze laatste mogelijkheid verdient de voorkeur,

enerzijds omdat de methode sneller is, anderzijds omdat en

coder en decoder op deze wijze meer aan elkaar gelijk worden.

Om het begin van het codewoord te bepalen wordt het

voorafgegaan door een synchronisatiesignaal.

Aangezien de benodigde data verkregen worden van het

IBM 360/30 systeem via de Parallel Data Adapter (PDA) 2701

en deze data in 2 byte parallel worden aangeboden, zal

eerst een conversie plaats vinden van 3x2 byte parallel

in 6 byte in serie. Dit resulteert in k=48, terwijl n=64

gekozen wordt (63+1). Voor n.63 zijn generatorpolynomen

bekend; wordt op het geheel nog een pariteitscontrole

uitgevoerd, dan ontstaat op deze wijze een codewoord van

64 bits waarvan 16 redundante.

Tenslotte wordt hieraan nog een synchronisatiesignaal

toegevoegd. Om aansluiting te verkrijgen met andere

systemen is hiervoor als lengte 16 bits gekozen en weI 16

maal een hoog niveau "1".

Nadeel van dit relatief lange synchronisatieteken is

dat een storing in dit teken er de oorzaak van is dat er

in het geheel geen bericht overkomt. Er zijn echter mogelijk

heden om de lengte van dit teken schijnbaar te verkorten

door slechts een gedeelte van het synchronisatiesignaal,

en weI het laatste, te decoderen. Zou b.v. een lengte van

8 bits gekozen worden, dan kan zeer eenvoudig een I.C.

van de encoder/decoder print weggelaten worden.

HOOFDSTUK 4. BESCHRIJVING VAN VERSCHILLENDE BLOKKEN

Het totale transmissiesysteem is in blokschema in

fig. 1 weergegeven. In de tak van PDA tot kruispunt komen

achtereenvolgens voor:
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1. Interface tussen PDA niveau's en TTL.

2. Parallel-Serie converter, verzamelen tot 6 byte en

voorzien van synchronisatiesignaal.

3. Encoder, hierbij wordt het signaal voorzien van

redundantie.

4. Modulator.

5. Demodulator.

6. Decoder, hier vindt controle op mogelijke fouten

plaats.

7. Serie-Parallel converter, hier wordt naast de

conversie een "goed" melding gegenereerd nadat

een adres-bevestiging is ontvangen en een "goed"

melding van de decoder is ontvangen.

Ret signaal dat dient ter bevestiging wordt via de

encoder aan de kruispuntzijde overgedragen naar de P/S

converter en bestaat uit 16x"1". Blok 2 controleert op

het juiste moment of er een bevestiging binnenkomt en

zal het laatste bericht tot zolang vasthouden. Macht

er geen bevestiging kamen, dan zal het bericht nogmaals

herhaald worden. Om deze reden hoeft er geen aparte melding

plaats te vinden dat er een fout opgetreden is.

Parallel aan de 2701 zijn een aantal kruispunten

aangesloten. AIle kruispunten controleren het ontvangen

bericht, maar een bevestiging komt slechts van dat kruis

punt dat overeenkomt met het in de informatie aangegeven

adres.

Rierna voIgt een gedetailleerde beschrijving van de

diverse blokken.

4.1. BESCHRIJVING VAN PARALLEL-SERIE CONVERSIE UNIT

Deze unit welke als aanpassing dient van de Parallel

Data Adapter (2701) van het I.B.M. 360/30 systeem aan het

overige transmissie- en coderingssysteem bestaat uit een

serie-parallel conversie en de daarbiJ behorende besturing.

Ret totale systeem is schematisch weergegeven in

figuur 2 en bevindt zich op de printplaat waarvan de onder

resp. bovenzijde zijn afgebeeld in de figuren 4 en 3.
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Tussen de PDA en de te beschrijven unit is nog een

interface voorzien.

Omdat de 2701 2 byte parallel ter beschikking heeft

dient allereerst een verzameling tot 6 byte te komen.

Dit verzamelen gebeurt m.b.v. Ie no. 2 welke via een

teller, gestuurd door pulsen uit het Write Ready signaal

afgeleid, op de juiste schuifregisters een load commando

geven. Bij het derde load commando worden de laatste 2

schuifregisters ingelezen en tegelijkertijd wordt de

besturing gecommandeerd. Rieruit ontstaat voornamelijk

m.b.v. Ie's no. 12 en 15 een synchronisatie-signaal

bestaande uit 16 x "1" en tevens het inhibit signaal.

Dit signaal is "0" gedurende 48 klokpulsen, nadat het

synchronisatieteken geweest is. Omdat het schuifregister

teruggekoppeld is, zal na deze 48 pulsen het register

in de oude stand zijn teruggekeerd. Ret signaal dat naar

de encoder gaat bestaat derhalve uit 16 bits synchroni-

satie en 48 bits informatie. (Dit signaal wijkt af van deo.

signalen op de figuren 14 en 15, omdat hier een teken de

volle pulsduur ~anwezig is, terwijl op de foto's uitge

gaan is van iT pulsen voor de synchronisatie.)

De gehele besturing kan beschreven worden aan de

hand van de stand van de uitgangen van teller no. 15.

Deze zien er als voIgt uit (meest significante bit

voorop) :

000

001

010

011

100

101

110

}
Synchronisatie

Informatie

Redundantie (wordt door encoder gegenereerd)

Mogelijke ontvangst van "goed" melding

Reset

In de stand 101 dient de mogelijke "goed" melding

binnen te komen. Dit teken bestaat uit 16 x "1", waarvan

slechts de eerste 8 gedecodeerd worden. Dit is gedaan

omdat enerzijds 16 x "1" eenvoudig beschikbaar was, ander

zijds om een goede mogelijkheid te hebben om looptijd-
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effecten te elimineren. Dit kan nu gedaan worden doordat

slechts 8 x "1" voldoende is om een '''goed'' bevestiging te

geven en er derhalve nog 8T seconde overblijft als

maximale looptijd (T is bij het te gebruiken 9600 Baud
-4 )Mode m dus ~ lOs •

De uitgang van IC nr. 22 wordt slechts doorgelaten

gedurende de stand 101 zodat storingen tijdens de rest

van de tijd geen invloed hebben. Is er geen "goed"

melding binnen gekomen, dan zal na afloop van periode

101 een tweede cyclus gegenereerd worden via IC nr. 24,

uitgang 8, welke IC nr. 11 opnieuw Set via de and van

IC no. 6. Dit Setten komt steeds na het Resetten als

gevolg van de extra vertraging van Ie nr. 16.

Als antwoord op het Write Ready van de 2701 voIgt een

Demand waarna Wri.te Ready afvalt. Dit herhaalt zich nog

een keer en bij de derde maal zal pas een Demand gegeven

worden op het moment dat de "goed" melding binnen is.

Op de opgaande flank van deze "goed" melding wordt dan

tenslotte een End of Record (EOR) gegenereerd welke

gedurende + 1,5 ~s hoog is.

Ook is voorzien in de mogelijkheid dat 6 byte tege

lijkertijd geladen worden. Dit kan gebeuren met een extern

commando. Is het bericht goed ontvangen dan volgen er 1

Demand en EOR.

Als laatste mogelijkheid is ook aanwezig een serie

ingang. Deze ingang biedt echter niet de mogelijkheid

om hierop nog een terugkoppeling aan te brengen omdat de

benodigde logica hiervoor niet op de print kon worden

ondergebracht.

De ingangsbedrading is in een matrixvorm aangebracht.

Wordt de mogelijkheid gebruikt om telkens 2 byte in te

schuiven, dan dienen aIle onder- en bovenliggende draden

doorverbonden te worden. Deze en andere doorverbindingen

zijn in fig. 4 aangegeven.

Als spanningsstabilisator wordt een LM 309 K gebruikt.

Ret gehele tijddiagram is in fig. 5 aangegeven,

terwijl het bijbehorende tijddiagram van de PDA in fig. 6

is weergegeven. De diagrammen zijn bedoeld voor de situatie

dat 2 byte tegelijk verzameld worden.
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4.2. BESCRRIJVING VAN ENCODER EN DECODER

Omdat we uitgaan van 16 redundante bits dienen zowel

encoder als decoder te bestaan uit een schuifregister van

16 trappen, onderling doorverbonden via exclusive orts,

waarbij de uitgang van het schuifregister tijdens de reken

kundige bewerking verbonden wordt via een and-poort met

een aantal ingangen van exclusive,- orts, overeenkomstig

het te kiezen generatorpolynoom.

In figuur 7 is deze configuratie aangegeven, waarbij

de terugkoppeling is aangegeven voor het generatorpolynoom

() 16 14 10 9 7 5 Jg x = x +x +x +x +x +x +x +1

We zien dat de verbinding naar de ingangs exclusive

or een vaste verbinding kan zijn omdat in g(x) de term

bij x O steeds 1 is. De ingangen van de exclusive or's

welke niet gebruikt worden dienen aan aarde gelegd te

worden.

Andere generatorpolynomen kunnen gekozen worden

door andere verbindingen te maken.

Het ingangssignaal bestaat zoals reeds eerder werd

vermeld uit 16 bits synchronisatie en 48 bits informatie.

Ret signaal A zal dan ook hoog worden nadat de eerste

informatiebit de laatste plaats in het schuifregister

heeft bereikt, en wordt weer laag zodra de laatste in

formatiebit is ingeschoven. Ret tijd-diagram van signaal

A, samen met die van de verder te gebruiken signalen B

en C zijn aangegeven in fig. 10. Na afloop van deze reken

kundige bewerking staat de Rest dan in het schuifregister

(SR). Omdat het SR de mogelijkheid moet bezitten dat zowel

aIle ingangenals uitgangen vrij beschikbaar zijnen er

bovendien exclusive orts tussen geplaatst dienen te worden,

kunnen we slechts ICt s gebruiken met losse SR elementen.

Gekozen is voor de SN 7474, een dual D flip-flop, beter

zou zijn de SN 74174 een hex D flip-flop, welke echter

niet in voorraad is, en een lange levertijdvraagt.

Het hierboven beschreven systeem maakt deel uit van

een groter geheel dat in het vervolg beschreven zal gaan

worden. De schakeling volgens fig. 7 zal hierbij als bouw-
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blok beschouwd worden.

De in- en uitgangsschakeling voor zowel encoder als

decoder ziet er als aangegeven uit (fig. 8).

Allereerst zal het encoder gedeelte besproken worden.

Ret signaal B is hoog gedurende 16 bits en weI de

16 bitsvolgend op de 48 informatiebits. Op de ingang wordt

de informatiestroom samen met de synchronisatie aangeboden

aan een and-poort, samen met B.
Omdat het synchronisatieteken uit 16 x "1" bestaat

zal dit gedecodeerd worden door de combinatie 2 x8 input

nand, 2x inverter en 2 input nand. Ret signaal vanaf de

nand wordt nu gebruikt voor de besturing en weI om het

tijddiagram van fig. 10 te genereren.

Ret ingangssignaal wordt ook toegevoerd aan een exclu

sive or (te gebruiken in de decoder) en aan een 2 input

nand samen met B. De uitgang van deze nand gaat naar de

ingang van een volgende 2 input nand, zodat aan de uitgang

hiervan gedurende de tijd dat B hoog is het ingangssignaal

staat. Wanneer B laag wordt en B derhalve hoog, wordt uit

het schuifregister via de exclusive or en een nand de Rest

uitgeschoven, zodat het totale uitgangssignaal van encoder

bestaat uit 16 bits synchronisatie, 48 bits informatie,

16 bits redundantie.

In de decoder herhaald zich dit proces, echter zijn nu

de laatste 2 nands als SR flip-flop geschakeld.

Ret Set commando wordt door het D signaal gegeven, het

Reset commando komt wanneer de Rest, welke in de encoder

bepaald is, vergeleken met de Rest bepaald in de decoder,

op een of meerdere plaatsen verschilt. Dit Reset commando

wordt dan afgegeven door de exclusive or via een 2 input nand.

Omdat er kleine tijdsvertragingen zijn tussen deze 2

signalen, aangeboden aan de exclusive or, dienen deze kleine

storingen vermeden te worden. Dit gebeurt m.b.v. een conden

sator van 680 pF. Verschillen gedurende een volle klokperiode

treden derhalve weI aan het licht.

Omdat men aan de uitgang van de decoder ook over de

informatie aIleen wenst te beschikken wordt nog een extra

2 input and gebruikt waarop informatie samen met signaal C

wordt aangeboden. Dit signaal C is dan hoog gedurende de
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48 informatiebits.

De volledige besturing tenslotte is weergegeven in

fig. 9.
Fig. 12 en 13 geven een overzicht van voor- en achter

zijde van de printplaat welke ontworpen is voor zowel en

coder als decoder.

De verschillende configuraties die hiervoor nodig zijn

alsmede diverse generatorpolynomen zijn met draadbrugjes

in te solderen.

Fig. 11 tenslotte geeft een totaal overzicht van de

encoder/decoder met daarin aangegeven de diverse genummer

de onderdelen. Dezelfde nummering is in de fig. 12 en 13

aangehouden.

Als spanningsstabilisator wordt een LM 309 K gebruikt.

De foto's 1 tim 6 geven een aantal signalen, gemeten

aan encoder en decoder.

Foto 1 Boven

Onder

Foto 2 B

0

Foto 3 B

0

Foto 4 B

0

Foto 5 B

0

Foto 6 B

0,-

Ingangssignaal encoder 4 x "0", vervolgens

8 x "1",8 x "0" enz.

Uitgangssignaal van de encoder.

Ingangssignaal encoder 8 x "1", 8 x "0" enz.

Uitgangssignaal van de encoder.

Ingangssignaal encoder 8 x "0", 8 x U l" enz.

Uitgangssignaal van de encoder.

Ingangssignaal encoder als foto 3.

Uitgangssignaal decoder.

Ingangssignaal 1 x "1", 7 x "0" enz.

Uitgangssignaal encoder.

Ingangssignaal 1 x "0", 7 x "1" enz.

Uitgangssignaal encoder.

Afwijkend van de werkelijke situatie is het synchro

nisatiesignaal, aangegeven in de figuren 14 en 15.

Dit signaal is gedurende de gehele tijd hoog.
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4.3. BESCHRIJVING VAN DE SERIE-PARALLEL CONVERSIE UNIT

Doel van deze conversie unit is enerzijds om een

omzetting te bewerken van een serie data signaal in

parallele signalen, anderzijds zal een bevestiging af

gegeven worden naar de encoder, nadat het adres gecon

troleerd is en van de decoder een "goed" bevestiging

is ontvangen.

Deze unit is zoals blijkt uit het schema volgens

fig. 1 zowel aan de computerzijde als aan de kruispunt

zijde gedacht.

Aan de kruispuntzijde zal de conversie meestal

direct in 48 bits parallel gebeuren, aan de computer

zijde zal dit bij voorkeur in 16 bits (2 byte) zijn.

In beide mogelijkheden is voorzien bij deze schakeling.

Het overzichtsschema van de unit is weergegeven in

figuur 16. De besturing, verzorgd door de tellers genummerd

2, 3, 9 en 15 wordt gestart op het moment dat van de

decoder (blok 6 in fig. 1) een commando "begin" komt.

Vanaf dit moment worden er 48 klokpulsen gegenereerd,

waarbij de data, welke eveneens van de decoder ontvangen

worden, ingeschoven worden.Op het commando "begin" wordt

een Set Reset flip-flop geset en na 48 pulsen gereset.

De stand van teller 3 is hierbij veranderd van 000 via

001 naar 010. Op de stand 011 wordt zoals vermeld de SR

flip-flop gereset en met behulp van het kloksignaal op

aansluiting 5 van IC no. 6· wordt de tellerstand met 1

opgehoogd tot 100.

In de situatie dat 48 bits parallel verwerkt worden

zal teller 2 zowel als 3 daarna gereset worden. Dit gebeurt

op stand 01 van teller 15, welke gestuurd wordt door

teller 9. Deze begint te tellen op het moment dat teller 3

in stand 100 is gekomen, via een SR flip-flop. Teller 9 en

15 zijn nodig om nadat teller 3 gestopt is een teller te

hebben die nog doortelt, dit omdat de "goed" bevestiging

pas kan komen nadat de 2 resttermen vergeleken zijn.

Dit duurt 16 klokpulsen, vanaf de laatste databit welke

ontvangen is. Komt de "goed" bevestiging binnen, en is

ook het adres juist bevonden, dan zal via uitgang 12 van
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IC no. 16 een "goed" signaal, bestaande uit 16 x "1" uitgaan,

anderzijds zal bij de verwerking van telkens 2 byte parallel

een reset signaal aan de tellers 2 en 5 worden gegeven via

uitgang 6 van IC no. 19, doorverbonden met ingang 11 van no. 16

in het geval deze bevestiging niet zou komen. Zoals in fig. 16

reeds is weergegeven bestaat een "goed" signaal van de encoder

uit een"O", een "fout" signaal uit een"l". Voor de adresbevesti

ging geldt het tegengestelde. De controle op het adres dient

uitgevoerd te worden in het gedeelte dat ook de overige data

op het kruispunt verwerkt. De terugmelding wordt opgeslagen

in flip-flop no. i8. Zijn Read Select en Read Ready hoog dan

zal IC 22 een Demand signaal afgeven en 1 peri ode later zal

via een poort een tweede Set gegeven worden aan eerder ge

noemde Set Reset flip-flop. Dit in het geval 2 byte parallel

verwerkt worden. Wordt er 6 byte verwerkt dan zal anderzijds

een 1,5 ~s lang durende puIs EOR gegenereerd worden, waarbij

tevens IC no. 18 gereset wordt.

Bij de verwerking in 2 byte zal teller 3 na 16 klok

pulsen in de stand 101 zijn gekomen waarna opnieuw reset

voIgt en het ophogen van teller 3 met 1 zodat de stand 110

wordt bereikt. Nadat Read Select en Read Ready beide weer

hoog zijn geworden, wordt dan opnieuw Demand gegenereerd en

een klokperiode later voIgt de laatste maal een Set opdracht.

Opnieuw worden 16 klokpulsen gegenereerd, teller 3 .komt in

de stand 111, veroorzaakt opnieuw reset en opnieuw wordt

de teller-stand opgehoogd. Door de stand (1) 000 zal ingang

9 van no. 23 een"O"zijn' waardoor geen set commando gegeven

wordt, echter voIgt een EOR •.

Zoals uit de tekst reeds blijkt bepaald het al of niet

doorverbinden van uitgang 6 van no. 19 aan ingang.ll van

no. 16 of de schakeling voor 2 of voor 6 byte geschikt is.

Een overzicht van de bij deze unit behorende printplaat

is weergegeven in de figuren 17 en 18, waarbij tevens de

positie van de verschillende commando's en datasignalen is

aangegeven.

Figuur 19 geeft het tijddiagram voor deze oonversie

unit weer, terwijl figuur 20 het bijbehorende tijddiagram

van de 2701 geeft.
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Aan het systeem zijn metingen verricht, waarbij een

simulatie is gekozen voor de telefoonlijn. Hierbij vervalt

dan ook het modem.

Ruis werd verkregen via een zenerdiode, waarvan het

ruisniveau versterkt werd via een operationele versterker.

Dit ruissignaal werd opgeteld bij het data signaal, af

komstig van de encoder. Ret gesommeerde signaal werd toe

gevoerd aan de decoder. Ret ruissignaal was via een poten

tiometer in amplitude regelbaar.

De meetresultaten werden zichbaar gemaakt met behulp

van een BCD gecodeerde printer. De printer ontving een print

commando uit een aparte meetschakeling.

Doel van deze meetschakeling was:

a) vergelijken van het door encoder en decoder

afgegeven datasignaal

b) tellen van het aantal fouten per uitgezonden

codewoord

c) het afgeven van een PRINT commando zodra

6f de tellerstand lOis

6f de stand van de uitgang van de fouten

detector "1" was (d.w.z. dat er een fout ge

constateerd was).

Zodra de meetschakeling een PRINT commando gaf werd uit

geprint:

a) In de eerste (rechter) kolom: Uitgang fouten

detector.

b) In de tweede en derde kolom: Aantal geconsta

teerde fouten.

c) In de vierde, vijfde, zesde en zevende kolom:

De tijd in minuten en uren.

Een voorbeeld hiervan is weergegeven in fig. 21.

Bij deze resultaten dient het volgende commentaar:

1. Wanneer in de kolommen 2 en J 18 is aangegeven, wijst dit

op 1 of meerdere fouten in het synchronisatiesignaal. Immers,

wanneer hier een fout in optreedt, zal de decoder in het ge

heel niets detecteren en de uitgang zal in de vorige stand,

dus zowel "0" als "1" zijn mogelijk, blijven. Uitgeprint wordt

dan het aantal "1" in het datasignaal, afkomstig van de encoder.
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En in het bovengenoemde geval bestond het datapatroon uit

3 x 2 byte, terwijl de 2 byte samengesteld waren volgens

1010101010100000.

2. Wordt er zowel in de eerste kolom een 1 geprint als in

de tweede en derde kolom een getal, dan besehrijft dit

de situatie dat er in het informatiedeel van het eodewoord

1 of meerdere fouten zijn opgetreden en door de foutende

tee tie als zodanig zijn herkend.

3. Geven tweede en derde kolom een getal ongelijk 18 aan

en de eerste kolom een 0 dan geeft dit een falen van het

systeem aan.

4. Wordt tenslotte in de tweede en derde kolom geen getal

geprint en in de eerste kolom een 1 dan geeft dit aan dat

er een fout in de redundantie is geeonstateerd.

De printeroutput is grafiseh verwerkt in de figuren

22 en 23. Fig. 22 heeft betrekking op eerder genoemd eode

woord, het aantal geregistreerde foutieve eodewoorden bedroeg

233 op een totaal aantal uitgezonden eodewoorden; groot 5520.

Fig. 23 geeft de situatie weer voor een ander eodewoord en

weI 0000111100001111.

Van het totaal aantal geregistreerde fouten (211) komen

er 138 voor in de synehronisatie. Door de grotere fouten

kanstreden de gevallen van fouten in de redundantie aIleen

en 1 fout in de informatie niet op. Het grootste aantal

geregistreerde fouten bedraagt 15. Doel van deze test was

na te gaan tot welke fouten-aantallen nog juist gedetee

teerd wordt. In aIle bovengenoemde gevallen werden deze

fouten door de foutendeteetor geregistreerd.

HOOFDSTUK 6. SLOTOPMERKINGEN

Het eerder besehreven geval van verkorting van het

synehronisatieteken verdient enige toeliehting. De mogelijk

heid bestaat dat er in het redundantie gedeelte van het

signaal weI meer dan 8 x "1" voorkomen. Dit veroorzaakt

een Set op de SR flip-flop welke signaal C in fig. 9 ver

zorgt, op het moment dat deze flip-flop gereset wordt door

B. Gevolg is dat niet aIleen het informatiesignaal wordt

doorgelaten, maar ook nog gedurende de tijd dat signaal D
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laag is, een gedeelte van het redundante gedeelte. Bezwaar

lijk is dit overigens niet, omdat verdere verwerking van

deze gegevens in de sip converter plaats vindt waarbij

slechts de eerste 48- bits (dat zijn dus de informatiebits)

verwerkt worden.

Wil men deze verkorting doorvoeren dan kan IC 19 uit

fig. 11 weggelaten worden, waardoor slechts de laatste

8 bits van het synchronisatieteken bepalend zijn. Uitgang

8 dient dan nog met "0" verbonden te worden.

De getallen, gebruikt in de verschillende schema's

hebben de volgende betekenis. Getallen binnen een figuur

duiden het nummer aan waaronder het betreffende onderdeel

op de printplaat kan worden teruggevonden. De getallen

buiten deonderdelen geven de aansluitingen weer.

Bij de printplaten geeft de richting waarin het code

nummer staat, de richting aan waarin het IC in de print

plaat geplaatst dient te worden.
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